Ontvangen: 9-8-2021

2021/058++

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

ArtEZ University of the Arts
T.a.v. College van Bestuur
Rhijnvis Feithlaan 50
8021 AM ZWOLLE

Hoger Onderwijs en
Studiefinanciering
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
28966338
Bijlagen
1

Datum

5 augustus 2021

Betreft

Besluit macrodoelmatigheid verplaatsing hbo-master Interior
Architecture

Geacht College,

Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzenddatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www.bezwaarschriftenocw.nl.

Met uw brief van 22 juni 2021, door de Commissie Doelmatigheid Hoger
Onderwijs (hierna: CDHO) ontvangen op 23 juni 2021, hebt u mij het voornemen
voorgelegd om de hbo-masteropleiding Interior Architecture te verplaatsen van
Arnhem naar Zwolle.
Advies CDHO
De CDHO heeft mij bij brief van 12 juli 2021, kenmerk 2021/058, positief
geadviseerd over uw aanvraag. Dit advies, dat integraal onderdeel uitmaakt van
dit besluit, treft u hierbij aan.
Besluit
Gelet op het bovengenoemd advies van de CDHO, het bepaalde in de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) en de Regeling
macrodoelmatigheid hoger onderwijs (hierna: Regeling), heb ik besloten in te
stemmen met uw voornemen om de hbo-masteropleiding Interior Architecture te
verplaatsen van Arnhem naar Zwolle.
Beoordelingskader
De wettelijke grondslag voor mijn besluitvorming is gelegen in artikel 7.17 van de
WHW. Voorts is de Regeling leidraad geweest voor mijn afwegingen.
Motivering
Overeenkomstig het advies van de CDHO concludeer ik dat uw aanvraag voldoet
aan het vereiste van artikel 4, derde lid, van de Regeling. Voor de nadere
motivering verwijs ik u naar het advies van de CDHO.
Croho-procedure
Ingevolge artikel 7.17, vierde lid, van de WHW vervalt dit besluit indien de
opleiding niet binnen zes maanden na dagtekening van dit besluit is geregistreerd
in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. Voor de registratie van uw
opleiding kunt u gebruik maken van a-Croho. Mocht u vragen hebben over de
registratie, dan kunt u contact opnemen met ssg@duo.nl.

Pagina 1 van 2

Onze referentie
28966338

Een afschrift van deze brief is gezonden aan de CDHO, de NVAO, DUO-Groningen,
de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging Hogescholen.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Ingrid van Engelshoven
namens deze,
de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,

drs. F.A. Hofman
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Advies verplaatsing
Onderwerp

Ons Kenmerk

Datum

Verplaatsing

2021/058

12/07/2021

ArtEZ
voltijd hbo master
Interieurarchitectuur
Van Arnhem naar Zwolle

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Op 23/06/2021 heeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs het voornemen ontvangen
van ArtEZ om de hbo master Interieurarchitectuur te verplaatsen van Arnhem naar Zwolle (brief
van 22/06/2021 met kenmerk CvB/ec/2021.045). Op 25/06.2021 heeft de commissie om
aanvullende informatie verzocht. De aanvraag was op 12/07/2021 voorzien van alle voor de
beoordeling benodigde gegevens. De behandeling van de aanvraag is op die datum hervat.
Advies Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Gelet op het hiernavolgende adviseert de commissie u om positief te besluiten op het verzoek van
ArtEZ om de hbo master Interieurarchitectuur te verplaatsen van Arnhem naar Zwolle.
Beoordelingskader
De wettelijke grondslag voor dit advies is gelegen in artikel 7.17 van de Wet op het Hoger
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Voorts heeft de Regeling macrodoelmatigheid
hoger onderwijs van 20 juni 2018, verder te noemen de Regeling, voor de commissie als leidraad
gediend. Het beoordelingskader treft u in de bijlage bij dit advies aan.
Omschrijving van de aanvraag
Aanvrager wil de hbo master Interieurarchitectuur verplaatsen van Arnhem naar Zwolle. Het gaat
om een Engelstalige hbo master in het Croho onderdeel Taal en cultuur. De opleiding omvat 120 EC
en wordt in voltijdvorm aangeboden. De opleiding is ingericht in de vorm van een learning
community waarin studenten volgens aanvrager de relatie tussen fysieke, psychologische,
spirituele en virtuele lichamen ('corpo') en de realiteit ('real') onderzoeken. De opleiding is
opgebouwd aan de hand van vijf leerlijnen: Praktijk, Theorie, Case, Reflecteren en Finals. De
opleiding is toegankelijk voor studenten met een hbo bachelordiploma van een opleiding ruimtelijk
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ontwerp of een vergelijkbare opleiding. Afgestudeerden kunnen aan het werk als ruimtelijk
vormgever.
Motivering
De aanvraag voldoet naar mening van de commissie aan het criterium in art. 4 lid 3 van de
Regeling.
Beoordeling criterium art. 4 lid 3
Aanvrager geeft drie inhoudelijke redenen voor de wens tot verplaatsing van de opleiding. Ten
eerste betoogt aanvrager dat het thema van de ArtEZ campus in Zwolle, Human Matters, exact
aansluit op het thema van de master Interieurarchitectuur: corpo-real. Ten tweede leidt
verplaatsing van de opleiding ertoe dat de leerkolom interieurarchitectuur van Associate degree,
bachelor en master op één locatie wordt geconcentreerd. Dit maakt uitwisseling tussen studenten
en docenten en het delen van expertise gemakkelijker. Ten derde voert aanvrager aan dat de locatie
in Zwolle het makkelijker maakt om de internationale studenten zich thuis te laten voelen binnen de
learning community.
Vanaf 23/06/2021 is op de website van de CDHO kennisgegeven van het voornemen van ArtEZ
om de hbo master Interior Architecture van Arnhem naar Zwolle te verplaatsen. Hiermee is aan de
instellingen voor hoger onderwijs de mogelijkheid gegeven om hun zienswijzen op dit voornemen
kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Aanvrager heeft een overzicht geleverd van de verwante bekostigde opleidingen en de instroom
daarin. De verwante masters Interieurarchitectuur worden aangeboden in Amsterdam, Den Haag,
Maastricht, Rotterdam en Utrecht. De instroom in het verwante bekostigde onderwijsaanbod
schommelde de afgelopen jaren tussen de 59 en 76 studenten.
Tabel 1. Instroom in verwante hbo masteropleidingen
Opleiding

Instelling

M Interieurarchitectuur (49238) ArtEZ (27NF), Arnhem
Gerrit Rietveld Academie (02BY),

'15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20 '20-'21
5

4

10

10

10

8

12

10

9

11

14

10

8

13

9

11

12

10

17

10

7

13

14

17

10

13

13

17

13

17

15

14

11

14

11

14

67

64

59

76

74

76

Amsterdam
Hogeschool der Kunsten Den
Haag (23KJ), 's-Gravenhage
Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (00MF), Utrecht
Zuyd Hogeschool (25JX),
Maastricht
M Interior Architecture (44760) Hogeschool Rotterdam (22OJ),
Rotterdam
eerstejaarsinstroom

totaal

Bron: DUO

Aanvrager verwacht dat de verplaatsing geen tot een licht positief effect zal hebben op de
instroom in de masteropleiding. Aanvrager onderbouwt deze stelling middels een overzicht van de
instroom in de master Interieurarchitectuur over de afgelopen drie studiejaren, waaruit blijkt dat de
instroom is verschoven van een mix van Nederlandse, EER- en niet-EER studenten (2, 3 en 5) naar
hoofdzakelijk niet-EER studenten (1, 2 en 7 en in het laatste jaar uitsluitend 8 niet-EER studenten).
Deze laatste studenten kiezen volgens aanvrager voor deze opleiding vanwege de inhoud en
mogelijk vanwege het Nederlandse studieklimaat, niet zozeer vanwege de specifieke stad. Verder
acht aanvrager de kans aanwezig dat de instroom van Nederlandse studenten iets zal toenemen
door de verplaatsing in Zwolle doordat de bacheloropleiding Interieurarchitectuur ook in Zwolle
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gevestigd is. De commissie acht deze prognose valide.
De commissie concludeert op grond van het bovenstaande dat verplaatsing van de opleiding
van Arnhem naar Zwolle geen nadelige gevolgen heeft voor de spreiding van het
opleidingenaanbod. De aanvraag voldoet aan het criterium in art. 4 lid 3 van de Regeling.
Gelet op het vorenstaande adviseert de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs u om
positief te besluiten op het voorliggende verzoek.
De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

drs. P.M.M. Rullmann
Voorzitter CDHO
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Bijlage:

Beoordelingskader verplaatsing (deel van een) opleiding
De wettelijke grondslag voor het advies is gelegen artikel 7.17 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW). Voorts heeft de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs van 20
juni 2018, verder te noemen: de Regeling, voor de commissie als leidraad gediend.
De verplaatsing van een opleiding of een gedeelte van een opleiding kan volgens artikel 4 lid 3 van de Regeling
alleen doelmatig worden geacht indien het voornemen voldoet aan het in dit artikel genoemde criterium.
Volgens het criterium in art. 4 lid 3 dient het instellingsbestuur aan te tonen dat de verplaatsing geen nadelige
gevolgen heeft voor de spreiding van het landelijk onderwijsaanbod.
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