Reactie Onderwijsinspectie op vragen Platform Investico – 5 januari 2021
De inspectie heeft over de juistheid van informatie over hoger onderwijs bij NCOI enkele
signalen ontvangen. Er is afgelopen jaar besloten die signalen te onderzoeken. Het gaat
overigens om signalen die niet afkomstig zijn van studenten. Over mbo gerelateerde
informatie hebben we de afgelopen twee jaar geen signalen binnengekregen.
Het onderzoek naar de signalen wordt binnenkort gestart en omwille van de zorgvuldigheid
kunnen we pas inhoudelijk reageren op de voorgelegde formuleringen als het onderzoek is
afgerond.
Als inspectie hebben we eerder onderzoek gedaan naar de juistheid van informatie van de
NCOI en toen is gekeken naar de formuleringen. Dat is echter al weer jaren geleden.
Informatie van de NCOI kan regelmatig wijzigen en wij kijken niet mee met elke nieuwe
formulering. In het onderzoek zullen we de actuele formuleringen bekijken. We zullen alle
gerelateerde signalen hierbij betrekken.
Daarbij kijken we naar twee criteria: enerzijds of de in de WHW (Wet op hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek) genoemde en beschermde termen juist zijn gebruikt.
Bijvoorbeeld de termen bachelor en master mogen alleen gebruikt worden door een door de
NVAO-geaccrediteerde opleiding. Officiële Nederlandse graden kun je alleen behalen aan
een onderwijsinstelling die zich universiteit of hogeschool mag noemen. Ook de termen
hogeschool en universiteit zijn beschermd.
Anderzijds kijken we ook of de informatie aan studenten (zowel hbo- als mbo-studenten)
duidelijk is. Het kan namelijk voor komen dat termen die niet wettelijk beschermd zijn (zoals
hbo, hbo-diploma en hbo-niveau) gebruikt worden zonder voldoende uitleg daarbij of het
gaat om en door de NVAO-geaccrediteerde opleiding. Dat kan tot verwarring leiden en is
niet wenselijk.
De vraag die we in onze onderzoeken moeten beantwoorden is of de informatie duidelijk
genoeg is. Omdat sommige termen nu niet wettelijk beschermd zijn, leidt dat in de praktijk
tot een grijs gebied. Want wanneer is iets duidelijk genoeg? Dit vraagt om verduidelijking in
de wet, zodat ook over bijvoorbeeld hbo en hbo-diploma geen discussie meer kan ontstaan.
De inspectie voert daarover overleg met het ministerie van OCW. Ook in de afgelopen Staat
van het Onderwijs (2020, pagina 202) hebben we opgeroepen tot een actualisatie van WHW.
Daar past een aanpassing als deze ook bij.
Studenten moeten duidelijk geïnformeerd worden over wat voor opleiding ze (gaan) volgen.
Gebeurt dit onvoldoende dan vinden we dan een onwenselijke situatie.
De inspectie heeft meermaals onderwijsinstellingen aangesproken op het onjuiste gebruik
van informatie. Zie onder meer
hier: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/namen-en-graden-in-het-hogeronderwijs/boeterapporten-wet-bescherming-namen-en-graden-in-het-hoger-onderwijs
Om in het hbo les te mogen geven heb je geen diploma van een lerarenopleiding nodig, of
een geschiktheidsverklaring. In het mbo geldt dat alleen voor niet-bekostigde instellingen

(zoals NCOI). Het bestuur van een niet-bekostigde mbo-instelling bepaalt zelf welke
bevoegdheids- en bekwaamheidseisen het hanteert.

