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Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke,
binationale accreditatieorganisatie opgericht bij verdrag door de Nederlandse en
Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de
kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Het verdrag legt
een aantal zaken vast, waaronder de inhoudelijke opdracht van de NVAO, maar
ook het juridische, financiële en bestuursmatige kader (organisatiestructuur).
Deze opdracht en kaders zijn nader uitgewerkt in nationale wetgeving en
(bestuurs)reglementen van NVAO.
Na bijna twee decennia samenwerking en indachtig nationale en internationale
ontwikkelingen heb ik samen met mijn Vlaamse ambtsgenoot verenigd in het
Comité van Ministers voor accreditatie vastgesteld dat een aanpassing van de
organisatiestructuur van de NVAO wenselijk is om een kwaliteitsvolle, efficiënte
en toekomstgerichte werking mogelijk te maken.
Het Comité van Ministers heeft de opdracht aan de Nederlandse en Vlaamse
departementen verstrekt om een toekomstbestendig organisatiemodel voor de
NVAO uit te werken dat een grotere zelfstandigheid bevat voor Nederland en
Vlaanderen, zonder de bestaande meerwaarde voor samenwerking en de go ede
reputatie van de NVAO te verliezen. Ik informeer uw Kamer in het najaar over de
voortgang van dit traject.
Voorts kan ik u mededelen dat het Comité van Ministers heeft besloten om per 1
september 2021 de heer Sander van den Eijnden te benoemen tot voo rzitter van
het bestuur van de NVAO. Hij volgt daarmee Anne Flierman op , die per 1 mei
terugtreedt wegens het bereiken van de maximale bestuurstermijn. Ik ben de
heer Flierman zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid bij en inzet voor de
borging van de kwaliteit hoger onderwijs in Nederland en daarbuiten.

P agina 1 van 2

De heer Michaël van Straalen – thans lid van Algemeen bestuur van de NVAO –
zal in de tussenliggende periode optreden als interim-voorzitter van het bestuur.
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De minister van Onderwijs, Cultuur e n Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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