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Aanvraagformulier nevenvestiging macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014
Basisgegevens
Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is):

□
□
□
□

Nevenvestiging opleiding
Nevenvestiging Ad programma
Nevenvestiging hbo master
Nevenvestiging joint degree

Naam instelling(en)
Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens

Algemene beschrijving van de opleiding
Naam
(Nederlands en evt. Engels)
In geval van een Ad:
van welke bacheloropleiding
maakt het Ad deel uit
In geval van een Ad, indien van
toepassing: welke bve-instelling
verzorgt mede het programma
Graad
Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar
de opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en
motivering
Geplande startdatum opleiding
Indien nadere
vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe;
Indien capaciteitsbeperking
wordt ingesteld; hoogte en
motivering.
Voeg toe als bijlagen:
□ Samenvatting van de aanvraag t.b.v. het indienen van zienswijzen door andere instellingen;
□ Overzicht van vergelijkbare bekostigde en niet-bekostigde opleidingen in Nederland.
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Criteria voor instemming met nevenvestiging
Art. 15 lid 1 sub a: Behoefte aan de opleiding
Aan welke behoefte(n) komt de opleiding
tegemoet?

□ Arbeidsmarktbehoefte
□ Arbeidsmarkt in combinatie met
maatschappelijke behoefte
□ Arbeidsmarkt in combinatie met
wetenschappelijke behoefte

Beschrijf waarom voldaan is aan criterium b en verwijs naar exacte vindplaatsen in relevante
stukken. Voeg deze toe als bijlagen.
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Art. 15 lid 1 sub b: Ruimte in het landelijk aanbod
Toon aan dat er ruimte is in het landelijk aanbod voor deze nevenvestiging. Onderbouw met (exacte
vindplaatsen in) relevante stukken en voeg deze toe als bijlagen.
Besteed daarbij aandacht aan:
- Overzicht van vergelijkbare bekostigde en onbekostigde opleidingen;
- Overzicht van de instroom in deze opleidingen;
- Kwantitatieve arbeidsmarktinformatie;
- Beschrijving waaruit blijkt of de voorgenomen opleiding aansluit op de zwaartepunten die
zijn vastgelegd in de prestatieafspraken met de Minister, in het bijzonder afspraken over
nevenvestigingen;
- Sectorplannen, sectorale of regionale afspraken en sectoranalyses;
- Gegevens over de spreiding van het opleidingenaanbod;
- Indien van toepassing: onderbouwing van capaciteitsbeperking;
- Informatie over de onderwijsvorm;
- Gegevens over de aanwezige kennisinfrastructuur op de vestigingslocatie.
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Art. 13: Aanvullend criterium voor instemming met een hbo-masteropleiding
Toon aan dat de nevenvestiging van deze hbo master wordt gerealiseerd ten behoeve van door de
Rijksoverheid vastgesteld prioritair gebied. De prioritaire gebieden zijn: de economische
topsectoren, zorg en onderwijs. Een hbo master die aansluit op een driejarige hbo bachelor voor
VWO’ers is gelijkgesteld aan een prioritair gebied, mits er inhoudelijk gezien behoefte aan deze
opleiding bestaat.
Onderbouw met (exacte vindplaatsen in) relevante stukken en voeg deze toe als bijlagen.

Overige opmerkingen
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Tot slot
Zijn alle criteria (voor zover van toepassing) beschreven?
Zijn alle relevante bijlagen toegevoegd?
Dan kan de aanvraag (schriftelijk in tweevoud en digitaal per email of digitale gegevensdrager)
worden ingediend bij de Minister van OCW respectievelijk de Staatssecretaris van EZ p/a
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Postbus 85498
2508 CD Den Haag
info@cdho.nl
De behandeltermijn bedraagt voor een aanvraag nieuwe opleiding 8 weken (4 maanden voor een
nevenvestiging of verplaatsing) en loopt vanaf het moment waarop de schriftelijke aanvraag is
ontvangen.
Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met het bureau van de
CDHO: info@cdho.nl/ 070-8505300.
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