FOLLOW-UP PROCEDURE

Situering
Conform de Codex Hoger Onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de aanbevelingen ter verbetering
van de visitatiecommissie bij de gevisiteerde opleidingen. Een formele follow-up van de aanbevelingen gebeurt enkel
indien een standaard als onvoldoende wordt beoordeeld. De opleiding moet dan een verbeterplan indienen en op basis
van dat plan kent de NVAO een accreditatie met een beperkte geldigheidsduur toe. Voor het aflopen van de accreditatie
dient de opleiding opnieuw gevisiteerd te worden voor de standaarden die als onvoldoende werden beoordeeld.
Binnen de European Approach for External Quality Assurance of Joint Programmes is in een follow-up voorzien. Daartoe
heeft VLUHR KZ een follow-upprocedure uitgewerkt. Deze procedure is vanaf heden van toepassing op de visitaties die
volgens de European Approach worden uitgevoerd en vanaf 2020 op alle andere visitaties.
Met de follow-up wil VLUHR KZ de kwaliteitscultuur van de opleidingen ondersteunen waarbij (een gedeelte van) de
visitatiecommissie als critical friend in gesprek gaat met de opleiding over de ontwikkelingen sinds het visitatiebezoek.

Procedure
Het tijdstip van de follow-up wordt afgesproken tussen de opleiding/instelling en VLUHR KZ maar vindt bij voorkeur
plaats drie jaar na de publicatie van het visitatierapport.
Ter voorbereiding van de follow-up levert de opleiding informatie aan met betrekking tot de wijze waarop de opleiding
met de aanbevelingen van de visitatiecommissie is omgegaan. Vervolgens neemt de follow-up de vorm aan van een
gesprek tussen de opleidingsverantwoordelijken en een lid van de vorige visitatiecommissie, bij voorkeur de voorzitter.
Dit commissielid wordt hierbij ondersteund door de projectbegeleider van VLUHR KZ. Tijdens dit gesprek lichten de
opleidingsverantwoordelijken verder toe welke ontwikkelingen ze sinds het visitatiebezoek (heeft) door(ge)maakt. Het
follow-upgesprek kadert volledig in het verbeteringsperspectief waarbij de opleiding en de commissie met elkaar op cocreatieve wijze in dialoog gaan. De projectbegeleider stelt het verslag van het follow-upgesprek op, dat op de website
van VLUHR KZ wordt gepubliceerd.
Het follow-upgesprek wordt aangeboden aan de opleiding maar die kan beslissen om er geen gebruik van te maken. Aan
het follow-upgesprek zijn geen extra kosten verbonden voor de opleiding.
Opleidingen geëvalueerd volgens de European Approach die op vraag van een accreditatie-organisatie reeds een
consistente follow-up doen, worden verzocht de resultaten van deze follow-up aan VLUHR KZ te bezorgen.
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