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Vanwege de cruciale rol van de NVAO in het accrediteringsproces, en dus de validering 
van de opleidingsprofielen, heb ik deze instantie ook betrokken bij mijn rondgang langs 
relevante instellingen. 27 april 2018 stuurde ik de NVAO een overzicht van mijn mening 
over de dubieuze KVDO validering 14 mei kwam daar een antwoord op van IJda van den 
Hout  
  
“…Heb uw vraag intern voorgelegd, maar de NVAO zal – en kan – in deze geen standpunt 
innemen……Het standpunt over de inhoud van een opleiding is aan de branche zelf….”  
  
Dit was aanleiding voor een verzoek om nadere uitleg, omdat de crux van haar antwoord 
nogal afweek van het NVAO-standpunt van 6 mei en 27 oktober 2009.  
  
Hieronder daarom achtereenvolgens  
● een deel van de NVAO/NVTO-correspondentie van 2008/2009,  
● mijn mail aan de NVAO van 27 april over de VBB-‘validering’ van 7 maart 2018 en 
vervolg-verzoek van 16 mei 2018 om aanvullende informatie, uiteindelijk resulterend in het 
bericht van directeur Luut Kroes (mail van 14 juni 2018):  
 
“..In antwoord op uw vragen laten wij u weten dat wij geen nadere aanvullingen hebben op 
ons eerdere antwoord aan u van 14 mei 2018. Wij zullen dan ook niet nader ingaan op uw 
(verdere) vragen”  
 
Het is nu aan de valideringsbetrokkenen (beroepsgroep, scholen, opleidingen) om uit te 
maken of dit NVAO-standpunt recht doet aan de uitzonderlijke situatie van de VBB.  
  
Vandaar dit dossier voor wie het traject van de betrokkenheid van de NVAO nog eens wil 
uitzoeken of bevragen en de opleidingen wil wijzen op het feit dat de VHO-bekwaamheid 
van de VBB-opleiding geen deel uitmaakt van het accrediteringsproces.  
  

Maarten Tamsma  

  
Aerdenhout 18 juni 2018 
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