Procedure en toelichting beëindigen opleiding

versie 7.0
28-02-18

1. de gehele opleiding wordt beëindigd

2. beëindiging door de instelling

5. voldoet de voorgestelde datum einde
instroom en/of definitieve einddatum aan
artikel 6.15 lid 4 van de WHW
nee
ja

3. beëindiging door het vervallen van
accreditatie

4. beëindiging door de minister

6. de instelling wordt door DUOGroningen op de hoogte gebracht van de
beëindiging van de opleiding

7. DUO-Groningen ontvangt het besluit tot
beëindiging van de opleiding van het
ministerie

8. DUO-Groningen wijst de
instelling op de vroegst
mogelijke datum

9. registratie in het CROHO

1. Onder een gehele opleiding wordt verstaan alle in het CROHO geregistreerde varianten (vormen) en (neven)vestigingen.
2. De instelling kan middels een door of namens het College van Bestuur of directie ondertekende brief aangeven dat de registratie in het
CROHO van een opleiding beëindigd moet worden. Zowel de "datum einde instroom" als de "datum einde definitief" moeten aan
DUO-Groningen doorgegeven worden.

3. Op grond van artikel 5a.12 van de WHW wordt de registratie van een opleiding in het CROHO beëindigd als de periode van accreditatie
verstreken is en er geen nieuwe accreditatie wordt verleend.
4. Op grond van artikel 6.5 (bekostigde opleidingen) of artikel 6.10 (niet-bekostigde opleidingen) van de WHW kan de minister besluiten
de rechten, verbonden aan een opleiding of Ad, te ontnemen. Conform artikel 5a.12 lid 1 dient de instelling er zorg voor te dragen dat
aan de zittende studenten de gelegenheid wordt geboden de opleiding aan een andere instelling te voltooien.
5. In artikel 6.15 lid 4 van de WHW staat beschreven dat de melding van beëindiging van de opleiding uiterlijk gedaan moet zijn op
28 februari van het kalenderjaar voorafgaand aan het eerste studiejaar waarin inschrijving voor het eerste studiejaar niet meer
openstaat.
In de procedure "wijzigen opleiding" staat beschreven hoe te handelen als een variant of (neven)vestiging beëindigd moet worden
waarbij er nog minimaal één variant in het CROHO geregistreerd blijft staan.
6. Indien DUO-Groningen constateert dat de accreditatie van een bepaalde opleiding vervallen is, wordt de instelling daarvan door DUO
op de hoogte gebracht. Conform artikel 5a.12 lid 1 dient de instelling er zorg voor te dragen dat aan de zittende studenten de
gelegenheid wordt geboden de opleiding aan een andere instelling te voltooien.
7. Het besluit van de minister om de opleiding te beëindigen wordt naar DUO-Groningen gezonden, met daarin de definitieve einddatum.
8. Als de door de instelling voorgestelde "datum einde instroom" niet conform artikel 6.15 lid 4 is, wijst DUO-Groningen de instelling op de
vroegst mogelijke datum waarop de instroom van de opleiding kan worden beëindigd.
De definitieve einddatum is maximaal de cursusduur in jaren + 1 jaar na de datum einde instroom.
9. Registratie in het CROHO van het verzoek tot beëindiging van de opleiding vindt plaats binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek.
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