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Betreft 	Besluit macrodoelmatigheid associate degree Smart Media Production 

Geacht College, 

Met uw brief van 30 oktober 2020, door de Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs (hierna: CDHO) ontvangen op 6 november 2020, hebt u mij het 
voornemen voorgelegd om de associate degree-opleiding Smart Media Production 
als bekostigde opleiding te verzorgen in Amsterdam. 

Advies CDHO 
De CDHO heeft mij bij brief van 14 december 2020, kenmerk 2020/084, positief 
geadviseerd over uw aanvraag. Het advies van de CDHO dat integraal onderdeel 
uitmaakt van dit besluit, treft u hierbij aan. 

Besluit 
Gelet op de advisering van de CDHO, het bepaalde in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) en in de Regeling 
macrodoelmatigheid hoger onderwijs (hierna: Regeling), heb ik besloten in te 
stemmen met uw voornemen om de associate degree-opleiding Smart Media 
Production als bekostigde opleiding te verzorgen in Amsterdam. 

Beoordelingskader 
De wettelijke grondslag voor mijn besluitvorming is gelegen in artikel 6.2 van de 
WHW. Voorts is de Regeling leidraad geweest voor mijn afwegingen. 

Motivering 
Overeenkomstig het advies van de CDHO, concludeer ik dat uw aanvraag voldoet 
aan de criteria a en b van artikel 4, eerste lid, van de Regeling. Voor de nadere 
motivering verwijs ik u naar het genoemde advies van de CDHO. 

Croho-procedure 
Ingevolge artikel 6.2, negende lid, van de WHW, vervalt dit besluit indien de 
opleiding niet binnen tien maanden na dagtekening van het besluit is 
geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. Registratie 
binnen die termijn is niet eerder mogelijk dan nadat de NVAO over onderhavige 
opleiding een positief besluit heeft genomen in het kader van de toets nieuwe 
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Als u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nl. 
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opleiding. In verband met de geldigheidsduur van dit besluit, adviseer ik u zo 
spoedig mogelijk een aanvraag voor een toets nieuwe opleiding in to dienen bij de 
NVAO. Voor de registratie van uw opleiding kunt u gebruik maken van a-Croho. 
Mocht u vragen hebben over de registratie, dan kunt u contact opnemen met 
registersho@duo.nl. 
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Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, 

F.A. Hofman 
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