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Toegepast kader 
Opleidingsaccreditatie – Vlaanderen 2015-2021 (20 maart 2015) 
 
Onderwerp 
Equivalentie- en accreditatiebesluit 9 opleidingen – Antwerp Management School 
 
   

BESLUIT 

 
Equivalentie- en accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de volgende 
opleidingen van Antwerp Management School: 
• Executive Master of Science in Enterprise IT Architecture (9945) (master-na-master) 
• Executive Master of Science in Publiek Management (9946) (master-na-master) 
• Executive Master of Science in Real Estate Management (9947) (master-na-master) 
• Executive Master of Science in IT Governance and Assurance (9948) (master-na-

master) 
• Executive Master of Science in Business Administration (9949) (master-na-master) 
• Master of Science in Finance (9950) (master-na-master) 
• Master of Science in Global Management (9951) (master-na-master) 
• Master of Science in Human Resources Management (9952) (master-na-master) 
• Master of Science in Management (9953) (master-na-master) 
 

Beoordeling van de internationale accreditatie 
De NVAO heeft op basis van art. II.149 van de Codex Hoger Onderwijs in Vlaanderen de 
bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen. Hierbij dient de 
NVAO na te gaan of de internationale accreditatie werd verleend volgens een 
vergelijkbare methodologische aanpak als de accreditaties gesteund op een externe 
beoordeling. 
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De NVAO heeft de voorwaarden voor het als equivalent erkennen van internationale 
accreditaties vastgelegd als onderdeel van het accreditatiekader bestaande opleidingen 
Vlaanderen. 
 
De equivalentie van een concrete buitenlandse accreditatie wordt getoetst aan de hand 
van equivalentiecriteria, die inhoudelijk gegroepeerd kunnen worden in vijf thema’s: 
1) de buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de 

betrokken opleidingen; 
2) de buitenlandse accreditatie is voldoende actueel; 
3) de buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling; 
4) de buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de 

lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgesteld 
reglement; 

5) de buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak 
vergelijkbaar met de Vlaamse. 

 
In beginsel moet per thema aan alle equivalentiecriteria zijn voldaan, vooraleer de NVAO 
de accreditatie kan verlenen. 
 
Thema 1: de buitenlandse accreditatie geeft een positieve beoordeling van de kwaliteit van de 
betrokken opleidingen 
De NVAO heeft kunnen vaststellen dat de opleidingen door AACSB werden geëvalueerd 
en volgens AACSB voldoen aan de eisen en standaarden gesteld in het accreditatiekader 
en neergelegd in het AACSB Team Visit Report.  
  
De NVAO heeft bijkomend vastgesteld dat in het AACSB Team Visit Report de 
benamingen van de Nederlandstalige opleidingen vertaald zijn naar het Engels. De 
Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen zijn op basis van de Codex Hoger Onderwijs, 
en zoals blijkt uit het Hogeronderwijsregister, equivalente opleidingen en dit zowel naar 
inhouden als naar einddoelen. 
 
De NVAO stelt vast dat in het internationale accreditatierapport de kwaliteit van de 
opleidingen positief wordt beoordeeld. 
 
Thema 2: de buitenlandse accreditatie is voldoende actueel 
Het locatiebezoek vond plaats op 20 oktober 2020. Het formeel accreditatiebesluit werd 
genomen door de AACSB Board of Directors op 29 januari 2021. De aanbiedingsmail is 
gedateerd op 1 februari 2021.  
 
De NVAO stelt vast dat tussen de datum waarop de buitenlandse accreditatie is 
uitgebracht en de datum van de aanbieding van het rapport aan de NVAO niet meer dan 90 
dagen verlopen is. 
 
Thema 3: de buitenlandse accreditatie stoelt op een openbare externe beoordeling 
De gebruikte kwaliteitsrichtlijnen zijn uitgevaardigd door AACSB zelf. Uit de 
organisatiestructuur van AACSB blijkt dat deze zodanig is opgevat dat er geen 
interferentie zou mogen bestaan tussen het opstellen van de kwaliteitsnormen en de 
feitelijke beoordeling van een opleiding en/of instelling. De kwaliteitsrichtlijnen zijn 
openbaar via de website van AACSB en staan los van de individuele 
accreditatiebeoordeling. Het opstellen en bijsturen van de kwaliteitsnormen is de 
bevoegdheid van de Accreditation Task Force en de Accreditation Council. De beoordeling 
van opleidingen en/of instellingen gebeurt door Peer Review Teams. 
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De externe beoordeling werd uitgevoerd door een expertencommissie, het Peer Review 
Team, bestaande uit drie experten en een student. Elke expert heeft een ‘statement 
conflict of interest’ getekend. Het Peer Review Team bestond uit Kevin T. Stevens 
(voorzitter), decaan Quinland School of Business, Loyola University (Chicago, VS); Raimond 
Maurer, decaan Faculty of Economics and Business Administration, Goethe University 
(Frankfurt, Duitsland); Joyce J. Elam, decaan emerita College of Business, Florida 
International University (Miami, VS); Remco Barendregt, masterstudent Publiek 
Management, Universiteit Utrecht (Utrecht, Nederland). 
 
De NVAO heeft kunnen opmaken dat er in de expertencommissie voldoende expertise 
aanwezig was. 
 
De NVAO stelt vast dat de internationale accreditatie stoelt op een externe beoordeling 
uitgevoerd door een onafhankelijke expertencommissie van deskundigen en dit op basis 
van vooraf kenbaar gemaakte kwaliteitseisen. De externe beoordeling is neergelegd in een 
openbaar rapport. 
 
Thema 4: de buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de 
lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgesteld reglement  
De NVAO en AACSB sloten een samenwerkingsovereenkomst die een gecombineerde 
accreditatieprocedure mogelijk maakt, teneinde de accreditatieprocessen efficiënter te 
laten lopen en de bijkomende administratieve lasten voor instellingen te verlagen. De 
overeenkomst is gesloten op basis van de equivalentieprocedure. 
 
De NVAO heeft AACSB als aanvaarde buitenlandse accreditatieorganisatie erkend.  
 
Thema 5: de buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak 
vergelijkbaar met de Vlaamse  
In de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst tussen NVAO en AACSB is een 
vergelijking gemaakt van de gebruikte methodologie van de twee organisaties. Daarbij is 
geconcludeerd dat drie elementen essentieel zijn: een student is onderdeel van de 
accreditatiecommissie, alle opleidingen zijn individueel identificeerbaar als geaccrediteerd, 
en de gerealiseerde eindresultaten per opleiding zijn beoordeeld. 
 
Het AACSB Peer Review Team bestond naast drie experten uit een student en noemt in 
het Team Visit Report alle betrokken opleidingen. Omdat de AACSB-procedure 
onvoldoende kijkt naar het gerealiseerde niveau van individuele opleidingen heeft de 
NVAO de AACSB-expertencommissie verzocht om een aanvullende beoordeling van 
masterproeven per opleiding uit te voeren. De expertencommissie heeft hiermee 
ingestemd en heeft deze beoordeling uitgevoerd. 
 
De NVAO stelt vast dat AACSB in de beoordeling van de opleidingen van de Antwerp 
Management School naar aanleiding van een zogenoemde Continuous Improvement 
Review-procedure methoden heeft gehanteerd die vergelijkbaar zijn met de methoden van 
de NVAO.  
 
Bevindingen van het AACSB Peer Review Team  
Het beoordelingsrapport opgesteld door het Peer Review Team maakt integraal deel uit 
van dit besluit. 
 
Conclusie van het AACSB Peer Review Team  
“After thoroughly screening the Continuous Improvement Report submitted by Antwerp 
Management School, and after the (online) peer review visit, the peer review team 
concluded that all master programs offered by Antwerp Management School and under 
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review in the accreditation process, comply with the AACSB standards. Therefore, the peer 
review team will submit a positive recommendation for re-accreditation for the next five 
years to the AACSB Continuous Improvement Review Committee.” 
 
Aanbevelingen   
De NVAO onderschrijft alle aanbevelingen zoals geformuleerd door het Peer Review 
Team. 
 
Bevindingen NVAO   
De NVAO verklaart het accreditatiebesluit van AACSB equivalent op basis van de 
volgende vaststellingen: 
• De buitenlandse accreditatieorganisatie geeft een positieve beoordeling van de 

kwaliteit van de betrokken opleidingen; 
• De buitenlandse accreditatiebesluiten zijn voldoende actueel; 
• De buitenlandse accreditatiebesluiten zijn gebaseerd op een openbare externe 

beoordeling; 
• De buitenlandse accreditatieorganisatie is EQAR-geregistreerd of staat vermeld in de 

lijst van aanvaarde accreditatieorganisaties volgens het door de NVAO opgesteld 
reglement; 

• De buitenlandse accreditatieorganisatie heeft een methodologische aanpak 
vergelijkbaar met de Vlaamse. 

 
Besluit 
betreffende het equivalentie- en accreditatiebesluit met positief eindoordeel voor de 
volgende opleidingen van Antwerp Management School: 
• Executive Master of Science in Enterprise IT Architecture (master-na-master);  
• Executive Master of Science in Publiek Management (master-na-master);  
• Executive Master of Science in Real Estate Management (master-na-master);  
• Executive Master of Science in IT Governance and Assurance (master-na-master); 

Executive Master of Science in Business Administration (master-na-master);  
• Master of Science in Finance (master-na-master);  
• Master of Science in Global Management (master-na-master);  
• Master of Science in Human Resources Management (master-na-master);  
• Master of Science in Management (master-na-master). 
 
De NVAO,  
Na beraadslaging, 
Besluit: 
 
Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs in Vlaanderen, in het bijzonder artikel 
II.149, besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de volgende opleidingen van Antwerp 
Managment School: 
• Executive Master of Science in Enterprise IT Architecture (master-na-master)  
• Executive Master of Science in Publiek Management (master-na-master)  
• Executive Master of Science in Real Estate Management (master-na-master)  
• Executive Master of Science in IT Governance and Assurance (master-na-master)  
• Executive Master of Science in Business Administration (master-na-master)  
• Master of Science in Finance (master-na-master)  
• Master of Science in Global Management (master-na-master)  
• Master of Science in Human Resources Management (master-na-master)  
• Master of Science in Management (master-na-master)  
De opleidingen worden aangeboden te Antwerpen. De kwaliteit van de opleidingen is 
voldoende. 
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De accreditatie geldt, overeenkomstig de door AACSB aangegeven periode van vijf jaar, 
vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2025.  
 
Den Haag, 8 juni 2021 
 
 
De NVAO 
Voor deze: 
 
 
Wouter Duyck 
(vicevoorzitter) 
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Bijlage 1: Basisgegevens  
 

Naam instelling Antwerp Management School 

Adres instelling 
Boogkeers 5 

B-2000  ANTWERPEN 

Aard instelling ambtshalve geregistreerd 

Naam associatie nvt 

Naam opleiding  

(Graad, kwalificatie, specificatie) 

• Executive Master of Science in Enterprise 
IT Architecture  

• Executive Master of Science in Publiek 
Management  

• Executive Master of Science in Real Estate 
Management  

• Executive Master of Science in IT 
Governance and Assurance  

• Executive Master of Science in Business 
Administration  

• Master of Science in Finance  
• Master of Science in Global Management  
• Master of Science in Human Resources 

Management  
• Master of Science in Management  

Niveau en oriëntatie  Master – master-na-master 

Bijkomende titel geen 

Opleidingsvarianten: 

Afstudeerrichtingen 

Studietraject voor werkstudenten 

geen 

Onderwijstaal 

• Engels 
• Nederlands 
• Nederlands 
• Engels 
• Engels 
• Engels 
• Engels  
• Engels 
• Nederlands / Engels 

Vestiging(en) opleidingen Antwerpen 

Studieomvang (in studiepunten) 60 ECTS 
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Vervaldatum accreditatie, tijdelijke 
erkenning of erkenning nieuwe 
opleiding 

30 september 2021 

Academieja(a)r(en) waarin de 
opleidingen worden aangeboden1  2020-2021 

(Delen van) studiegebied(en) 
Economische en toegepaste economische 
wetenschappen 

ISCED benaming van het 
studiegebied  

04 Business, administration and law 

 

 
1  Betreft het lopende academiejaar, op het ogenblik van de accreditatieaanvraag.  
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Bijlage 2: Samenstelling commissie 
 
AACSB Peer Review Team  
Voorzitter:  
• Kevin T. Stevens, decaan Quinland School of Business, Loyola University, Chicago, VS. 

 
Leden: 
• Raimond Maurer, decaan Faculty of Economics and Business Administration, Goethe 

University, Frankfurt, Duitsland;  
• Joyce J. Elam, decaan emerita College of Business, Florida International University, 

Miami, VS;  
• Remco Barendregt (student), masterstudent Publiek Management, Universiteit 

Utrecht, Utrecht, Nederland. 
 
 
 
 
 


