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Opleiding 
Graad opleiding 
Variant
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Datum locatiebezoek(en) 
Datum adviesrapport

uw kenmerk

: Stichting de Nederlandse Fotovakschool 
: hbo-bachelor Film en Audiovisuele Media 
: Bachelor of Arts 
: voltijd
: Film en Audiovisuele Media 
: Hilversum 
: 240
: 6 december 2017 
: 14 maart 2018 
: 12 april 2018

ons kenmerk Beoordelingskader
NVAO/20181243/LL Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2016, nr 

bijlagen 69458).
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Bevindingen
De NVAO stelt vast dat in het adviesrapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke 
gronden het panel de kwaliteit van de opleiding positief heeft bevonden.

Advies panel
De bacheloropleiding beoogt allround filmmakers op te leiden die voornamelijk als creatieve 
ondernemers op het gebied van de opdrachtfilm aan de slag gaan om in verschillende 
contexten producties in verschillende disciplines tot stand te brengen. De allround filmer is 
in staat te werken in een multidisciplinaire omgeving en samen met andere vakgebieden te 
opereren. De opleiding heeft op basis van het profiel van de allround toegepast filmer 
beoogde leerresultaten geformuleerd in de vorm van 47 leeruitkomsten en een Body of 
Knowledge and Skills. De opleiding geeft de kenmerkende aspecten van de opleiding in 
haar profiel volgens het panel helder weer. De beoogde leerresultaten en de Body of 
Knowledge and Skills geven een overzicht van dat wat de opleiding beoogt te bereiken. Ze 
passen bij het bachelorniveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de 
verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied.

Inlichtingen

Laura Oosterveld 

+31 (0)70 312 23 81 

l.oosterveld@nvao.net

Parkstraat 28 | 2514 JK | Postbus 85498 | 2508 CD Den Plaag 
P. O. Box 85498 / 2508 CD The Hague / The Netherlands 
T + 31 (0)70 312 2300 
info@nvao.net | www.nvao.net
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Pagina 2 van 6 De voltijdse opleiding is geprogrammeerd in een periode van vier jaar. In de propedeuse
maakt de student zich basistechnieken eigen rond onder andere de camera, licht, geluid en 
montage. Aan het eind van het eerste jaar maken de studenten een fictiefilm of 
documentaire. In de hoofdfase staat het aanleren van de gevorderde filmtechnieken 
centraal, wat uitmondt in het maken van drie verschillende typen films. De praktijk van de 
allround filmer en het ondernemerschap komen duidelijk terug in het onderwijsaanbod, stelt 
het panel vast. Het programma kent een logische opbouw waarbij de studenten zich na het 
opdoen van basisvaardigheden in de productiefase verdiepen in integratie van onderzoek 
en de fases preproductie en postproductie, De kleine groepen bevorderen een hoge mate 
van interactie. Het panel heeft er waardering voor dat de opleiding veel ruimte biedt voor het 
geven van feedback, niet alleen door docenten maar ook door studenten aan elkaar. 
Studenten geven het eigen leerproces mede vorm door het formuleren van persoonlijke 
leerdoelen en het nemen van de regie om deze te bereiken. De opleiding zorgt voor een 
passende begeleiding van studenten. Er is ruim voorzien in reflectie en ondersteuning.

De gehanteerde toelatingseisen zijn realistisch met het oog op de beoogde leerresultaten, 
De opleiding organiseert volgens het panel een passende intake, waarbij studenten 
doorverwezen zullen worden naar andere opleidingen als zij in de ogen van de intaker niet 
bij deze opleiding passen.

Het docententeam bestaat in totaal uit dertig docenten. Dit team is opgebouwd uit twee 
hoofddocenten, een aantal vaste docenten en een aantal freelance docenten die allemaal 
naast hun docentschap werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Het panel heeft een zeer 
bevlogen en praktijkgericht team aangetroffen, waarvan de expertise en inhoudelijke kennis 
de vakgebieden in de opleiding in voldoende mate afdekken. Ook didactisch zijn de 
docenten voldoende deskundig zijn om de opleiding te verzorgen.

De huidige locatie in Hilversum zal snel te klein zijn bij de verwachte instroom van zeventig 
studenten per jaar. Het panel heeft er vertrouwen in dat de instelling tijdig zal voorzien in 
een passende ruimere locatie in Hilversum. De opleiding beschikt over professionele 
apparatuur en studioruimte voor het vervaardigen van films en tv-producties. Een 
aandachtspunt voor de opleiding is de beschikbaarheid van voldoende (gangbare) 
apparatuur, passend bij de behoeftes en omvang van de toekomstige studentenpopulatie.

De instelling zet volgens het panel passende evaluatie- en meetactiviteiten in om de 
kwaliteit van het geboden onderwijs te meten, maar maakt nog beperkt inzichtelijk hoe zij 
beoogt geëigende verbeteringen door te voeren naar aanleiding van de uitkomsten van 
evaluaties en metingen.

Het panel stelt vast dat de opleiding kiest voor een brede variatie in toetsvormen, passend 
bij de beroepsgerichte ambitie. Via toetsmatrijzen maakt de opleiding inzichtelijk hoe de 
leerresultaten zijn vertaald in de toetsing. De beoordelingscriteria die de opleiding hanteert 
bij de beoordeling van toetsen kunnen volgens het panel specifieker uitgewerkt worden, 
zodat deze meer sturing geven voor zowel de studenten als examinatoren. Het panel heeft 
enkele voorbeeldkennistoetsen ingezien. Het panel is niet overtuigd dat alle toetsvragen in 
de voorbeeldtoetsen van bachelorniveau zijn. Deze dienen te worden aangepast zodat zij 
meer meten dan enkel de reproductie van feitelijke kennis. Het panel is ervan overtuigd dat 
de opleiding dit adequaat en op tijd zal oppakken.
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examencommissie geeft daarnaast haar taak om de kwaliteit van toetsen en tentamens te 
borgen op een juiste wijze vorm.
Het panel komt tot een eindoordeel positief ten aanzien van de kwaliteit van de nieuwe 
opleiding hbo-bachelor Film en Audiovisuele Media van de Stichting de Nederlandse 
Fotovakschool en adviseert de NVAO om overeenkomstig te besluiten.

Advies van het panel
Het panel adviseert de NVAO om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van de 
nieuwe opleiding hbo bachelor Film en Audiovisuele Media van de Stichting de Nederlandse 
Fotovakschool.

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen en suggesties van het panel, in het bijzonder de 
volgende:
(1) Een aantal leerresultaten lijkt te overlappen en kent een beperkte omvang en 

reikwijdte. Het panel raadt de opleiding aan om leerresultaten te combineren ten 
behoeve van een kernachtig overzicht van datgene dat de afgestudeerde dient te 
beheersen.

(2) De instelling maakt volgens het panel nog beperkt inzichtelijk hoe zij beoogt geëigende 
verbeteringen door te voeren naar aanleiding van de uitkomsten van evaluaties. De 
instelling dient in haar Handboek Kwaliteitszorg explicieter te beschrijven hoe zij borgt 
dat de uitkomsten van de evaluaties aantoonbaar de basis voor ontwikkeling en 
verbetering vormen.

(3) Het panel ziet nog niet in alle vragen van de voorbeeldtoetsen het bachelorniveau 
terug en dringt er bij de opleiding op aan dit aan te passen zodat de toetsen meer 
meten dan enkel de reproductie van feitelijke kennis. Gebaseerd op het gesprek dat 
het panel met de samenstellers over deze toetsvragen voerde, is het panel ervan 
overtuigd dat de opleiding dit adequaat en op tijd zal oppakken.
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Ingevolge het bepaalde in artikel 5a.10, derde lid, in verbinding met artikel 5a.11, achtste lid, 
van de WHW heeft de NVAO het college van bestuur van de Stichting de Nederlandse 
Fotovakschool te Apeldoorn in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het voornemen tot 
besluit van 30 april 2018 naar voren te brengen. Bij e-mail van 2 mei 2018 heeft de instelling 
laten weten geen opmerkingen te hebben.

De NVAO besluit de aanvraag uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Film en 
Audiovisuele Media (240 EC; variant: voltijd; locatie: Hilversum) van de Stichting de 
Nederlandse Fotovakschool te Apeldoorn als positief te beoordelen.

Graad: Bachelor of Arts

Advies Croho-onderdeel: Taal en Cultuur

Visitatiegroep : nader te bepalen1

Van kracht tot en met 30 mei 2024

Ingevolge artikel 5a. 10a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek worden na drie jaren de volgende aspecten van kwaliteit beoordeeld:
a. het gerealiseerde niveau, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar is, en
b. de deugdelijkheid van beoordeling, toetsing en examinering van de studenten.

Besluit

Den Haag, 31 mei 2018 

De NVAO

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door 
een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen 
van bezwaar bedraagt zes weken.

De opleiding dient ten minste twee jaar voor de vervaldatum gebruik te maken van de zogenoemde 

aprilronde om zelfzorg te dragen voor een indeling in een visitatiegroep. Daarna neemt de NVAO het 

besluit over de indeling in een visitatiegroep.
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Onderwerp Standaarden Oordeel

1 Beoogde 
eindkwalificaties

1. De beoogde eindkwalificaties van de opleiding 
zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 
geconcretiseerd en voldoen aan internationale 
eisen.

Voldoet

2 Programma 2. De oriëntatie van het programma waarborgt de 
ontwikkeling van vaardigheden op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek en/of de 
beroepspraktijk.

Voldoet

3. De inhoud van het programma biedt studenten 
de mogelijkheid om de beoogde 
eindkwalificaties te bereiken.

Voldoet

4. De vormgeving van het programma zet aan tot 
studeren en biedt studenten de mogelijkheid om 
de beoogde eindkwalificaties te bereiken.

Voldoet

5. Het programma sluit aan bij de kwalificaties van 
de instromende studenten. Voldoet

3 Personeel 6. Het personeel is gekwalificeerd en de omvang 
ervan toereikend voor de inhoudelijke, 
onderwijskundige en organisatorische realisatie 
van het programma.

Voldoet

4 Voorzieningen 7. De huisvesting en de materiële voorzieningen 
zijn toereikend voor de realisatie van het 
programma.

Voldoet

8. De studiebegeleiding en de
informatievoorziening aan studenten bevorderen 
de studievoortgang en sluiten aan bij de 
behoefte van studenten.

Voldoet

5 Kwaliteitszorg 9. De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede 
aan de hand van toetsbare streefdoelen. Voldoet

6 Toetsing 10. De opleiding beschikt over een adeguaat 
systeem van toetsing. Voldoet

Algemene conclusie Positief
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Voorzitter:
- Mirjam Leloux, directeur van Innovation Exchange Amsterdam (IXA) van de Universiteit 

van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam;
Leden:
- Geert Segers, docent fotografie en video bij opleiding fotografie aan de Karei de Grote 

hogeschool te Antwerpen en freelance beeldcorrector, cameraman en monteur;
- Frank van den Berg, hoofd Centre of Expertise in Learning and Teaching aan de 

Universiteit Twente;
- Frans Hoeben, docent cinematografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en 

docent film en nieuwe media aan de Faculteit Science & Technology van de Hogeschool 
Leiden;

Student-lid:
- Alex Rutten, student Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Het panel werd bijgestaan door Laura Oosterveld, beleidsmedewerker NVAO,
procescoördinator en Linda van der Grijspaarde, zelfstandig onderwijsadviseur, secretaris
(gecertificeerd).


