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Geacht college, 
 
In het besluit van 23 mei 2018 strekkende tot een positieve beoordeling van een 
aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bacheloropleiding Film en Audiovisuele 
Media (006343) werd de volgende verwijzing opgenomen:   
“ 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.” 
 
Bij brief van 21 januari 2021 ontving de NVAO de rapportage over de aanvullende toets 
op de wijze van toetsen en beoordelen (standaard 10) en het gerealiseerde niveau 
(standaard 11) uitgevoerd op 20 november 2020. 
 
De NVAO heeft kennis genomen van de rapportage en onderschrijft de bevindingen van 
het panel. Het panel komt tot het oordeel dat de opleiding haar toetsing en beoordeling 
en het gerealiseerde niveau op orde heeft.  
 
Vermits de opleiding ten tijde van de beoordeling nog niet over afgestudeerden beschikt 
bestudeerde het panel tussentijdse toetsen en eindtoetsen waaruit blijkt dat studenten 
zich door de jaren heen voldoende hebben ontwikkeld in de richting van het niveau van 
breed inzetbare allround vakmensen op het gebied van film. 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen is de NVAO van oordeel dat u op navolgbare 
wijze aan beide standaarden voldoet. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Dr. A.H. Flierman 
(voorzitter) 
 
 
 
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. 
 


