
 

 
 
Bevestiging behoud accreditatie bestaande opleiding hbo-master Master of Arts in Fine Art and Design 
van de Gerrit Rietveld Academie, toekenning van het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief 
onderwijs’, alsmede toetsing aan de praktijk 
 
 
Datum                                      Bijlagen                                 Dossiernummer 
11 augustus 2020                   2                                             009090 
 
 
Beoordelingskader 
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 3198) voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling. 
Beoordelingskader Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs van 4 november 2011 (Stcrt. 
2011, 4962). 
Richtlijn Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk 'Kleinschalig en intensief onderwijs’ van januari 
2018 (Stcrt. 2018, 17910). 
 
Aanvullende informatie 
De NVAO heeft het bestuur van de instelling bij brief van 25 maart 2020 uitgenodigd voor een gesprek 
over de aanpak van de aanbevelingen van het panel ten aanzien van de toegankelijkheid van de 
faciliteiten, de didactische scholing en de aanstellingsduur van docenten in de tijdelijke programma’s. De 
NVAO stelde deze laatste vragen in het kader van de noodzaak van passende didactische training van 
docenten voor kleinschalig en intensief onderwijs. Bij brief van 24 april 2020 heeft de instelling nadere 
toelichting gegeven op deze punten.  
 
Op 17 juni 2020 heeft de NVAO gesproken met een vertegenwoordiging van het instellingsbestuur en 
het bestuur van het Sandberg Instituut over de didactische scholing en de aanstellingsduur van 
docenten. Daarin onderschrijft de instelling het belang van docentprofessionalisering en geeft zij aan dat 
zij een traject heeft ingesteld voor het behalen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid. Dat 
is nu voor docenten in de bachelor beschikbaar maar het is de bedoeling dat uit te breiden naar de 
masteropleiding. Vanaf september 2020 wordt dit ook aangeboden aan docenten in de masteropleiding. 
Ten aanzien van de aanstellingsduur van coördinatoren en docenten vindt er op dit moment een 
herijking plaats van de aanstellingsprocedure, waarin meer aandacht is voor continuïteit. De instelling 
ziet echter ook de inhoudelijke waarde van de tijdelijkheid en meent dat dit voor coördinatoren een 
passende oplossing is. 
 
De NVAO stelt vast dat hiermee de vragen ten aanzien van de toekenning van het BKKI en de toetsing 
aan de praktijk afdoende zijn beantwoord.  
 
Bevindingen 
De NVAO stelt vast dat het visitatierapport en de aanvullende informatie zorgvuldig tot stand gekomen 
zijn, deugdelijk gemotiveerd en navolgbaar zijn. De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport en 
de aanvullende informatie. 
 
Besluit 
Op grond van artikel 5.16, eerste en derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek bevestigt de NVAO behoud accreditatie bestaande opleiding van de opleiding hbo-master 
Master of Arts in Fine Art and Design van Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. De NVAO 
beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als positief. 
 
Met deze bevestiging wordt de accreditatie bestaande opleiding behouden. De accreditatie bestaande 
opleiding treedt in werking op de dag dat het besluit bekend gemaakt is. De duur van de accreditatie 



 
 

bestaande opleiding is voor onbepaalde tijd. De inleverdatum van het volgende visitatierapport is 
vastgesteld op 1 november 2025. 
 
De NVAO besluit tot toekenning van het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ aan de 
opleiding.  
 
De NVAO stelt de positieve uitkomst vast van de toetsing aan de praktijk zoals beschreven in artikel 
6.7c van de WHW. De NVAO stelt vast dat de opleiding kleinschalig en intensief onderwijs aanbiedt, 
dat is gericht op een bovengemiddeld onderwijsrendement en waarbij de activiteiten binnen en buiten 
het curriculum met elkaar zijn verbonden.  
 
De NVAO zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in kennis stellen van haar 
bevindingen. 
 
Den Haag, 11 augustus 2020 
 
Namens het bestuur van de NVAO, 

 
Dr. A.H. Flierman 
Voorzitter 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. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Bijlage 1: Administratieve gegevens 
 
Naam instelling 
Gerrit Rietveld Academie 
Brin: 02BY 
 
Naam opleiding 
hbo-master Master of Arts in Fine Art and Design 
120 EC 
Opleidingscode Croho: 49114 
 
Graad en graadtoevoeging  
Master of Arts 
 
Visitatiegroep 
HBO Master Beeldende Kunst en Vormgeving Midden 
 
Uiterste inleverdatum visitatierapport 
1 november 2025 
 
Variant opleiding 
voltijd 
 
Locatie opleiding 
Amsterdam 
 
 
 
Bijlage 2: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


