
 

 
 
Besluit verlening accreditatie bestaande hbo-bacheloropleiding Toegepaste Fotografie en 
Beeldcommunicatie van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie 
 
 
Datum                                      Bijlagen                                Dossiernummer 
19 mei  2020                           2                                            009206 
 
 
Beoordelingskader 
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, januari 2019 (Stcrt. 2019, nr. 3198) voor de uitgebreide (kader 2018) 
opleidingsbeoordeling. 
Protocol beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten, april 2019. 
 
Aanvullende informatie  
De NVAO heeft de instelling om aanvullende informatie gevraagd over externe signalen met betrekking 
tot de instelling. De NVAO heeft de aanvullende informatie ontvangen en in haar oordeelsvorming 
betrokken. 
 
Experiment leeruitkomsten 
Het panel heeft de variant van de opleiding die deelneemt aan het experiment leeruitkomsten 
beoordeeld volgens het Protocol Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten van de NVAO. 
Het panel is van oordeel dat de opleiding voldoet aan de aanvullende eisen die voortkomen uit het 
experiment. 
 
Bevindingen 
Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de 
Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Apeldoorn in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het 
voornemen tot besluit van  naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft het bevoegd gezag 
gebruik gemaakt. Dit heeft geleid tot een aanpassing. 
 
De NVAO stelt vast dat het visitatierapport, de passages betreffende het experiment leeruitkomsten en 
de aanvullende informatie zorgvuldig tot stand gekomen zijn, deugdelijk gemotiveerd en navolgbaar zijn. 
De NVAO baseert dan ook haar besluit op het rapport en de aanvullende informatie. 
 
Besluit 
Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de WHW besluit de NVAO accreditatie bestaande opleiding te 
verlenen aan de hbo-bacheloropleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie van de 
Nederlandse Academie voor Beeldcreatie te Apeldoorn. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de 
opleiding als positief. 
 
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 mei 2026. 
 
  



 
 

Den Haag, 19 mei 2020 
 
Namens het bestuur van de NVAO 
Voor deze, 

 
 
 
mr. L.B. Kroes 
directeur Nederland 
 
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 
Nederlandse Academie voor Beeldcreatie 
Brin: 30YF 
 
Naam opleiding 
B Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie 
240 EC 
Opleidingscode Croho: 30040 
 
Graad en graadtoevoeging  
Bachelor of Arts 
 
Visitatiegroep 
HBO TFB-NAvB (uniek) 
 
Uiterste inleverdatum visitatierapport 
1 mei 2026  
 
Varianten opleiding 
deeltijd, voltijd 
 
Locaties opleiding 
Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Rotterdam 
 
 
 
Bijlage 2: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


