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Gegevens
Instelling Gerrit Rietveld Academie
Locatie Amsterdam
Datum aanvraag 18 januari 2019

Beoordelingsprotocol
Artikel 2.6, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek 
Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs, april 2019 (Stb. 2019, 162)
Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024, mei 2018

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het positieve adviesrapport van het panel van deskundigen zorgvuldig to t 
stand is gekomen maar onvoldoende navolgbaar is gemotiveerd. De NVAO richt zich bij deze 
vaststelling op de consistentie van het oordeel in vergelijkend perspectief, de werkwijze van het panel, 
de procedurele eisen, de onderbouwing en de weging die het panel geeft.

Ten aanzien van criterium 3 constateert het panel in het adviesrapport dat het plan voor de 
kwaliteitsafspraken niet meerjarig is uitgewerkt en er zijn geen concrete beleidsacties geformuleerd. 
Tevens is er geen einddoel vastgesteld door de instelling, zij kiest voor een plan met een open 
benadering. Het panel heeft in zijn overwegingen de context van een kunstinstelling meegenomen 
waarbij zij in het oordeel meewegen in hoeverre een instelling voor kunstonderwijs een dergelijke 
concretisering kan (of moet willen) uitwerken.

Het panel geeft een positief eindoordeel. De afweging van het panel is dat dat de voorgestelde 
werkwijze met jaarplannen en monitoring voldoende garanderen dat de academie de voortgang 
nauwlettend volgt en interventies kan plegen.

De NVAO onderschrijft het positieve oordeel niet gezien de bevindingen van het panel. De NVAO 
oordeelt op basis van deze bevindingen dat niet is voldaan aan de eisen ten aanzien van in elk geval 
criterium 3. Voorts weegt de NVAO de consistentie van beoordelen mee in haar afweging. Het 
ontbreken van een meerjarige uitwerking van de plannen en het ontbreken van een einddoel zijn daarbij 
van doorslaggevende aard geweest. In vergelijkbare planbeoordelingen van de kwaliteitsafspraken heeft 
de NVAO vastgesteld dat panels andere afwegingen hebben gemaakt die hebben geresulteerd in een 
negatief adviesrapport.

Op basis van bovenstaande overwegingen wijkt de NVAO af van het voorliggende adviesrapport 
van het panel en beoordeelt het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Gerrit Rietveld Academie als 
negatief.
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Advies
De NVAO adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap negatief te besluiten ten 
aanzien van het plan voor de kwaliteitsafspraken van de Gerrit Rietveld Academie.

Den Haag, 1 juli 2019

Namens het bestuur van de NVAO,

R.P. Zevenbergen 
(bestuurder)

Bijlage 1

Adviesrapport


