
 
 
 

Beste stageverlener, 

In de eerste plaats willen we u hartelijk danken voor  het verlenen van een stage aan een van onze 

studenten. Wij zijn ons bewust van de extra inspanning  die het u kost om een stagiair te begeleiden. In 

deze brief leest u meer over het stagebeleid van de Nederlandse Filmacademie en de begeleiding die dit 

van u vraagt.  

Voor studenten is de stage een belangrijk onderdeel in het derde of vierde jaar van de Filmacademie.  Zij 

gebruiken de stage om zich individueel verder te ontwikkelen; de student doet concrete ervaring op, kan 

zijn ervaring aan de praktijk toetsen, zijn professionele netwerk verder uitbreiden en zich eventueel 

verdiepen in een bepaald aspect van het vakgebied. 

Wat verwachten wij van u? 

1. De stagiair formuleert zijn leer- en stagedoelen  in een zogenaamd stageplan.  Wij willen u 

verzoeken dit stageplan voorafgaand aan de stage samen met de stagiair door te nemen, zodat u 

achteraf kunt beoordelen of de doelen behaald zijn.   

2. Afspraken over stagevergoeding, verzekering, werkzaamheden, looptijd etc. worden vastgelegd in 

een stageovereenkomst.  Er bestaat een stageovereenkomst voor een bedrijf of organisatie en er is 

een stageovereenkomst voor individuele professionals in de Film-en Televisiesector.  Deze dient 

voor aanvang van de stage ondertekend te zijn door u als stageverlener, de stagiair en de 

stagedocent.  

3. De stagiair schrijft na het volgen van de stage een stageverslag. Het stageverslag is bedoeld als  

terugblik op en een verantwoording van de stage.  U wordt verzocht dit stageverslag te lezen.  

4. Op basis van het functioneren tijdens de stage en het stageverslag  wordt u verzocht uw feedback  

op de stagiair weer te geven via het stagebeoordelingsformulier voor stagebegeleiders. 

5. Een eindgesprek met de stagedocent is mogelijk als daar aanleiding toe is. 

De stagiair neemt het initiatief om u van bovengenoemde documenten te voorzien.  

Contact 

Uw contactpersoon is de stagedocent van de stagiair. Dit is de studieleider, of een docent van de 

desbetreffende afstudeerrichting.  Voor verdere vragen over stages kunt u ook bij Juul Bovenberg, hoofd 

onderwijsbureau, terecht. (E. juul.bovenberg@ahk.nl) 

Meer informatie over stages op de Nederlandse Filmacademie of voor het downloaden van formulieren, 
verwijzen wij u graag naar onze website: http://www.ahk.nl/filmacademie/studentenzaken/stages 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bart Römer 
Directeur 

http://www.ahk.nl/filmacademie/studentenzaken/stages

