
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, IMVFX 
 
Toelichting 
De AHK heeft in 2015 voor de derde maal deelgenomen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De 
NSE is een grootschalig landelijk onderzoek naar de tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs 
en bevat vragen over het onderwijs en organisatie van de opleiding.  
32 studenten (respons van 67%) IMVFX aan de Nederlandse Filmacademie hebben in de periode van 17 
januari tot en met 15 maart meegewerkt aan de NSE. In deze terugkoppeling worden de belangrijkste 
resultaten van de afstudeerrichting IMVFX weergegeven.   
 
Algemene oordelen 
De studie in het algemeen wordt gewaardeerd met een 4,0 op een vijfpuntsschaal, in 2013 was dit nog 
3,5. Meer dan 70% van de respondenten zou de opleiding aanraden aan familie, collega’s en vrienden en 
men is zeer tevreden over de algemene sfeer op de opleiding. 
 
Scores op thema´s 

 
Noot: De grijs gekleurde thema’s zijn door minder dan tien studenten beantwoord 

 
Sterke punten NSE 2015 
De thema’s waar de studenten het meest tevreden over zijn, zijn de Studiefaciliteiten, Groepsgrootte en 
de Stage ervaring (minder dan 10 respondenten). Alle vragen binnen deze thema’s scoren hoog. Andere 
vragen waar de tevredenheid hoog is, zijn mogelijkheid die de opleiding biedt om zelf de inhoud te 
bepalen, het tijdig bekend maken van de roosters, het aanleren van algemene vaardigheden, 
samenwerken met anderen en probleemoplossend vermogen.  
 
  



Verbeterpunten NSE 2015 
Over de thema’s Stage en opleiding (minder dan 10 respondenten), Docenten en Kwaliteitszorg zijn de 
studenten het minst tevreden. Binnen het thema Docenten geven studenten de laagste waardering voor 
mate waarin docenten inspirerend zijn en de inhoudelijk deskundigheid van docenten.  
Minder tevreden zijn studenten ook met de mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de 
daadwerkelijke studielast.  
 
Ontwikkeling 2013-2015 
Op de meeste thema’s is een vooruitgang te zien in het oordeel van de student. Op de thema’s Inhoud 
en Studierooster is de stijging het sterkst.  
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
Het IMVFX-team is versterkt met een nieuwe docent die zich met name bezig gaat houden met de 
begeleiding van de gezamenlijke oefeningen. Twee andere docenten hebben een grotere aanstelling 
gekregen. Hierdoor ontstaat ook meer tijd om goede gastdocenten aan te trekken. 
Er is een stagebureau ingericht en het stagebeleid is Filmacademiebreed aangescherpt. 
Communicatie over het didactisch concept heeft aandacht. IMVFX is overtuigd van haar didactisch 
concept met daarin veel eigen verantwoordelijkheid voor de studenten en daarnaast veel specialistische 
gastdocenten uit de praktijk. De communicatie hierover wordt verbeterd, zodat studenten beter weten 
wat zij mogen verwachten. 
De kwaliteitszorgmedewerker van de Filmacademie wordt structureler bij onderwijsevaluaties en de 
terugkoppeling ervan ingezet. 
De verhouding studiepunten / werkelijke studielast is opnieuw bekeken. 
Er is een nieuw roosterprogramma ingevoerd en de digitale studiegids is verder verbeterd. 


