
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, Montage 
 
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.  
12 studenten (respons van 55%) Montage 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 Montage weergegeven. 
 
Algemene oordelen 
De studie in het algemeen wordt zeer hoog gewaardeerd met een 4,5 op een vijfpuntsschaal, in 2013 
was dit nog 4,3. Bijna 90% 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 
Over de thema’s Voorbereiding beroepsloopbaan en Groepsgrootte oordelen de studenten het meest 
positief. Ook de thema’s  Algemene vaardigheden, Studiefaciliteiten en Studieomgeving scoren hoog. 
Daarnaast scoren ook een aantal vragen met betrekking tot de inhoud hoog: mate waarin de opleiding 
stimulerend is en gehanteerde werkvormen. Over docenten zijn studenten met name tevreden met de 
betrokkenheid, de kennis van de beroepspraktijk en de inhoudelijke deskundigheid. Daarnaast zien we 
hoge scores voor de tijdigheid van het studierooster en de onderwijsevaluaties die onder studenten 
plaatsvinden.  
 



 
Verbeterpunten NSE 2015 
Het thema Stage en opleiding is onder het gemiddelde maar deze vragen zijn beantwoord door slechts 
een klein aantal respondenten. Informatievoorziening scoort voldoende maar biedt ruimte voor 
verbetering.  
 
Ontwikkeling 2013-2015 
De tevredenheid op de meeste thema’s is nagenoeg gelijk gebleven. Met de thema’s Kwaliteitszorg en 
Studielast is de tevredenheid toegenomen. 
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
Er is een stagebureau ingericht en het stagebeleid is Filmacademiebreed aangescherpt: er is beter 
beschreven aan welke voorwaarden stageplaatsen moeten voldoen en welke eisen aan het stageplan en 
het stageverslag worden gesteld. Ook de stageovereenkomst is vernieuwd. 
Er is een nieuw roosterprogramma ingevoerd en de digitale studiegids is verder verbeterd. 
 


