
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, Production Design 
 
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.  
23 studenten (respons van 64%) Production Design 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 Production Design weergegeven. 
 
Algemene oordelen 
De studie in het algemeen wordt hoog gewaardeerd met een 4,0 op een vijfpuntsschaal, in 2013 was dit 
nog 3,9. Bijna alle 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 
Vrijwel alle thema’s scoren goed. Over de thema’s Groepsgrootte, Studieomgeving en Voorbereiding 
beroepsloopbaan  heerst de grootste tevredenheid.  Ook de thema’s Inhoud, Algemene Vaardigheden, 
Studiebegeleiding, Studierooster en Stage ervaring scoren hoog. 
 
  



Verbeterpunten NSE 2015 
Alle thema’s scoren boven het gemiddelde. Het thema Stage en opleiding scoort Filmacademiebreed 
laag maar is slechts door een klein aantal PDG-studenten beantwoord. Ondanks dat het cluster 
Docenten hoog scoort is de kwaliteit van de feedback van docenten  een aandachtspunt. Ook de 
informatie over de opzet van de opleiding scoort onder het gemiddelde.  
 
Ontwikkeling 2013-2015 
De tevredenheid van studenten is op de thema’s Inhoud, Algemene vaardigheden, Studiebegeleiding, 
Studierooster en Studielast behoorlijk toegenomen. In mindere mate geldt dat ook voor Kwaliteitszorg, 
Informatievoorziening, Voorbereiding beroepsloopbaan en Toetsing en beoordeling. Stage en opleiding 
scoort minder hoog ten opzichte van 2013, maar vanwege de beperkte respons op dat onderwerp 
kunnen we dit niet met zekerheid stellen.  
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
De kwaliteit van de feedback is binnen het team onderwerp van discussie en onderzoek. 
In de studiegids zijn jaaroverzichten toegevoegd om studenten een beter beeld van de opzet van de 
studie te geven. 
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. 
 


