
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, Propedeuse 
 
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.  
47 propedeuse studenten (respons van 56%) van 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 propedeuse.  
 
Algemene oordelen 
De studie in het algemeen wordt zeer hoog gewaardeerd met een 4,4 op een vijfpuntsschaal, dat is een 
lichte daling ten opzichte van 2013 (4,5). Op één respondent na zouden alle respondenten de opleiding 
aanraden aan familie, collega’s en vrienden en bijna alle studenten zijn tevreden over de algemene sfeer 
op de opleiding. 
 
Scores op thema´s 

 
 
Sterke punten NSE 2015 
Studenten uit de propedeuse zijn met de meeste thema’s zeer tevreden, negen van de vijftien thema’s 

scoren een gemiddelde boven de 4,0. Het meest tevreden zijn studenten met Studierooster, 

Studieomgeving en Voorbereiding beroepsloopbaan. Wanneer er specifieker naar vragen wordt gekeken 

is de tevredenheid het grootst met samenwerken met anderen, de praktijkgerichtheid van de opleiding, 

de kennis van de docenten over de beroepspraktijk, het tijdig bekendmaken van de studieroosters en de 

groepsgrootte bij werkgroepen.  



Verbeterpunten NSE 2015 
Er zijn geen thema’s waar studenten ontevreden over zijn. Er zijn ook geen onderliggende vragen die 
onvoldoende scoren.  Aspecten die de meeste ruimte bieden voor verbetering zijn de informatie over 
studievoortgang en  het tijdig bekendmaken van resultaten van toetsen en beoordelen 
 
Ontwikkeling 2013-2015 
Er is nauwelijks verschil zichtbaar in de tevredenheid met de verschillende thema’s tussen 2013 en 2015. 
Met enkele thema’s is een lichte stijging zichtbaar in de tevredenheid en met enkele andere thema’s 
een lichte daling.  
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
Het onderwijsbureau werkt aan verbetering van de informatie over studievoortgang en het tijdig 
bekendmaken van de resultaten van toetsen en beoordelingen. 


