
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, Regie Fictie 
 
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.  
9 studenten (respons van 33%) Regie Fictie aan de Nederlandse Filmacademie hebben in de periode van 
17 januari tot en met 15 maart meegewerkt aan de NSE. Dat is eigenlijk te laag om tot een zinvolle 
interpretatie van de resultaten te komen. Volledigheidshalve geven we de belangrijkste resultaten van 
de afstudeerrichting Regie Fictie hieronder toch weer.   
 
Algemene oordelen 
De studie in het algemeen wordt hoog gewaardeerd met een 4,4 op een vijfpuntsschaal, dat is een 
stijging ten opzichte van 2013 (gem 3,8). Alle respondenten zou de opleiding aanraden aan familie, 
collega’s en vrienden en geven aan tevreden te zijn over de algemene sfeer op de opleiding. 
 
 
Scores op thema´s 

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

 
Sterke punten NSE 2015 
Met de nodige voorzichtigheid lijken de studenten van Regie Fictie het meest tevreden met 
Studieomgeving en Voorbereiding beroepsloopbaan.  Kanttekening is dat de AHK nauwelijks invloed 
heeft op het thema Studieomgeving. Ook met de thema´s Inhoud en Algemene vaardigheden zijn 
studenten Regie Fictie erg tevreden.  Meer specifiek zijn studenten het meest tevreden met het niveau 
van de opleiding, het aanleren van probleemoplossend vermogen, de praktijkgerichtheid van de 
opleiding, de kennis van de docenten met de beroepspraktijk, de mogelijkheid om zonder vertraging de 



gewenste studie/onderdelen te volgen, de groepsgrootte bij werkgroepen en de 
bibliotheek/mediatheek. 
 
Verbeterpunten NSE 2015 
Met de nodige voorzichtigheid lijkt het erop dat er zijn geen thema’s zijn waarover studenten Regie 
Fictie ontevreden zijn. De informatie over de opzet van de opleiding biedt de meeste ruimte voor 
verbetering. In iets mindere mate geldt dit ook voor de beschikbaarheid van werkplekken en de 
informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties. 
 
Ontwikkeling 2013-2015 
Studenten Regie Fictie lijken in 2015 iets minder tevreden met de Informatievoorziening. Met alle 
andere thema’ zijn studenten meer tevreden dan in 2015, met name met Inhoud, Praktijkgericht 
onderzoek en Docenten zijn studenten aanmerkelijk meer tevreden.  
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
Gezien de te lage respons rechtvaardigen de resultaten geen specifieke verbeteracties. Er zijn wel een 
aantal verbeteracties n.a.v. de resultaten bij andere afstudeerrichtingen die ook voor regie fictie gelden:  
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. 
De kwaliteitszorgmedewerker van de Filmacademie wordt structureler bij onderwijsevaluaties en de 
terugkoppeling ervan ingezet. 
Bij de verbouwingsplannen zijn werkplekken voor zowel individuele studenten als kleine groepjes een 
belangrijk aandachtspunt. 
Er is een nieuw roosterprogramma ingevoerd en de digitale studiegids is verder verbeterd. 
 


