
Terugkoppeling resultaten NSE 2015 Filmacademie, Sound 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.  
19 studenten (respons van 44%) Sound 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 Sound Design weergegeven.  
 
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 (4,6). Meer dan 80% van de respondenten zou de opleiding aanraden 
aan familie, collega’s en vrienden en bijna 80% van de studenten is 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 
Met het merendeel van de thema’s zijn studenten Sound Design zeer tevreden. Met name de thema’s 
Docenten, Voorbereiding beroepsloopbaan, Stage ervaring, Inhoud, Algemene vaardigheden, Toetsing 
en beoordeling en Studierooster, Studieomgeving en Studiefaciliteiten worden zeer goed gewaardeerd.  
  



Verbeterpunten NSE 2015 
Er zijn geen thema’s waar studenten ontevreden over zijn. Over de studielast zijn de studenten matig 
tevreden. De vragen over de spreiding van de studielast, de mogelijkheid om zonder vertraging de 
gewenste studie-onderdelen te volgen en de mate waarin de studiepunten overeenkomen met de 
daadwerkelijke studielast bieden ruimte voor verbetering.  
 
Ontwikkeling 2013-2015 
Op de meeste thema’s zijn de gemiddelden nagenoeg gelijk gebleven. Over het Studierooster zijn 
studenten meer tevreden dan in 2013. Ook op de thema’s Praktijkgericht onderzoek, Voorbereiding 
beroepsloopbaan, Toetsing en beoordeling en Groepsgrootte is een (lichte) stijging van de tevredenheid 
te zien. 
 
Verbeteracties n.a.v. de resultaten 
De scriptie was een van de onderdelen die vaak voor studievertraging zorgde. Er is daarom een extra 
begeleidingsweek gekomen voor het maken van de onderzoeksopzet en het formuleren van de 
onderzoeksvraag. Daarmee wil de opleiding de voortgang bevorderen. 
In nieuwste programma’s is er extra aandacht aan besteed om de studiepunten zo goed mogelijk 
overeen te laten komen met de werkelijke studielast. 
Er is een stagebureau ingericht en het stagebeleid is Filmacademiebreed aangescherpt. 
Er is een nieuw roosterprogramma ingevoerd en de digitale studiegids is verder verbeterd. 
 


