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Naast de kunstenmonitor en de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn in het studiejaar 
2014 – 2015 de volgende onderdelen van het 2e jaar geëvalueerd: 

 

onderdeel Resultaat Vervolg 

Algemene dramaturgie II Scores voldoende maar weinig 
enthousiasme. 
Sommigen vonden het veelal  
herhaling van 1e jaar. 
Werkwijze van presenteren in 
groepjes beviel niet zo. 

Werkwijze in groepjes wordt 
onderzocht in de werkgroep 
theorie. 

Filmanalyse II Overall tevreden Geen aanleiding 

Genres II   

    Fictie science fiction Ruim voldoende. Wel wat schools 
en langzaam en ook werd genoemd 
dat het niveau  laag was. 

Geen concrete aanleiding 

     Fictie animatiefilm Werd laag gewaardeerd. Teveel 
alleen maar voorbeelden kijken, 
ook ‘lang niet altijd interessant’. 
Ook weinig enthousiasme voor de 
docent. 

Er wordt een andere docent 
aangezocht. 

     Fictie familiefilm Werd overall goed gewaardeerd. 
(‘tof’, ‘goede voorbeeldfilm’, ‘pré 
dat ze bij het Filmfonds werkt’ 

Geen concrete aanleiding 

    Documentaire Studenten moesten werken aan 
een opzet voor een documentaire 
in steeds een ander genre. Ze 
vonden het inhoudelijk en qua 
opzet niet goed. Inhoudelijk veel 
herhaling. Presenteren aan elkaar 
werkt niet met zo’n grote groep. 
De timing (naast de KFO’s) 
verkeerd. (te druk) 

Opzet en werkwijze in 
groepjes wordt onderzocht 
door de studieleider Theorie 
en in de werkgroep theorie. 
 
In de werkgroep theorie wordt 
de opzet en de plaats in het 
rooster van de theorie in het 
algemeen nader onderzocht. 

KFO 2 De oefening was best goed, leuk en 
nuttig. Maar er waren veel 
vraagtekens bij de opzet, de 
bedoeling, de organisatie,  de 
coaching en de onderlinge 
afstemming van coaches. 

De opzet van KFO 2 is sterk 
gewijzigd; het zijn nu twee 
oefeningen geworden. 
Er is veel aandacht en tijd 
besteed aan het expliciet 
maken van wat er van de 
student wordt verwacht en 
ook de onderlinge afstemming 
is verbeterd. Er gaat 1 andere 
coach ingezet worden 

Spelregie B Studenten overall zeer tevreden (9) 
 

Er word onderzocht of 
studenten Cinematography 
hier ook aan mee kunnen 
doen 

Fictiedécoupage 2 Bestond eigenlijk uit twee  



 
 

onderdelen: een masterclass en 
een workshop. De masterclass 
werd overall goed gewaardeerd 
(8). De workshop wat minder: 
studenten Regie Fictie 6 min, die 
van Cinematography 7. Het was 
met name niet altijd inspirerend. 
De relatie tussen beide onderdelen 
was niet zo duidelijk en ook de 
relatie met fictiedecoupage 1 was 
onduidelijk. 

De afstemming van de beide 
onderdelen wordt verbeterd. 
Idem voor de opbouw van 
fictiedecoupage 1 naar 2. 
Er wordt onderzocht of er 
voor de workshop een andere  
docent(duo) is te vinden. 

3D1: animatie en 
rendering in Maya 
(IMVFX) 

Overall oordeel een 6. De inhoud 
was niet voor iedereen even 
uitdagend en ook het niveau werd  
verschillend ervaren. Dit kwam 
mede omdat het beginniveau met 
deze inhoud per student heel 
verschillend was. Studenten 
moesten veel zelf uitzoeken.  
Over de inhoudelijke 
deskundigheid van de docent 
waren studenten niet zo tevreden.  

Het IMVFX-team is versterkt 
met een nieuwe docent. Twee 
andere docenten hebben een 
grotere aanstelling gekregen. 
Taken zijn herverdeeld. 
Communicatie over de opzet 
en de didactiek wordt 
verbeterd, zodat studenten 
beter weten wat zij mogen 
verwachten. 
 

3D2: dynamics met Maya 
(IMVFX) 

De opzet paste minder goed bij het 
doel: onderzoeken wat je het best 
in Maya kunt doen en wat in 
Houdini. Het antwoord was al snel 
duidelijk en daarna werden een 
aantal leeractiviteiten minder 
nuttig. Ook hadden studenten 
twijfel bij de inhoudelijke 
deskundigheid van één van de 
docenten. 

De opzet van dit onderdeel is 
vernieuwd.  Zie verder onder 
3D1. 

3D3: organisch 3D en 
tekenen (IMVFX) 

Overall oordeel een 8. Studenten 
hebben er veel van geleerd. Ze 
vonden het een leuke en 
uitdagende opdracht waarbij het 
prettig was dat ze veel ruimte en 
vrijheid kregen. Inhoud en niveau 
waren prima en sloten goed aan op 
eerder onderwijs.  Toch ook bij dit 
onderdeel twijfel bij de 
inhoudelijke deskundigheid van 
één van de docenten. 

Zie ook bij 3D1. 

Dramaserie (Scenario) Overall oordeel een 6-7. Studenten 
geven aan veel geleerd te hebben 
en met redelijk veel plezier 
deelgenomen te hebben.  Wel 
hebben ze een duidelijke inleiding 
gemist.  Daarnaast was het heel 
veel tegelijk waardoor ze hun tijd 
en aandacht niet goed konden 

De organisatorische 
afstemming met andere 
onderdelen is verbeterd 
waardoor het nu te doen 
moet zijn. Er wordt meer 
aandacht aan een passende 
inleiding besteed. Om samen 
aan een serie te leren werken 



 
 

richten. Ook het conceptuele 
niveau ontbrak teveel: Wat is een 
seriebijbel precies, wat is er anders 
aan dan ‘gewoon’, wat betekent 
dat voor het schrijfproces? En idem 
over samenwerken: welke 
manieren zijn er? Wat is er anders? 
Waar moet je op letten?   
Studenten zouden graag als klas 
samen een seriebijbel leren 
ontwikkelen. 

is in het 2e en 3e studiejaar 
een Writers Room gestart. In 
studiejaar 15/16 zal de eregast 
een schrijver van een serie 
zijn. 
 

 
 


