
 

Addendum n.a.v. Corona-gerelateerde maatregelen - Onderwijs- en Examenregeling 2019-2020, 8 januari 2021  1  

   

Geactualiseerd addendum OER 2019-2020  
  
Betreft:  Addendum bij de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2019-2020  

Van de Bacheloropleiding Film en televisie  n.a.v. Corona-
gerelateerde maatregelen  

  
Datum:           Geactualiseerd in januari 2021 
  

 
  
De ontwikkelingen rond het COVID-19 (coronavirus) hebben gevolgen voor de uitvoering van het 
onderwijs en de toetsing bij de Nederlandse Filmacademie. De veranderingen die noodgedwongen 
zijn doorgevoerd in de uitvoering van het onderwijs en de toetsing vragen om afwijking en 
aanvulling van een aantal artikelen uit de OER. Het addendum moet worden opgevat als een 
aanvullend hoofdstuk op de Onderwijs- en examenregeling 2019-2020.   
  
Het addendum is met instemming van de Academieraad vastgesteld op 22 juni 2020 door de 
directeur van de Nederlandse Filmacademie en loopt tot 31 augustus 2020.  
  
Onderwijs  
Van elk onderdeel van het onderwijs dat niet volgens het programma zoals aangegeven in de OER 
en de studiegids als bijlage bij de OER is uitgevoerd, wordt aangegeven welke maatregel is 
getroffen. Mogelijkheden zijn: het onderdeel is uitgesteld en wordt later ingehaald, het kan in een 
digitale vorm zijn uitgevoerd, het kan vervangen zijn door een alternatieve vorm bijvoorbeeld een 
vervangende opdracht, etc. Uitgangspunt blijft dat de beoogde leerdoelen of competenties op 
hetzelfde niveau worden geoefend.    
  
Toegang tot beoordelingen en absentie (artikel 6)  
Om Coronaredenen kan individueel of voor een groep studenten, zoals een hele jaargroep, een 
jaargroep van een afstudeerrichting of een hiermee vergelijkbare groep studenten, afgeweken 
worden van de aanwezigheidsplicht.  
  
Toetsing en beoordeling (artikel 8)  
Sommige toetsen of herkansingen kunnen niet worden uitgevoerd in de oorspronkelijke vorm. Als 
de toetsvorm is aangepast, is dit opgenomen in de lijst van wijzigingen in de bijlage van dit 
addendum. Daarin wordt in een aparte kolom toegelicht wat de wijziging is. Bijvoorbeeld:   

• Toetsvorm gewijzigd: essay, vervangende opdracht, etc.  
• Toets uitgesteld. Liefst met indicatie van wanneer de afname dan wel is.  
• Toetsafname digitaal  

  
Negatief bindend studieadvies (NBSA) (artikel 12.4 en 13)  
  
Propedeusestudenten die door de Coronacrisis studieachterstand hebben opgelopen en daarmee 
niet voldoen aan de BSA-norm van 46 studiepunten, krijgen de mogelijkheid in het tweede jaar van 
inschrijving alsnog hun propedeuse te halen. Indien dat niet lukt, kan aan het eind van het tweede 
jaar van inschrijving alsnog een NBSA gegeven worden.   
Propedeusestudenten die al vóór de Coronacrisis grote studieachterstand hadden, welke 
redelijkerwijs ook zonder Coronacrisis had geleid tot een NBSA, kunnen in het huidige jaar een 
NBSA krijgen. Voor hen gelden artikel 12.4 en 13 ongewijzigd. Ook voor studenten met persoonlijke 
omstandigheden gelden artikel 12.4 en 13 ongewijzigd.  
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Programma en toetsing in de hoofdfase (artikel 14, lid 13 en 15)  

Door de curriculumaanpassingen door de Coronacrisis wordt de kwantitatieve eis van 47 
studiepunten voor toegang tot jaar 2 en 3 geschrapt.  
  
Afsluitend examen (artikel 16)  
De eindexamenkandidaten studeren in principe af conform de OER. In individuele gevallen dat een 
student niet alle vakken heeft kunnen behalen, heeft de examencommissie het recht om toch 
goedkeuring te verlenen (conform WHW 7.12b lid 3).  
  
Geldigheidsduur behaalde studieresultaten bij studievertraging (artikel 19)  
In voorkomende gevallen waarbij de Coronacrisis een rol heeft gespeeld, kan een student een 
verzoek bij de examencommissie doen om van de 48 maanden af te wijken.  
  
Studievertraging  
Door de maatregelen rondom het Coronavirus is er een reële mogelijkheid dat studenten 
studievertraging oplopen en daardoor niet kunnen voldoen aan bepaalde drempels zoals een 
bepaalde volgorde van programmaonderdelen of toegangseisen tot een programmaonderdeel. Met 
het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen is afgesproken dat hogescholen rekening 
houden met de bijzondere context waarin studenten hun studie volgen.  
  
De opleiding handhaaft in principe de drempels want die zijn er niet voor niets. De student moet dan 
eerst het een hebben geleerd voordat aan het volgende wordt begonnen. In individuele gevallen 
kan een student een verzoek bij de examencommissie doen om af te wijken.  De opleiding streeft 
ernaar om het de student mogelijk te maken het programma binnen de normale studieduur af te 
ronden.  
  
Tijdelijke studieonderbreking (artikel 20)  
Als een student door de Coronacrisis in financiële problemen komt en geen andere mogelijkheid 
ziet dan studieonderbreking, geldt het volgende:  
1. In deze bijzondere situatie moet de directeur betrokken worden bij toestemming voor 

studieonderbreking.   
2. Na studieonderbreking niet eerder terugkeren dan september  
3. Indien een student zich uitschrijft zonder toestemming, dan wordt vanuit de opleiding contact 

opgenomen met de betreffende student. De risico’s, voor- en nadelen worden met de student 
besproken. Vervolgens zijn er drie opties:   
a) student krijgt alsnog toestemming voor studieonderbreking, en de afspraken worden 

vastgelegd,   
b) student maakt uitschrijving ongedaan,   
c) student schrijft zich alsnog uit zonder toestemming en de terugkeer is dan niet 

vanzelfsprekend.   
  
Aanpassingen in de toetsing of het onderwijsprogramma   
Zie bijlage.  
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Bijlage  
Lijst van aanpassingen in de toetsing of het onderwijsprogramma  

Hoofdfase  
 
Cinematography  
 
Jaar 2  

Green Screen Oefening (GSO) (1 EC)  Uitgesteld, alleen evaluatie nog, na zomer  
LFO/KDO 3 (11 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Digitale cameratechniek II, III en IV (3 EC)  Toets gewijzigd: digitaal  
Zwartwit  (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Nachtlicht op locatie (2 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Keep an EYE festival (1 EC)  Vervallen. Daarvoor in de plaats is Film in 

Context verzwaard. 
Film in Context (7 EC) Verzwaard met 1 EC (dus naar 8 EC) 

 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Derdejaars films (28 EC)  Vrijwel klaar; afronding rond of na de zomer  
Stuntweek (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Stage (10 EC)  Uitgesteld, wsch. rond of na de zomer  
Vrije ruimte Bolex (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  

 
Jaar 4  

Eindexamenfilms postproductie (2 EC)  Uitgesteld, wsch voor of in de zomer  
Eindexamenfilms  evaluatie (2 EC)  Uitgesteld, wsch in augustus  
Commercials II (2 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  

 
VFX&IM  

 
Jaar 2  

Green Screen Oefening (GSO) (6 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
SFO en LFO (4 EC)  SFO klaar; LFO uitgesteld, in elk geval tot na de 

zomer  
Tekenen (1 EC)  Dit vak heeft grotendeels toch plaatsgevonden 
Festivals (2 EC)  Vervallen. Daarvoor in de plaats is Film in 

Context verzwaard. 
EYE filmfestival (1 EC)  Vervallen. Daarvoor in de plaats is Film in 

Context verzwaard. 
Film in Context (7 EC) Verzwaard met 3 EC (dus naar 10 EC) 
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Jaar 3  
Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
FMX Festival (2 EC)  Uitgesteld naar volgend jaar. 

Wordt een online festival met een opdracht.  
Meesterproef 1 (13 EC)  Toetsvorm aangepast: online  
Meesterproef 2 (13 EC)  Toetsvorm aangepast: online  
Stage (10 EC)  Uitgesteld/aangepast; 3,5 naar 2 mnd; 

Optie om aan het eind van het 4e jaar nog een 
verkorte stage te doen. 

Afronding scriptie (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
 
Jaar 4  

‘Making of’ presentatie (1 EC)  Uitgesteld tot augustus  
 
Montage  
 
Jaar 2  

Locatie fictie oefening (LFO) (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Korte documentaire oefening 3 (KDO 3)  
(3 EC)  

Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  

Evaluatieverslagen LFO/KDO 3 (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Televisietechniek (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Escalatieoefening (1 EC)  Is komen te vervallen, daarvoor in de plaats 1 

EC verzwaring van Film in Context 
Film in Context (7 EC) Verzwaard: 1 EC extra, dus 8 EC 
Montageanalyse B (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  

 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Oplevering/vertoning 3e jaars films (2 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Postproductie evaluatie: presentatie 
(1 EC)  

Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  

Zelfevaluatie: verslag op DVD (2 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Kijkje in de keuken (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer 
Workshop televisiedrama (2 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer 
Workshop lange documentaire (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer 
Workshop lange speelfilm (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Excursie (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer 
Stage uitvering (4 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Stage verslag (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
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Jaar 4  
Voorbereiding en montage 4e jaars 
commercials (1 EC)  

Uitgesteld  

Deliveries en vertoning 4e jaars 
commercials (1 EC)  

Uitgesteld  

Verslag 4e jrs commercials (1 EC)  Uitgesteld  
Montage documentaire examenfilm 
(12 EC)  

Vertraging, wsch. juli-augustus  

Montage fictie examenfilm (11 EC)  Vertraging, wsch. juli-augustus  
Deliveries en vertoning examenfilms 
(3 EC)  

Vertraging, wsch augustus  

Evaluaties en verslag examenfilms (1 EC)  Vertraging, wsch augustus  
Keep an EYE Filmfestival (1 EC)  Uitgesteld, wordt wsch verv. opdracht  

 

Productie 
 
Jaar 2  

Locatie Fictie Oefening/ KDO 3 (10 EC)  Deels afgerond, deels uitgesteld tot na de zomer  

Internationalisering (1 EC)  Vervangende (toets)opdracht (CILECT)  
Organisatie 2e jrs filmfestival (1 EC)  Vervangende opdracht in 2020-2021 gekoppeld 

aan organisatie 3e jaars festival 
Stage (9 EC): 
- uitvoering (8 EC)  
- verslag en nabespreking (1 EC) 

Voor wie geen stage heeft kunnen lopen: 
- bedrijfsanalyse light (3 EC) 
- scenario-analyse (3 EC) 
- verkorte stage (3 EC) uitgesteld tot i.i.g. 
2020-2021 

 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Communicatie/leiderschap (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Recht (2 EC) Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Stuntweek (2 EC) Uitgesteld + wsch vervangende opdracht  
Excursie (2 EC)  Vervallen: daarvoor in de plaats is de casestudy 

met 2 EC verzwaard 
Casestudy (5 EC) Verzwaard: 2 EC extra, dus 7 EC 

 
Jaar 4  

Oplevering examenfilms (2 EC)  Uitgesteld; wsch tot aug/sept  
Oplevering productiemap (1 EC)  Uitgesteld; wsch tot aug/sept  
Aanleveren materiaal examenfestival 
(3 EC)  

Uitgesteld; wsch tot aug/sept  

Excursie (1 EC)  Uitgesteld  
Voorbereiding beroepspraktijk (1 EC)  Uitgesteld  
Bijdrage examenfestival (1 EC)  Uitgesteld + wsch vervangende opdracht  
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Production Design  
 
Jaar 2  

Locatie Fictie Oefening (LFO) (8 EC)  Prefase doorlopen (3 EC); draaien en afronden 
uitgesteld tot na de zomer  

Begroten Art department (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Locatiebehandeling (4 EC)  Prefase doorlopen (2 EC), scouten uitgesteld tot 

na de zomer  
Decoratietechnieken (3 EC)  Gedeeltelijk uitgesteld tot na de zomer 

 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Excursie in het buitenland (1 EC)  Vervalt. De 1 EC wordt gecompenseerd door 

uitbreiding Ontwerpen II 
Stage (12 EC)  Uitgesteld, waarschijnlijk in elk geval tot na de 

zomer  
Communicatietraining (1 EC ) Vervalt. De 1 EC wordt gecompenseerd door 

uitbreiding Ontwerpen II 
Ontwerpen II (7 EC) Verzwaard met 2 EC (dus naar 9 EC). De 2 

extra EC zullen bij het oorspronkelijke vak (dat is 
vervallen) worden bijgeschreven. 

 
Jaar 4  

Excursie in het buitenland (1 EC)  Vervalt. De 1 EC wordt gecompenseerd door 
uitbreiding Artistic Research 

Artistic Research (5 EC) Verzwaard met 1 EC (dus naar 6 EC). De extra 
EC zal bij het oorspronkelijke vak (dat is 
vervallen) worden bijgeschreven. 

Vrije ruimte (1 EC)  De 1 EC kan, als de student dat wenst, worden 
gecompenseerd door uitbreiding Artistic 
Research 

 
Regie Documentaire 
 
Jaar 2  

 

Film in context (7 EC)  Is uitgebreid tot 10 EC  
KDO 3 (11 EC)  Is ingedikt van 11 tot 8 EC  

Jaar 3  
 

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
 
Jaar 4  
Geen aanpassingen  
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Regie Fictie  
 
Jaar 2  

Locatie Fictie Oefening (LFO) (12 EC)  Uitgesteld tot na de zomer  
Shakespeare (3 EC)  Vervangen door twee workshops: Martin 

Koolhoven en Meike de Jong  
Montageanalyse (1 EC)  Uitgesteld tot na de zomer  
Escalatieoefening (5 EC)  Vervangen door de workshop HKU Theater  

 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Voorbereiden eindexamenfilm (5 EC) Deels uitgesteld tot na de zomer 
Regisseurs toolbox (2 EC) Uitgesteld tot na de zomer 
Signatuur C (1 EC) Uitgesteld tot na de zomer 
Excursie in het buitenland (2 EC) Vervalt. De vrije ruimte wordt verzwaard met 2 

EC. 
Vrije ruimte (2 EC) Wordt verzwaard met 2 EC (wordt dus 4 EC) 

 
Jaar 4  

Eindexamenfilm (33 EC)  Uitgesteld tot na de zomer  
Assistentie medestudent/extra project 
(5 EC)  

Uitgesteld tot na de zomer  

Stage (8 EC)  Uitgesteld; wsch tot na de zomer  
 
Scenario  
 
Jaar 2  

Speeltuin VR & Animatie (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Diverse onderdelen  toetsvorm niet zozeer veranderd alswel dat het 

werk digitaal is ingeleverd.   
 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Casestudy: serie (1 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Excursie in het buitenland (1 EC)  Vervangende opdracht: CILECT  
Showcase (3 EC)  Uitgesteld, in elk geval tot na de zomer  
Diverse onderdelen  toetsvorm niet zozeer veranderd alswel dat het 

werk digitaal is ingeleverd.   
 
Jaar 4  

Aantal onderdelen  toetsvorm niet zozeer veranderd alswel dat het 
werk digitaal is ingeleverd.   
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Sound Design 
 
Jaar 2  

Praktijkblok 2 (10 EC)  Uitgesteld tot na de zomer  
EYE examenfestival (1 EC)  Vervallen. EC is onderdeel geworden van de 

geluidsanalyse van de eindexamenfilms 
Geluidsanalyse eindexamenfilms (2 EC) Verzwaard met 1 EC (dus naar 3 EC) 
Worldizen (1 EC)  Vervangen door een alternatief onderdeel nl 

Geluidsmanipulatie.    
 
Jaar 3  

Film- en literatuurlijst (4 EC)  Aangepast tentamen (online)  
Excursie Potsdam (2 EC)  Vervallen. Inzet bij eindexamenfilms is zwaarder 

geworden (7 studenten ipv 10 en een extra film) 
Vrije ruimte (2 EC)  Vervangen door een alternatief onderdeel, nl. 

Geluidsmanipulatie.   
Eindexamenfilms 2 EC Aan het 3e jaarsprogramma toegevoegd 

vanwege verzwaring inzet en vervallen excursie 

 
Jaar 4  
Ongewijzigd.  
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