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Addendum OER 2020-2021 
  

Betreft:  Addendum bij de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2020-2021  

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

gerelateerde maatregelen  

  

Datum:           Juli 2022 

  

 
 

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 2020-2021. 

 

Het addendum is met instemming van de Academieraad vastgesteld op 4 juli 2022 door de 

directeur van de Nederlandse Filmacademie en loopt tot 31 augustus 2021. 

 

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) 

Voor propedeusestudenten die door de Coronacrisis studieachterstand hebben opgelopen en 

daarmee niet voldoen aan de BSA-norm van 52,5 studiepunten kan het studieadvies worden 

opgeschort tot het tweede jaar. Indien het deze studenten niet lukt om aan het eind van het tweede 

jaar de propedeuse te behalen, kan aan het eind van het tweede jaar van inschrijving alsnog een 

NBSA gegeven worden. 
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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 

 
 

Cinematography 2020 - 2021 

 

Jaar 3 – L2022 

Assistentie vierdejaars commercial (2 EC) Is komen te vervallen, daarvoor in de plaats 2 

EC verzwaring van de derdejaars films 

Derdejaars films (26 EC)  Verzwaard met 2 EC (1 EC voor de 

preproductie; 1 EC voor de draaiperiode) 

Derdejaarsfilms - Grading (2 EC)  Uitgesteld naar najaar 2021 

Stuntweek (1 EC)  Uitgesteld naar september/oktober 2021 

Stage (10 EC)  Uitgesteld naar 2021 - 2022 

 

Jaar 4 – L2021 

Commercials II (3 EC) Uitgesteld naar 2021 - 2022 

Stageverslag (1 EC)  Uitgesteld naar 2021 - 2022  

 

 

Montage 2020 - 2021 

Jaar 2 – L2023 

Televisietechniek (3 EC) Is komen te vervallen. De ECs worden 

gecompenseerd in individueel overleg met de 

studenten. 

 

Jaar 3 – L2022 

Oplevering/ vertoning 3e jrs films (2 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 

Post-productie evaluatie: presentatie 

(1EC) 

Is komen te vervallen: Zelfevaluatie is met 1 EC 

verzwaard  

Zelfevaluatie: verslag op DVD (2 EC) Wordt met 1 EC verzwaard tot 3 EC 

Excursie (3 EC) Vervallen. Stageuitvoering wordt met 3 EC 

verzwaard 

Stageuitvoering (4 EC) Wordt met 3 EC verzwaard naar 7 EC 

 

Jaar 4 – L2021 

Oplevering deliveries en vertoning 

eindexamenfilms (1 EC) 

Uitgesteld tot na de zomer 2021 

Evaluaties en verslagen eindexamenfilms 

(1 EC) 

Uitgesteld tot na de zomer 2021 

Keep an eye filmacademie festival (1 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 
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Productie 2020 - 2021 

Jaar 3 – L2022 

Excursie (2 EC) Komt te vervallen. Voorbereiding 3e jaars films is 

verzwaard van 6 EC naar 8 EC. 

Voorbereiding 3e jaars films (6 EC) Verzwaard met 2 EC naar 8 EC. 

 

Jaar 4 – L2021 

Excursie (1 EC) Wordt een online excursie 

 

 

 

Production Design 2020 - 2021 

Jaar 3 – L2022 

Stagevoorbereiding (2 EC) Voor sommigen uitgesteld tot na de zomer 2021 

Stage (12 EC) Voor sommigen uitgesteld tot na de zomer 2021 

 

 

 

Regie Fictie 2020 - 2021 

Jaar 3 – L2022 

Directors toolbox (2 EC) Komt te vervallen. Is ondergebracht bij 

derdejaarsfilms 

Realisering derdejaarsfilm (23 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 en verzwaard 

met 2 EC van 23 naar 25 EC 

Voorbereiding eindexamenfilm (7 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 

 

Jaar 4 – L2021 

Assistentie medestudent / extra project (5 

EC) 

Gedeeltelijk in / na de zomer 2021 

Stage (8 EC) Gedeeltelijk in / na de zomer 2021 

Eindexamenfilm (36 EC) Gedeeltelijk na de zomer 2021 

 

 

Scenario 2020 - 2021 

Jaar 4 – L2021 

Stage of serie/speelfilm naar eerste versie 

(10 EC) 

Deel liep stage na de zomer 2021 

Voorbereiding beroepspraktijk Gedeeltelijk na de zomer 2021. 

Showcase (5 EC) Na de zomer 2021 
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Sound Design 2020 - 2021 

Jaar 2 – L2023 

Commercial 4e jaar (2 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 (wordt dan 

gelijktijdig gedaan met Geluidsmontage/mixage 

in jaar 3) 

Geluidsanalyse eindexamenfilms (2 EC) 

 

Vervalt doordat de studenten geen regulier 

eindexamenfestival hebben kunnen bijwonen. In 

plaats daarvan assisteren de studenten bij de 

eindexamenfilms van L2022. 

Assistentie eindexamenfilms (2 EC) Dit onderdeel is extra ingevoegd ter 

compensatie van het vervallen van de 

geluidsanalyse op de eindexamenfilms van 2 

EC. De assistentie wordt uitgevoerd na de 

zomer van 2021. 

 

Jaar 3 – L2022 

Derdejaars films (25 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021. Het onderdeel 

Post-productie evaluatie met een zwaarte van 1 

EC is komen te vervallen. De rest van de 

oefening is verzwaard, zodat het totaal aantal 

EC voor de derdejaars films 25 EC blijft. 

Excursie Potsdam (2 EC) Vervallen. De stage is met 2 EC verzwaard. 

Stage (10 EC) Voor sommigen uitgesteld tot na de zomer 

2021. Daarnaast voor iedereen met 2 EC 

verzwaard naar 12 EC. 

Onderzoeksweek (1 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 

 

Jaar 4 – L2021 

Oplevering deliveries en vertoning 

eindexamenfilms (1 EC) 

Uitgesteld tot na de zomer 2021 

Evaluaties en verslagen eindexamenfilms 

(1 EC) 

Uitgesteld tot na de zomer 2021 

Keep an eye filmacademie festival (1 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 

 

 

VFX&IM 2020 - 2021 

Jaar 3 – L2022 

Derdejaars fictie- en documentaire films (6 EC) Fictiefilms uitgesteld tot na de zomer 2021 

Groepsopdracht (3 EC)  Vervallen. Ondergebracht in Masterclass 

Amageddon 

Masterclass armageddon (6 EC)  Verzwaard met 3 EC naar 9 EC 

Vormgeving 2.0 (1 EC) Vervallen. De 1 EC wordt opgevangen door 

verzwaring van Meesterproef 1. 

Commercials (2 EC) Theoriedeel (1 EC) is naar voren gehaald en door 

iedereen afgerond. Het praktijkdeel (1 EC) is komen 

te vervallen. De 1 EC wordt opgevangen door 

verzwaring van Meesterproef 1 
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Meesterproef 1 (5 EC)  Verzwaard met 2 EC (1 EC van Vormgeving 2.0; 1 

EC van het praktijkdeel Commercials) naar 7 EC 

Stage (18 EC)  Duur ingekort naar 2 maanden 

 

Jaar 4 – L2021 

Vormgeving 2.4 (1 EC) 

 

Vervalt. Eindexamentraject wordt met 1 EC 

verzwaard 

Eindexamentraject (49 EC) Verzwaard met 1 EC naar 50 EC 

'Making of' eindpresentatie Eye (1 EC) Uitgesteld tot na de zomer 2021 

 


