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Aanmeldingsformulier Cursus Nederlandse Filmacademie

       Lichtassistentie  Assistent Production design   Productie-assistentie

Roepnaam          Achternaam                             Voornamen

Straat              Huisnummer Postcode             Woonplaats

Telefoon                   Mobiel                      E-mail

Gebooortedatum             Geboorteplaats       Nationaliteit    

1. van / tot (maand / jaar)           Soort opleiding

Studierichting / vakkenpakket                            Diploma 

2. van / tot (maand / jaar)           Soort opleiding

Studierichting / vakkenpakket                            Diploma 

3. van / tot (maand / jaar)           Soort opleiding

Studierichting / vakkenpakket                            Diploma 

4. van / tot (maand / jaar)           Soort opleiding

Studierichting / vakkenpakket                            Diploma 

Als je een opleiding voortijdig hebt afgebroken: welk deel heb je wél met goed gevolg afgerond? (bijv. de propedeuse of een overgangsjaar)

Welke opleiding rond je binnenkort nog met een examen af? Wanneer?

  man     vrouw

Voor welke cursus meld je je aan?

Persoonsgegevens:

2 PASFOTO’S

bevestigen 
met plakband

NIET NIETEN!

Welke opleidingen heb je gevolgd?
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Voltijds
Deeltijds

Voltijds
Deeltijds

Voltijds
Deeltijds

Voltijds
Deeltijds

Ja (kopie bijvoegen)
Nee

Ja (kopie bijvoegen)
Nee

Ja (kopie bijvoegen)
Nee

Ja (kopie bijvoegen)
Nee

- -

-



3. Naam instelling:

Studie:

van / tot:          Diploma: ja  nee

4. Naam instelling:

Studie:

van / tot:          Diploma: ja  nee

  via de mailing van de Masteropleiding Film      (meerdere antwoorden mogelijk)

  via de website van de Masteropleiding of de Filmacademie

  via vrienden etc

anders namelijk:     

Ondergetekende verklaart de gegevens op het formulier naar waarheid te hebben ingevuld:

Naam: 

Datum: 

Handtekening:

Bewaar het ingevulde formulier met toevoeging van je eigen naam in de titel, print het het in achtvoud uit en 
onderteken het.

2

Heb je nevenopleidingen/cursussen gevolgd? Zo ja, welke?

Ben je in het bezit van een rijbewijs? Zo ja, sinds wanneer?

Heb je al eerder (tijdelijk) gewerkt in de mediawereld? Zo ja, in welke functie en welke werkzaamheden?

Welke werkervaring heb je verder? 

Welke hobby’s heb je?

Ga je regelmatig naar de bioscoop?  

Zo ja, welke films hebben de laatste tijd indruk op je gemaakt? Motiveer je antwoord.

Welke programma’s op televisie hebben de laatste tijd indruk op je gemaakt?

Motiveer je antwoord.

Wat is je motivatie om je in te schrijven voor de cursus?

Ja Nee



3. Naam instelling:

Studie:

van / tot:          Diploma: ja  nee

4. Naam instelling:

Studie:

van / tot:          Diploma: ja  nee

  via de mailing van de Masteropleiding Film      (meerdere antwoorden mogelijk)

  via de website van de Masteropleiding of de Filmacademie

  via vrienden etc

anders namelijk:     

Ondergetekende verklaart de gegevens op het formulier naar waarheid te hebben ingevuld:

Naam: 

Datum: 

Handtekening:

Bewaar het ingevulde formulier met toevoeging van je eigen naam in de titel, print het het in achtvoud uit en 
onderteken het.

3

Wat verwacht je te leren dit jaar?

Wat denk je na deze opleiding te gaan doen?

Via welke bron heb je deze opleiding gevonden?

Eventuele opmerkingen:

Datum:             Handtekening:

Naam:

Het formulier vul je digitaal in met Adobe Acrobat Reader. Bewaar het, print het uit, bewaar één exemplaar voor jezelf. 

Plak er twee recente pasfotos op en onderteken het. Voeg eventuele bijlages toe.

Vermeld op de envelop: “cursus” en dan de naam van de cursus waarvoor je je aanmeldt.

Nederlandse Filmacademie

Markenplein 1

1011 MV Amsterdam 

NB.: Indien je geselecteerd wordt voor de deelname dient het cursusgeld voorafgaand aan de cursus te zijn overgemaakt. 

Ondertekening:

- -
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