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Voorwoord
Dit is het beleidsplan 2016-2020 van de Nederlandse Filmacademie, 
onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). 
Hierin wordt teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode en directie 
en management geven de richting aan waarin de Nederlandse  
Filmacademie zich de komende vier jaar verder wil ontwikkelen.
 
De aanleiding voor deze beleidsnota is niet alleen dat de  
Nederlandse Filmacademie autonoom haar beleidsvorming wil  
actualiseren, belang rijk zijn ook de veranderingen binnen het  
onderwijs van de bachelor- en masteropleiding, de organisatie en  
de wijzigingen in het personeels-bestand van de academie in de 
afgelopen vier jaar. Het tempo waarin deze veranderingen zich  
voltrekken, neemt duidelijk toe. Dit gegeven noodzaakt de Film-
academie helder te formuleren hoe de veranderingen en het tempo 
waarin deze zich aandienen zich verhouden tot een toekomst-
bestendig beleid. Hierbij blijft de continuïteit van ons onderwijs  
op het hoogste niveau en het institutionele geheugen dat daarbij  
van toegevoegde waarde is ons primaire uitgangspunt. 

De afgelopen jaren tonen aan dat de filmindustrie grote en diepgaande 
veranderingen ondergaat. De klassiek lineaire manier van werken 
evolueert steeds meer naar een non-lineaire wijze van werken. En: van 
kijken. Want dat wat wij produceren moet landen bij een publiek en 
juist het kijkgedrag van het publiek is fundamenteel veranderd. Films 
en documentaires zie je niet alleen meer in de bioscoop maar steeds 
vaker thuis of op een ander scherm, op een zelf gekozen tijdstip en  
in een zelf bepaalde hoeveelheid. Verder lijkt kwalitatief hoogwaardig 
televisiedrama niet langer exceptioneel maar haast de norm geworden. 
Een impuls die door bedrijven als Netflix en HBO flink wordt aan-
gejaagd. Ondertussen heeft YouTube zijn eigen revolutie ontketend: 
bijna iedereen produceert zijn eigen ‘films’ en zet die voor een 
miljoenenpubliek instant te kijk. 

De stormachtige ontwikkeling van de digitale techniek is ook in dit 
proces een factor van doorslaggevende aard gebleken. Niet alleen logis-
tiek, maar zeker ook inhoudelijk. Interactive media, bijvoorbeeld, wordt 
meer en meer immersive media, waarbij er voor de kijker of de gebruiker 
sprake is van een ervaring van complete interactieve onderdompeling  
in een fictief gecreëerde werkelijkheid. Een ontwikkeling die de film-
industrie ongekende kansen en mogelijkheden biedt tot het vertellen 
van verhalen. Tegelijkertijd zetten al deze technologische ontwikkelin-
gen de filmindustrie ook aan tot een waarlijk internationale manier van 
samenwerken, voorbij de grenzen van het gekende co produceren, die 
voorheen technisch-praktisch onmogelijk was. Ontwikkelingen die ons 
allen bij de Filmacademie een groot gevoel van urgentie geven en ons 
denken over onderwijsontwikkeling, met het daarbij behorende onder-
zoek, voorzien van een nadrukkelijke richtinggevende impuls. 



Nederlandse Filmacademie Beleidsplan 2016 – 20204

De wereld verandert snel en permanent. Niet alleen binnen de  
filmsector, uiteraard, ook in de bredere maatschappelijke zin.  
Naast de al genoemde technische vernieuwingen, komen die  
veranderingen onder andere tot uiting in een toenemende vraag  
naar een hogere flexibiliteit van mensen, naar meer interdisciplina-
riteit, meer zelfwerkzaamheid en ondernemerschap, en naar meer 
diversiteit. Voor de Filmacademie betekent dit dat het didactisch 
denken over het onderwijs niet primair gericht moet zijn op kennis-
overdracht als zodanig, maar centraal gericht op de ontwikkeling van 
de student. Dat betekent differentiatie in leermodellen en leerwijzen, 
aangezien niet iedereen leert op dezelfde manier. Dat principe vraagt 
om een curriculum dat daarop is toegesneden. Dat curriculum houdt  
tegelijkertijd het vertellen van verhalen volop in focus; verhalen die 
zowel urgent als relevant zijn en bovendien van een kwalitatief hoog 
niveau. Deze onderwijskundige richting is door de Filmacademie al 
eerder ingeslagen en leidt tot een onderwijsmodel met een hoge mate 
van coherentie en samenhang, dat zich beter verhoudt tot de zich snel 
voltrekkende veranderingen binnen het filmvak. 

Samenwerken blijft voor de professional in het filmvak, ongeacht het 
educatieve model van de Filmacademie, altijd het meest wezenlijke 
element uit de beroepspraktijk. Hoe dat samenwerken nieuwe vormen 
en inhoud aanneemt, hoe de actuele (technologische) ontwikkelingen 
zich verhouden tot het ambacht, is en blijft voor de Filmacademie in 
het kader van de didactische discussies van het grootste belang.

Dit beleidsdocument is vooral bedoeld om de gekozen richting  
van de onderwijskundige ontwikkelingen voor de Filmacademie te 
bevestigen, niet om de concrete invulling daarvan reeds in alle details 
vast te leggen. Die concretisering zal pas tot stand komen in nauwe 
samenwerking tussen studieleiders, docenten en management. Uit-
gangspunt zal onveranderd blijven dat wij bij de Filmacademie streven 
naar filmvakonderwijs op een hoog kwaliteitsniveau, met een bijpas-
sende organisatie en infrastructuur die onze educatieve ambities ook 
een reële kans van slagen geeft.

Mede namens het MT van Nederlandse Filmacademie, 
Bart Römer, directeur
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Missie en Visie  
Nederlandse 
Filmacademie

Film is wereldwijd een belangrijk medium. Niet alleen als ambacht  
of als kunstuiting, film heeft daarnaast ook een toegevoegde  
maatschappelijke waarde. Verhalen vertellen is belangrijk. Verhalen 
vertellen en verhalen innemen zijn manieren waarop de mens  
zeker binnen de complexe moderne samenleving, grip, begrip  
en inzicht verkrijgt op de in principe niet volledig te bevatten  
werkelijkheid waarin hij leeft en functioneert. De mens heeft van 
oudsher en intrinsiek een behoefte aan duiding, aan informatie,  
aan verbinding, aan identiteit en aan ontspanning. Filmverhalen 
voorzien op velerlei wijze en in diverse gelaagdheden aan al deze 
behoeften. Het talent opleiden dat deze noodzakelijke verhalen op 
het hoogst haalbare niveau kan ‘vertellen’, ziet de Nederlandse 
Filmacademie als haar voornaamste opdracht en reden van bestaan. 
Dit uitgangspunt leidt voor de Nederlandse Filmacademie tot de 
volgende missie en visie:

Missie

De Nederlandse Filmacademie leidt studenten op tot nationaal  
en internationaal toonaangevende, ondernemende professionals  
in het filmvak. Uitgangspunt is het vertellen van verhalen in de lijn 
van de cinematografische traditie, waarbij, naast het grote doek,  
de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden ten aanzien van alter-
natieve platforms en distributie mogelijkheden een geëigende plek 
innemen binnen het onderwijs. De ontwikkeling van creativiteit, 
urgentie en innovatie binnen het principe van verhalen vertellen 
vormen de leidraad van de opleiding. De Nederlandse Filmacademie 
biedt studenten een leeromgeving aan waarbinnen zij zich, op een 
zo hoog mogelijk niveau, kennis, vaardigheden en ervaring in het  
door hen gekozen ambacht eigen kunnen maken. Centraal hierbij 
staat de individuele ontwikkeling van de student binnen de af  
te leggen leerroute. De Nederlandse Filmacademie levert een  
essentiële bijdrage aan de filmcultuur middels permanent onderzoek 
naar de wijze waarop beeld en geluid zich tot elkaar verhouden  
en stimuleert een onderzoekende, kritische en reflectieve houding 
van de makers.
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Visie

De Nederlandse Filmacademie is een internationaal toonaangevende 
cinematografische opleiding, uniek in Nederland. De opleiding en 
alumni zijn bepalend voor de Nederlandse film- en mediacultuur 
en dragen internationaal op onderscheidende wijze bij aan de 
ontwikkeling van de cinematografische cultuur. De Filmacademie 
leidt bevlogen vakmensen op die hun creativiteit en expertise als 
toegevoegde waarde inzetten bij projecten die zij in verschillende 
samenwerkingsverbanden met andere vakmensen vormgeven. Door 
middel van onderzoek en reflectie fungeert de Filmacademie tevens 
als denktank en vraagbaak voor de sector, waarmee de Filmacademie 
actief samenwerkt.

Onderzoek naar 
Motion Capture
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Achtergrond

De Nederlandse Filmacademie opende in 1958 haar deuren, voort-
vloeiend uit de rudimentaire ambachtelijke leergang-initiatieven 
van het Nederlands Filminstituut. Sinds die eerste dagen is de 
Filmacademie vanuit de Nieuwe Doelenstraat, onder andere via 
de De Lairessestraat en de Overtoom geland op het Markenplein. 
Vanuit de eerste krappe behuizing met één leslokaal en één projec-
tieruimte, naar een volledig voor de Filmacademie gebouwd en op 
cinematografisch onderwijs ingericht pand én van een school met 
als voornaamste focus kennisoverdracht en weinig vak-specialisatie, 
naar een volwaardige hbo-opleiding met goed onderwijs in de volle 
breedte van het filmvak.

Deze ontwikkeling werd gunstig beïnvloed toen de toenmalige  
Nederlandse Film en Televisie Academie vanaf eind jaren tachtig 
van de vorige eeuw, onderdeel ging uitmaken van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. En vandaag de dag is de Nederlandse 
Filmacademie, zoals we nu weer trots heten, nog steeds de enige  
filmvakschool in Nederland. Elk jaar studeren ruim tachtig bachelor- 
studenten af in negen cinematografische specialisaties, naast 
gemiddeld tien master-studenten, om daarna hun plek te vinden  
als beginnend filmvakman of filmvakvrouw in het beroepsveld.
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Perspectief

Onze alumni zijn na vier jaar Filmacademie op bachelor niveau 
geschikt om, na een aantal jaren in de beroepspraktijk gewerkt te 
hebben, binnen hun eigen vakgebied een leidinggevende positie in 
te nemen. Dat ligt aan het feit dat ons curriculum niet alleen op het 
ambacht als zodanig focust, maar ook op de bijbehorende artistieke 
en individuele ontwikkeling van de student, het aansturen van com-
plexe creatieve processen en hoe daarbinnen gedreven specialisten 
optimaal met elkaar moeten, kunnen en willen samenwerken aan het 
‘Gesamtkunstwerk’ dat film heet.

Afgestudeerde masterstudenten – al professionals bij aanvang – 
keren na afloop van hun opleiding terug naar de praktijk met de 
ervaring en het besef dat artistiek onderzoek nood zakelijk is om 
vernieuwing tot stand te brengen. Geschoold in een internationale 
en conceptueel-kritische omgeving, zijn ze tevens in staat om een 
bijdrage te leveren aan de reflectie op de rol van cinema in het he-
dendaags tijdsgewricht.

Positie onderwijs Nederlandse Filmacademie  
in Nederland

De vierjarige bacheloropleiding van de Filmacademie is de enige film-
vakopleiding in Nederland. Daarmee heeft ons onderwijs in de Neder-
landse samenleving en zeker binnen het beroepsveld, een unieke en 
vooraanstaande positie. De Filmacademie is namelijk niet alleen qua 
opleiding een unieke school, maar tegelijkertijd ook de belangrijkste 
leverancier van het talent dat de essentie uitmaakt van de Nederland-
se film- en televisie-industrie, een positie die voor de Filmacademie 
zwaar weegt en veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Onze tweejarige masteropleiding is indertijd bewust niet opgezet 
als een follow-on opleiding. In principe, binnen de context van de 
Nederlandse verhoudingen, zijn onze studenten na hun bachelo-
ropleiding capabel en toegerust om het beroepsveld te betreden. 
Desondanks zien we een groeiende behoefte aan verdieping bij onze 
alumni, zeker sinds het wegvallen van andere verdiepingsmogelijk-
heden zoals het Bingerinstituut, en voor de komende jaren voelt de 
Filmacademie op dit terrein weldegelijk een verantwoordelijkheid.
Onze master - Engelstalig en per definitie internationaal georiën-
teerd- richt zich op talent dat al enige jaren praktijkervaring heeft, 
niet strikt beperkt tot de film industrie, en dat in die beroepsjaren 
een ‘vraag’ heeft ontwikkeld. Professioneel dan wel persoonlijk. Een 
vraag die onderzocht en uitgediept wil worden.

Waarbij het niet gaat om wetenschappelijk, theoretisch onderzoek, 
maar om artistiek onderzoek: onderzoeken door te doen, doen door 
te onderzoeken. Een praktisch ingericht onderzoek door en met film 
als leidraad. Een leertraject dat zijn bijzondere waarde krijgt doordat 
(openbare) reflectie en feedback een wezenlijk onderdeel vormt van 
het onderzoeksproces en afstudeerproject.

Workshop licht op 
locatie, derdejaars 
studenten
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Evaluatie  
voorafgaande  
periode

2012 was voor de Filmacademie een belangrijk jaar. De afsluiting  
van een turbulente periode en het afscheid van de toenmalige 
interim-directeur. Een periode van intensieve herijking, herbezin-
ning en herwonnen stabiliteit, brak aan. 

Een geslaagde doorstart op basis van het beleidsplan ‘Tijd voor 
ruimte. Ruimte voor tijd. Ruimtetijd.’ Een beleidsplan voor de  
periode 2012-2016. Veel uitdagingen uit dat beleidsplan zijn de 
afgelopen jaren daadwerkelijk gerealiseerd of goed op weg daar 
naar toe. Zo is de organisatiestructuur volgens plan veranderd en 
uitgebouwd. In september 2012 is een nieuwe directeur aangetre-
den en met ingang van september 2013 is volgens plan een nieuw 
hoofd bachelor aangesteld, die tegelijkertijd deel is gaan uitmaken 
van het al eerder ingestelde Management Team. Daarnaast is ook 
een gewenste centrale ondersteuning gerealiseerd – het Onderwijs-
bureau – voor alle afstudeerrichtingen en studentenzaken. Naast de 
organisatie als zodanig, is er ook veel tijd en energie gestoken in on-
derwijsontwikkeling, met als een van de belangrijkste resultaten dat 
onderwijsontwikkeling een permanent proces is geworden binnen 
de Filmacademie. Onderzoek heeft een tastbare en toetsbare verschij-
ningsvorm gekregen in de gedaante van het LAB, waarin studenten 
(BA en MA) en docenten elkaar ontmoeten in projecten waarin met 
nieuwe technologie en nieuwe vormen van vertellen wordt geëxpe-
rimenteerd. De overheidsaccreditaties - bachelor en master- zijn met 
glans doorstaan. De accreditaties zeggen concreet dat de kwaliteit 
van ons onderwijs en de bijbehorende ondersteuning, in de afgelo-
pen periode op een continu hoog niveau heeft gepresteerd, waarbij 
excellent onderwijs voor de Filmacademie op onderdelen al realiteit 
is en voor andere onderdelen binnen handbereik ligt.
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Stand van zaken

Filmacademie

Binnen de muren van de Filmacademie heerst een grote dynamiek 
en passie, die onderdeel zijn van een stimulerende en creatieve 
werk-omgeving. De kwaliteit van de discussies is substantieel hoog. 
Internationalisering is gerevitaliseerd en uitgebouwd. De financiën 
zijn structureel op orde. Groot onderhoud is van start gegaan. Dit 
project, verdeeld over drie jaar, dat meer een architecturale herschik-
king te noemen is dan regulier groot onderhoud, is ingegeven door 
de gedachte en de daaruit voortvloeiende noodzaak, dat het gebouw
niet alleen technisch maar ook ruimtelijk toekomstbestendig moet 
zijn. Met andere woorden: ten opzichte van vijftien jaar geleden stelt 
de ontwikkeling van het onderwijs in de komende jaren andere eisen 
aan het gebruik van het gebouw. Dat geldt voor zowel de infrastruc-
tuur als voor de faciliteiten. Los van de zich almaar verder ontwikke-
lende techniek, speelt ook de groter wordende zelfwerkzaamheid van 
studenten hierbij een rol. Minder klassikaal, meer zelfstandig, vaker 
in kleinere groepen of zelfs individueel.

Beroepsveld

Het cinematografische beroepsveld is momenteel bijzonder  
dynamisch. Met name omdat de technologische vernieuwingen  
in de sector nog lang niet op hun eindpunt zijn en derhalve de  
industrie voortdurend over nieuwe grenzen en mogelijkheden  
heen voortstuwt. Maar ook dynamisch omdat de achterliggende 
periode van cultuurbezuinigingen qua effecten hun hoogtepunt nog 
niet hebben bereikt. Vooral kleinere productiehuizen en facilitaire 
bedrijven hebben het aanhoudend moeilijk. Daar schuilt een pijn 
die nog lang gevoeld zal worden. 

Het is mede in het licht van de technologische ontwikkelingen - 
waarbij de in de breedte toegenomen toegankelijkheid tot media 
apparatuur zeker niet de minste is - en de daaruit voortvloeiende 
digitale mogelijkheden, in combinatie met een verschuivende  
workflow van lineair naar non-lineair, dat de filmindustrie zich  
per definitie internationaler aan het ontwikkelen is. 

En dat op een wijze die het oude internationale coproduceren verre 
overtreft. De toekomst van de filmindustrie zal steeds verdergaande 
vormen van internationaal samenwerken aannemen, niet alleen 
financieel, maar juist ook inhoudelijk en procesmatig. Een trend die 
voor de Filmacademie, educatief inhoudelijk en organisatorisch niet 
valt te negeren.
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Speelfilms, documentaires, televisiedrama, commercials,  
web-series, interactive media, immersive media, branded content: 
het beroepsveld is vandaag de dag breed uitgewaaierd. Het totale 
productievolume, dus in de volledige breedte van de audiovisuele 
sector, lijkt op de middellange termijn niet in het geding. Zo is 
er bijvoorbeeld de cashrebate. Deze stimuleringsmaatregel vanuit 
de overheid van twintig miljoen euro op jaarbasis, werkt vanuit 
internationaal perspectief, productie bevorderend en vijzelt   
het (internationale) vertrouwen in de filmsector als zakelijke  
markt op. Daarnaast blijven de komende jaren de publieke  
omroepen en de commerciële omroepen substantieel investeren 
in de ontwikkeling van nieuw Nederlandstalig televisiedrama. Ook 
die uitgesproken concrete toezeggingen wekken binnen de sector 
vertrouwen in een creatieve en zakelijke continuïteit. Mede daar-
door zullen de komende jaren de kansen op relevant filmvakwerk 
niet afnemen. Nieuwe ontwikkelingen aan de puur commerciële 
kant, zoals bijvoorbeeld Netflix, HBO, VICE, bieden daarnaast  
ook echt nieuwe creatief/zakelijke kansen. Niet alleen voor fictie, 
zeker ook voor non-fictie en allerhande hybride tussenvormen. 
Voor studenten van de Nederlandse Filmacademie een 
belangrijk gegeven en belangrijke ontwikkelingen.

De spanning in het beroepsveld tussen dynamiek enerzijds en 
continuïteit anderzijds vraagt van de Filmacademie scherp aan  
de wind te varen. Op welke vernieuwingen binnen de sector richten 
we ons wel als opleidingsinstituut en op welke niet? Een belangrijke 
vraag, die direct van invloed is op de ontwikkeling van het curricu-
lum. En hoewel het werkperspectief voor onze studenten goed lijkt, 
verandert het beroepsveld in snel tempo weldegelijk ingrijpend,  
dus welke studenten leiden wij op voor wat? Ons educatieve 
verleden geeft niet langer het absolute antwoord op die vraag, 
de toekomst bepaalt dat antwoord in toenemende mate en in  
een steeds sneller tempo.

De bestaande en nieuwe media-en filmopleidingen in Nederland 
ontwikkelen zich meer dan voorheen als een vorm van concurrentie 
voor de Filmacademie. Nog heeft dat geen aantoonbare negatieve 
invloed op de aantallen studenten die bij ons willen studeren. 
Desalniettemin is het een ontwikkeling die de Filmacademie niet 
mag negeren, als wij ook in de toekomst de unieke en kwalitatief 
hoogwaardige opleiding willen blijven die we nu nog zeer comforta-
bel zijn. De andere spelers in de markt van de mediaopleidingen zijn 
een uitdaging die de Nederlandse Filmacademie met open vizier 
tegemoet treedt. Het is maar de vraag of de Nederlandse markt een 
aanzienlijk grotere instroom van geschoold talent kan absorberen. 
Desondanks hebben we er alle vertrouwen in dat de Filmacademie 
de opstuwende druk van deze nieuwe opleidingen kan weerstaan.  
Ons onderwijs staat op een hoog niveau, het contact met het  
beroepsveld is intensief en veelvuldig. 
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Uitgaan van eigen kracht, in combinatie met een consequente en 
oprechte reflectie op het eigen presteren, moet voor de Nederlandse 
Filmacademie de weg zijn om ook in de toekomst in Nederland de 
voornaamste leverancier van filmtalent te zijn en te blijven. In dit 
proces van verandering, aanpassing en dynamiek, richt de Filmaca-
demie zich ook met nadruk op het onderhouden en verzorgen van 
een stabiele, hanteerbare organisatie waarbinnen het personeel het 
belangrijkste kapitaal vormt.Découpage-les  

aan de eerstejaars 
bachelorstudenten 
in de projectiezaal
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Ambities en  
speerpunten 

Onderwijs en didactiek

Uitgangspunt bij de Nederlandse Filmacademie blijft voor de  
komende beleidsperiode competentiegericht, vakspecialistisch  
onderwijs. Competentiegericht onderwijs gaat verder dan weten  
(kennis) en kunnen (vaardigheden). Kennisverwerving, oefening én  
(attitude-) vorming (gedrag) vormen het zwaartepunt van het onderwijs, 
waarbij samenwerking en educatieve samenhang de nadrukkelijke  
focus hebben.

In het voorwoord schreven wij al dat de filmsector razendsnel aan het 
veranderen is en dat die veranderingen met zich meebrengen dat de 
vaardigheden van onze studenten beter moeten worden toegesneden  
op dat wat de sector reeds nu en straks nog meer, van hen vraagt.
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Ongeacht het onderwijsmodel dat door de Filmacademie wordt ge-
hanteerd, is het van groot belang dat de positie van de student centra-
ler komt te staan in het onderwijs.  Het is van cruciaal belang dat onze 
studenten naast hun artistieke en ambachtelijke ontwikkeling, ook 
een ontwikkeling doormaken op een breder beroepsmatig niveau.  
Dat vraagt om een onderwijsmodel dat intrinsiek meer ruimte biedt en 
meer flexibiliteit. Dat model biedt een verhoogde educatieve cohe-
rentie tussen de diverse vakklassen, meer zelfwerkzaamheid, meer 
gecontroleerd ‘falen’, meer internationale aspecten, meer experiment 
en onderzoek. De ambitie om zo een samenhangend en innovatief 
bachelor- en master programma vorm te geven volgens gedegen didac-
tische inzichten, en inspelend op relevante ontwikkelingen in het be-
roepsveld, is alleen te verwezenlijken wanneer curriculumontwikkeling 
bij de Filmacademie een permanent proces is van reflectie, toetsing en 
discussie. De uitkomst van dit proces van onderwijsvernieuwing mag 
volgens ons niet anders zijn dan dat ons onderwijs wordt aangemerkt 
als excellent.

In het licht van het bovenstaande is het de komende beleidsperiode  
van groot belang dat een digitale leeromgeving binnen de Film-
academie daadwerkelijk tot stand komt. Zowel de aard van het zich 
ontwikkelende onderwijs en de bijbehorende organisatiestructuur,  
als de sociaal-maatschappelijke biotoop van onze studenten, waar-
binnen de academie een voorname positie inneemt, kan niet langer 
zonder een geavanceerde digitale grondvorm, waar onderwijs, logis-
tiek en sociale componenten naadloos in elkaar overgaan. Waar je 
ook bent en ongeacht je device.

Opbouw bacheloronderwijs Nederlandse Filmacademie

•  1e jaar: Introducerend / oriënterend 
Het eerste jaar is een algemeen vormend jaar, waarbij alle  
studenten het filmvak in de volledige breedte krijgen aangeboden 
en zich ontwikkelen van ‘filmconsument’  naar ‘filmmaker’.

•  2e jaar: Ambacht en samenwerken  
In het tweede jaar verdiept de student zich met name in het  
ambachtelijke van het eigen vak én in het samenwerken in  
een filmteam.

•  3e jaar: Verdiepen en experimenteren. 
Het derde jaar is erop gericht dat de eigen signatuur van de  
studenten tot ontwikkeling komt door middel van verdiepen  
en experimenteren.

• 4e jaar: Profileren en bewijzen
  In het vierde jaar krijgt de student alle kans zich als filmmaker  

te bewijzen en op de kaart te zetten met zijn eindexamenwerk.
Setfoto van eind-
examenfilm (Ba) ‘If 
mama ain’t happy 
nobody’s happy’
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Opbouw masteronderwijs Nederlandse Filmacademie

De masteropleiding is een tweejarige internationale opleiding, waarin 
professionals met enige jaren praktijkervaring zich verdiepen aan de 
hand van een onderzoeksvraag, die zij zelf hebben geformuleerd. Binnen 
de masteropleiding wordt de student de mogelijkheid geboden het 
antwoord op de geformuleerde vraag te onderzoeken door en met 
gebruik making van film, in de meest brede zin van het woord, waar-
bij openbare reflectie, presentatie en feedback tijdens het gehele  
proces van onderzoek een excellent element vormt van de opleiding.

  Ambities 2016-2020

 •  De ontwikkeling  van de afzonderlijke student staat binnen de  
leerroute centraler in het onderwijs.

 • De didactische vaardigheden van docenten wordt vergroot.
 •  De samenhang en interdepartementale cohesie binnen het  

onderwijs wordt vergroot.
 • Het curriculum wordt flexibeler gemaakt.
 • Experiment en onderzoek krijgt meer ruimte.
 •  Een vorm van digitale leeromgeving komt concreet tot stand  

binnen de Filmacademie.
 •  De faciliteiten blijven up-to-date en state-of-the-art in verhouding 

tot de professionele standaard in het (internationale) beroepsveld.
 •  De excellentie van ons onderwijs wordt in de volgende accreditatie-

beoordeling (h)erkend. 
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Internationalisering

De internationale filmindustrie ontwikkelt zich onder invloed van de 
technologische mogelijkheden in een hoog tempo als een werkelijk 
grensoverschrijdende creatieve industrie. Geografisch en inhoudelijk. 
De Filmacademie speelt op deze ontwikkelingen in als instituut en op 
het niveau van het onderwijs. Als instituut betekent dat aansluiting 
tot stand brengen met relevante buitenlandse filmscholen op een 
dieper niveau dan bijvoorbeeld kennisuitwisseling of excursies. Voor 
het onderwijs betekent deze ontwikkeling dat binnen het reguliere 
curriculum, door de gehele leerroute heen, internationalisering meer 
dan tot nu toe gebruikelijk een logische en organische plek inneemt.

  Ambities 2016-2020

 •  Het lesprogramma wordt internationaler georiënteerd door het 
geheel van de vierjarige bachelor opleiding heen. 

 •  Samenwerking met buitenlandse filmscholen binnen en buiten 
Europa wordt geïntensiveerd.

 •  De Filmacademie neemt in het internationale veld van filmscho-
len (CILECT/GEECT) – zowel op het terrein van de inhoudelijke  
discussies, als op het terrein van bestuur - een zichtbare en  
verantwoordelijke positie in.

 •  Binnen de begroting komt een reële post voor internationalisering.

Onderzoek

Onderzoek zal binnen de Nederlandse Filmacademie de komende 
jaren verder worden ontwikkeld binnen de context van het LAB.  
Dit niet alleen omdat het theoretisch/praktisch denken over cinema
daartoe continue blijft uitnodigen, maar ook omdat hier de moderne
technologische ontwikkelingen een wezenlijke rol spelen. 

Door praktisch ingestoken onderzoek in combinatie met zorgvuldig 
doordachte reflectie, wil de Filmacademie een wezenlijke en aan-
toonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het curriculum 
en de ontwikkeling van de sector. Vanuit deze opvatting fungeert de 
Filmacademie mede als denktank en vraagbaak voor diezelfde sector. 

  Ambities 2016-2020

 •  Het LAB ontwikkelt een definitieve vorm binnen de  
Filmacademie.

 •  Onderzoek binnen het LAB leidt tot (extern) presenteerbaar  
en toetsbaar resultaat. Met name, maar niet beperkt tot, op  
het terrein van narrativiteit.

 •  Binnen het LAB krijgt deelname van externe partners  
concreet vorm.

Master afstudeer-
project HORTUS 
(installatie) 2014.
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Conclusies

Wie de beleidsdocumenten, accreditatieverslagen, instellingsplannen, 
prestatieafspraken en overige verantwoordingsdocumenten van 
de Nederlandse Filmacademie leest, ziet dat het nieuwe beleids-
document voor de periode 2016-2020 vooral de bestendiging wil 
zijn van dat wat we al doen of reeds gedaan hebben vanuit vorige 
beleidsplannen. Het is geen breuk met de voorafgaande periode of 
een abrupte afslag naar links of naar rechts. Desalniettemin kunnen 
consequenties die voortvloeien uit dit beleidsdocument weldegelijk 
leiden tot fundamentele verschuivingen binnen het onderwijs van 
de Nederlandse Filmacademie. De Nederlandse Filmacademie heeft 
zich in de lange reeks van jaren van haar bestaan ontwikkeld tot een 
stabiele onderwijsorganisatie op hoog niveau. De continuering van 
dat onderwijs en de daarbij behorende organisatie, op het hoogst 
haalbare kwaliteitsniveau is en blijft de voornaamste focus van de 
Filmacademie naar de toekomst toe. Onze complexe samenleving is 
gevuld met ontelbaar belangrijke zaken en gebeurtenissen waarop 
wij nagenoeg geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Waar wij wel 
invloed op kunnen uitoefenen, zijn de keuzes die wij als filmvak-
school maken binnen de kaders van de beschikbare middelen en 
mogelijkheden. Ons uitgangspunt is en blijft dat wij altijd kwalitatief 
de beste keuze willen maken binnen de grenzen die middelen en 
mogelijkheden stellen. Alle aspecten van het geformuleerde beleid 
zijn daarop toegespitst. Uiteindelijk is het geloof en het vertrouwen 
bij ons aanwezig dat de Nederlandse Filmacademie op die wijze  
de geformuleerde ambities zal realiseren. Hierbij speelt voor de  
Nederlandse Filmacademie een grote rol dat wij overtuigd zijn dat 
de nagestreefde hoogwaardige kwaliteit in alle aspecten van de 
academie ertoe zal leiden dat:

 •  de Filmacademie door de buitenwereld -ook internationaal-  
onomstreden wordt gezien en aangemerkt als een kwaliteits-
instituut.

 •  de Filmacademie in zijn totaliteit als een innoverend  
instituut wordt aangemerkt.

 •  de Filmacademie ervaren wordt als een volwaardig gespreks-
partner voor de (Nederlandse) filmindustrie en de overheid.

 •  onze alumni niet alleen excellent geschoolde vakmensen  
zijn maar binnen hun vakgebied ook prijswinnend.
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Bijlage

De directie van de Filmacademie heeft voor het schrijven van 
het beleidsplan gesproken met een vertegenwoordiging van het  
beroepsveld, bestaande uit:

 • Petra Goedings      Producent Phanta Vision
 • Doreen Boonekamp    Directeur Nederlands Filmfonds  
 • Peter Warnier           Directeur postproductiebedrijf  

WARNIER-POSTA
 • Marina Blok       Hoofd drama NTR
 • Robert Alberdingk Thijm  Schrijver, scenarist

Conceptversies van dit beleidsplan zijn besproken met:

 •  De studieleiders van de Nederlandse Filmacademie
 • De Faculteitsraad Nederlandse Filmacademie
 • College van Bestuur AHK

De Commissie van Advies Nederlandse Filmacademie:

 • Paula van der Oest   Regisseur
 • Aliona van der Horst  Documentairemaker
 • Giny Mutsaers     Manager Coördinatie en  

Budgettering Programmering NPO
 • Job ter Burg     Editor
 • Patricia Pisters     Professor Filmstudies UvA
 • Erik van Heeswijk   CEO CleverLions
 • Petra Goedings    Producent Phanta Vision

Colofon: december 2015, Ontwerp Bart de Geus, Fotografie Anne Marieke Hana, Hanne Nijhuis (p.18)



Colofon: december 2015, Ontwerp Bart de Geus, Fotografie Anne Marieke Hana, Hanne Nijhuis (p.18)
Installatie afstudeer- 
project master in EYE.




