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Bart Römer, directeur
Gelukkig proberen ieder jaar weer honderden
talentvolle jongens en meisjes een plek te
veroveren op de Filmacademie. Ze zijn vol
motivatie en idealisme; gedreven om hun
verhalen op het hoogst mogelijke niveau
vorm en inhoud te geven én met de ambitie
om een vakman of vakvrouw te worden.
Wij als Filmacademie willen talentvolle
filmmakers opleiden, filmmakers die niet
alleen goed zijn in hun vak, maar zich ook
hebben ontwikkeld tot verhalenvertellers,
wat hun specialisme ook mag zijn.
De kwaliteit van onze opleiding is zeer goed
tot excellent. Dat geldt voor onze docenten,
onze faciliteiten, ons (internationale) netwerk
en, niet in de laatste plaats, ons onderwijs,
dat zich voortdurend blijft ontwikkelen
in een dynamisch proces dat we met een
gerust hart innovatief durven noemen.

Verhalen vertellen is een noodzaak. Ze geven
reliëf, nuance en richting aan ons leven. Verhalen
zijn nodig om de complexiteit van het leven te
duiden, om ons te informeren, te amuseren en
vooral, te inspireren. Onze cultuur raakt meer en
meer doordrenkt van beeld. De urgentie van film,
documentaire en tv-drama neemt alleen maar toe.
Daarom is het van groot belang dat alle verhalen uit
de samenleving kunnen worden verteld en ervaren
door een zo breed en divers mogelijk publiek.
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Binnen de Filmacademie vindt ook door
lopend praktisch en artistiek onderzoek
plaats. De relevante resultaten daarvan
vinden hun plek in het onderwijs. Ook dat is
noodzaak. De filmindustrie is een industrie
waarbinnen de technische ontwikkelingen
- en daardoor ook de inhoudelijke
ontwikkelingen - razendsnel gaan.
Na vier jaar studie moet je als beginnende
professional volkomen up-to-date zijn met je
vakkennis. Dat is het soort onderwijs dat de
Filmacademie biedt. Jouw ontwikkeling als
verhalenverteller staat daarin centraal.

Welke vorm ons onderwijs inhoudelijk en
technisch ook aanneemt, hoe het zich ook
voortdurend blijft aanpassen en veranderen,
essentieel binnen het vakgebied van het
filmmaken is samenwerking.
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Verhalen
vertellen

Die samenwerking vindt plaats tussen
gespecialiseerde vakmensen in opleiding.
In je eentje - de uitzonderingen daargelaten
- kun je geen film maken. Je hebt altijd
de anderen nodig om te kunnen komen
tot dat ene bijzondere product. Ook dat
moet getraind en ontwikkeld worden. Dat
is voor ons en voor de studenten een zeer
arbeidsintensief en ingewikkeld proces.
Door de voortschrijdende digitale techniek,
wordt film steeds meer een internationale
aangelegenheid. Het is inmiddels niet
meer ongebruikelijk dat er gelijktijdig in
meerdere landen, regio’s of continenten
wordt gewerkt aan één film of tv-drama.
Binnen zo’n internationale context krijgt
het begrip samenwerking een hele andere
lading. Als Filmacademie verstevigen we
de banden met filmscholen van over de
hele wereld. Kennisdeling, uitwisseling en
samenwerking - ook internationaal - bieden
nieuwe perspectieven die uiteindelijk van
belang zijn voor ons onderwijs.
Deze brochure geeft een goed beeld van
de Nederlandse Filmacademie. Wil je meer
weten? Bezoek dan de website en de open
dagen. Graag zien we je daar!
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‘Verhalen zijn
overal om ons
heen te vinden.
De kunst is om
de verbinding te
maken tussen onze
eigen fascinaties,
en de wereld om
ons heen.’
Ashar Medina, Scenario - lichting 2015
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Studie-informatie

4 jaar voltijd

Bachelor of Arts

Minimaal havo-diploma, mbo-diploma
niveau 4, of equivalent buitenlands diploma.
Iedereen doorloopt de selectieprocedure.
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Propedeuse

Samen met de propedeusestudenten van
de andere afstudeerrichtingen volg je een
breed opgezet onderwijsprogramma waarin
de basis wordt gelegd voor het samen
films maken. Je vormt je een beeld van film
als kunstvorm en audiovisueel medium
waarmee verhalen verteld worden en je
onderzoekt hoe de filmtaal precies werkt. Je
ontwikkelt een gedeeld referentiekader, je
leert elkaars – en je eigen – vaktaal spreken
én je leert samenwerken en praten over film.
Naast theoretische lessen en opdrachten
bestaat het programma uit praktische
opdrachten, festivalbezoeken en reflectie op
je ontwikkeling. Ongeveer een kwart van het
propedeusejaar volg je onderwijs in je eigen
afstudeerrichting. De propedeuse wordt
afgesloten met het propedeutisch examen.
6
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Tweede studiejaar

Vanaf het tweede jaar specialiseer je je
helemaal in de afstudeerrichting waarvoor
je bent aangenomen. Er is veel ruimte voor
ambachtelijke verdieping van je specialisme
in de vorm van lessen, opdrachten,
workshops en praktische oefeningen.
Tijdens de gemeenschappelijke oefeningen
leer je samenwerken in een filmcrew vanuit
je eigen afstudeerrichting. Hiernaast blijf
je met iedereen theorielessen volgen, zoals
filmanalyse en filmgenres. Ook reflectie op
je eigen ontwikkeling blijft een belangrijk
aandachtspunt.
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Derde studiejaar

In het derde jaar staat het ontwikkelen
van je eigen signatuur als filmmaker
centraal. Het lesprogramma sluit aan bij
de voorbereidingen en realisatie van de
derdejaars films en de ontwikkeling van de
eindexamenproducties in het vierde jaar.
Hiernaast is het lesprogramma toegespitst
op het verfijnen van kennis en vaardigheden.
Het jaar begint met een intensieve
commercialworkshop voor alle studenten.
Voor sommige afstudeerrichtingen loop je in
het derde jaar stage.
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Vierde studiejaar

Het vierde jaar staat in het teken van de
eindexamenproducties. Er zijn weinig
gezamenlijke lessen meer maar je werkt
intensief samen aan je projecten. Er wordt
een hoge mate van zelfwerkzaamheid van
je verwacht bij het invullen van de stage,
vrije punten en het doen en verslagleggen
van onderzoek. Na het behalen van het
examen ben je Bachelor of Arts.

7

Interdisciplinair

De Nederlandse Filmacademie is een specialistische hboopleiding. Het is de enige opleiding in Nederland die zich
volledig richt op het gehele vakgebied van film.

Gemeenschappelijke praktijkoefeningen vormen een
belangrijke basis voor het onderwijs aan de Filmacademie.
Daarin werk je intensief samen met studenten van de
andere afstudeerrichtingen om tot één gemeenschappelijk
product te komen: de film.

Persoonlijke school in het hart van
Amsterdam, inclusief topfaciliteiten
Het gebouw van de Filmacademie is speciaal ontworpen
voor filmonderwijs en staat midden in het centrum van
Amsterdam. Er zijn grote filmstudio’s, montage- en
geluidsstudio’s, een magazijn met de nieuwste apparatuur,
een eigen bioscoop, lokalen en productiekantoren. Kortom:
een filmwereld op zich.

Goed beroepsperspectief
Het beroepsperspectief na de Filmacademie is voor alle
afstudeerrichtingen heel goed. Uit de kunstenmonitor 2016 blijkt
dat niemand van de afgestudeerden van de lichting 2014-2015
in het eerste jaar na het afstuderen werkloos was. Wel is het zo
dat je niet onmiddellijk in leidinggevende functies terecht komt
maar dat je op functies terecht komt waar vanuit je door kunt
groeien. Voor afstudeerrichtingen als regie en scenario geldt dat
het tijd kost om als schrijver of regisseur iets op te bouwen. Je
Filmacademie-diploma geeft je vrijwel altijd de mogelijkheid om
eerst in andere functies in het filmveld aan de slag te kunnen.

Verhalenvertellers
Filmpjes maken kan tegenwoordig iedereen. Op de Film
academie leer je hoe je in samenwerking met andere
vakspecialisten, film kunt maken. Je leert urgente, hoog
kwalitatieve verhalen te vertellen in beeld en geluid. In het
onderwijs komt het maken van tv-series en van commercials
aan bod en natuurlijk het maken van documentaires en
speelfilms. Maar ook, en daarin is de Filmacademie uniek in
Nederland, voor het grote doek: de bioscoop.
8
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Specialistisch vakmanschap

Synergie
De band tussen de Filmacademie en het werkveld is sterk.
Hierdoor vindt een voortdurende wisselwerking plaats
tussen het onderwijs en de praktijk. Jaarlijks zijn zo’n 200
Nederlandse en buitenlandse filmmakers als gastdocent of
coach aan de Filmacademie verbonden. De Filmacademie
werkt nauw samen met alle toonaangevende organisaties op
het gebied van film, televisie en interactieve media.

Gerenommeerde gastdocenten
Oud-studenten die ook gastdocent zijn:
• Niels van Koevorden Lichting 2010,
Gouden Kalf Beste documentaire Ne me quitte pas
• Remy van Heugten Lichting 2004,
Gouden Kalf Beste regie, Beste film Gluckauf
• Daniel Bouquet Lichting 2006,
Gouden Kalf Beste camera, Nothing Personal
• Lieke Scholman Lichting 2004,
Gouden Kalf production design, Wolf
• Vincent Sinceretti Lichting 2012,
(samen met Taco Drijfhout), Gouden Kalf Beste sound design,
Those who feel the fire burning
•J
 ob ter Burg Lichting 1996, editor van o.a. Elle, Brimstone
Gouden Kalf beste montage, Tirza
•E
 woud Heidanus Lichting 2011,
werkte als compositor aan Skyfall
• Anne Barnhoorn Lichting 2008,
Gouden Kalf beste scenario Aanmodderfakker
• Iris Otten Lichting 2001,
Gouden Kalf Beste film Aanmodderfakker
9
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‘Montage is een vak
met vele kanten. Je
bent veel bezig met
de menselijke psyche
en emotie. Het is ook
één van de weinige
kunstvormen waarbij
je kunt vormgeven in
de tijd.’
Nick Rozenberg, Montage - lichting 2014
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Per jaar ontvangt de Filmacademie
gemiddeld 550 aanmeldingen voor
alle afstudeerrichtingen samen. Uit
al deze kandidaten worden rond
de 85 studenten geselecteerd, per
afstudeerrichting variërend van vijf tot
achttien studenten. De aanmelding
bestaat uit het insturen van het
aanmeldingsformulier en eigen werk.
Het eigen werk kan bestaan uit
eigen korte films, een scenario, een
filmplan of bijvoorbeeld geluid bij
beeld. Dit is per afstudeerrichting
verschillend. Op de website en bij het
aanmeldingsformulier vind je hierover
informatie. Een selectiecommissie
beslist welke kandidaten geselecteerd
worden voor de tweede ronde.
Deze is per afstudeerrichting
verschillend en bestaat globaal
uit één of twee gesprekken en het
maken van een extra opdracht.
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ambitieus, eigenzinnig,
besluitvaardig, passie,
volhardend, communicatief,
nieuwsgierig, origineel,
samenwerken, creatief,
verbeeldingskracht, drang
om te vertellen, kritisch,
inventief, overtuigend,
ondernemend, bevlogen,
open voor dialoog,
flexibel, maatschappelijk
geïnteresseerd,
visueel ingesteld,
oorspronkelijk,
sociaal, zelfreflectie, gefascineerd door film

Toelating en
selectie
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‘Door Production
design kun je op veel
verschillende manieren
creatief zijn. Je doet
heel afwisselend werk
en je maakt samen
met andere mensen
mooie dingen. Met
deze opleiding kan ik
met mijn passie voor
het maken van film
en televisie bijdragen
aan het vertellen van
verhalen.’
Nicole Kroes, Production design - lichting 2014
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Afstudeerrichtingen
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De Filmacademie leidt regisseurs op tot verhalenvertellers
in de breedste zin. Daarbij gaat het om het ambacht
filmmaken en het ontwikkelen van een eigen visie en
werkwijze. Deze visie vertaalt zich naar de manier waarop
een scenario wordt verfilmd, de voorbereiding, de opnamen
en de periode van afwerking. De regisseur is inhoudelijk
eindverantwoordelijk voor de film.
De opleiding speelt in op het talent en de creativiteit van
studenten. Hierdoor wordt de eigenheid als filmmaker
gedefinieerd. Door middel van experiment en onderzoek
word je gestimuleerd je visie te verbreden en uit te diepen.
Je bekwaamt je in het vak door lessen in onder andere
scriptanalyse, spelregie, casting en decoupage. Je vindt
een eigen werkwijze van films maken en verhalen vertellen,
en krijgt inzicht in de meerwaarde van samenwerken.
De regisseur kiest een eigen invalshoek, weet deze helder te
formuleren en deelt de visie met de hoofden van de andere
departementen. Door middel van deze samenwerking til je
het eindproduct, de beoogde film, naar een hoger plan om zo
uiteindelijk een publiek te beroeren.

‘Ik studeer Regie
fictie, omdat ik
groter kan denken
dan de realiteit mij
kan bieden.’
Jamille van Wijngaarden,
Regie fictie - lichting 2014
20
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Regie fictie

Regie documentaire
De realiteit is het uitgangspunt voor een documentaire.
De regisseur bedenkt het onderwerp, zet dit naar zijn of
haar hand, doet onderzoek en stuurt het creatieve proces
aan. De visie van de regisseur inspireert en motiveert,
zowel voor als achter de camera. Regisseurs worden aan
de Filmacademie opgeleid om creatieve documentaires te
maken: documentaires waarbij het verhaal zowel in beeld
als in geluid wordt verteld en waarbij de persoonlijke visie
van de regisseur belangrijk is. De films ontstaan in nauwe
samenwerking met productie, cinematography, sound design
en montage.
De regisseur heeft de artistieke eindverantwoordelijkheid
bij het realiseren van filmprojecten en heeft inzicht in het
hele filmproces. Eigenheid, eigenzinnigheid, maar ook
respect voor de inbreng en vakkennis van anderen zijn
van belang. Tijdens de opleiding leer je je capaciteiten als
‘verhalenverteller’ ontdekken en ontplooien. Ook leer je alle
aspecten van het regievak kennen: inhoudelijke, artistieke
en technische aspecten, maar ook communicatieve
vaardigheden krijgen aandacht.
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De scenarist bedenkt een concept voor een verhaal en werkt dit
uit tot een scenario: een opeenvolging van scènes die samen
een film- of televisieverhaal vormen. Langs verhaallijnen worden
beelden en geluiden, waaronder de dialogen, beschreven.
Het scenario vormt de handleiding voor de crew en cast; op
basis hiervan kunnen zij aan het werk. Bij het schrijven van
een scenario staat artistieke vrijheid voorop, binnen de kaders
van de lengte en het budget. Op alle niveaus - plot, structuur,
personages, dramatische opbouw, de rol van beeld en geluid komt een scenarist met creaties, die worden herschreven totdat
het script geschikt is om geproduceerd te worden.

Productie
De producent is de spil in een filmproductie; iemand die op
inhoudelijk, organisatorisch en zakelijk verantwoorde wijze de
mogelijkheden creëert voor het realiseren van documentaires,
speelfilms, commercials, televisieproducties, internetcontent
en meer. Een producent is ondernemer en werkgever en is
in inhoudelijke, juridische en financiële zin verantwoordelijk.
Een gedelegeerd producent staat tussen de producent en de
uitvoerend producent. Een uitvoerend producent heeft een
grote inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor
het project. De praktische uitvoering wordt gedelegeerd aan
de productieleider. Daarnaast zijn er nog tal van assistentfuncties binnen het productiedepartement.
Omdat het landschap voortdurend aan het veranderen is en
er allerlei nieuwe platforms bijkomen, ontwikkelen ook de
functies binnen het productiedepartement zich.
Bij de afstudeerrichting Productie kunnen de studenten
zich vanaf het derde jaar meer specialiseren middels hun
functie(s) bij de academieproducties en de stage. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan uitvoerend producent, productieleider,
VFX-producer, postproductie-coördinator, locatiemanager.
De student kan zich richten op de uitvoering van een film, de
creatief inhoudelijke kant van het produceren en/of het postproductieproces.
22
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Scenario

Uniek aan de scenario-opleiding van de Filmacademie is dat
een deel van de scenario’s die tijdens de opleiding geschreven
worden, ook daadwerkelijk verfilmd wordt. Hierdoor ziet de
scenarist meteen terug wat werkt en wat niet, en krijg je als
student meer inzicht in het proces van filmmaken. De opleiding
biedt de gelegenheid om verschillende verhaalvormen en -stijlen
uit te proberen. De lessen binnen het scenariocurriculum
richten zich op het kanaliseren van inspiratie en creativiteit
naar het vinden van een eigen stem, maar ook op dramaturgie,
het schrijven in Writers Room-verband, prozabewerking, de
techniek van dialoog, synopsis en treatment schrijven, en het
schrijven van korte film, speelfilm, en serie.

‘Een producent voelt de
creatieve uitdaging om films
te initiëren, hij financiert en
begeleidt het project en hij zoekt
daar het juiste publiek bij.’
Luuk Hoekx, Productie - lichting 2016
23
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Afstudeerfilms 2017
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Cinematography
Een cinematographer organiseert de waarneming van de
toeschouwer door middel van licht, kleur, vorm en beweging.
De cinematographer, ook wel Director of Photography
(DoP) genoemd, is het hoofd van het camera-department,
geeft leiding aan de cameracrew en stuurt de gaffer (hoofd
belichter), grip en assistenten aan. Daarnaast werkt hij
nauw samen met de regisseur, de production designer, de
vfx-coördinator en de producent. Tijdens de draaiperiode
is de cinematographer een van de belangrijke personen op
de set. Samen met de regisseur en de opnameleider ben je
verantwoordelijk voor de voortgang op de set. Ook tijdens
het postproductietraject ben je samen met de grader in
samenspraak met de regisseur verantwoordelijk voor het
uiteindelijke beeld.
Op de Filmacademie word je opgeleid tot zelfstandig
cinematographer. Door je artistieke en inhoudelijke inbreng,
ontwerp je (mede) de stijl waarin wordt gefilmd. Het
inzetten van visuele middelen ontwikkel je door lessen in
onder andere kadrering, belichting, camerapositionering,
camerabewegingen, mise-en-scène, decoupage en grading.
Met die visuele middelen vertel je een verhaal, of dat nu
documentair, commercial of fictie is.
26

Een production designer ontwerpt, in overleg met
de regisseur, het vormgevingsconcept voor een film,
televisieserie, videoclip, 2D of 3D animatie, game of
commercial. De production designer is verantwoordelijk voor
het ontwerp en zorgt ervoor dat decor, locaties, rekwisieten,
kleding en special effects onder zijn of haar leiding worden
uitgevoerd en passen in de sfeer en het tijdsbeeld dat is
ontworpen voor de film. Je werkt in nauw overleg met
de andere disciplines. Op de Filmacademie worden alle
richtingen binnen het art department en alle aspecten van
het vak production design doorlopen. Je leert artistieke,
theoretische en vaktechnische elementen te combineren
in lessen zoals kunstgeschiedenis, decoratietechnieken,
ontwerp van studiodecor, kostuumontwerp en special props.
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Production design

‘Het leuke aan
Cinematography is de
creativiteit waarmee je
moet werken. Elke film
heeft een andere stijl en
aanpak. Dat houdt het elke
keer nieuw en uitdagend.’
Michel Rosendaal,
Cinematography - lichting 2017
27

Aan de opleiding Immersive media & Visual effects leer
je beeld te creëren voor verhalen. Visual effects maken
mogelijk dat ieder verhaal dat bedacht wordt, in beeld
verteld kan worden. Immersive media maken mogelijk dat
ieder verhaal, in welke wereld dan ook, ervaren kan worden.
Je leert hoe films gemaakt worden. Je leert omgaan met het
gereedschap van de visual-effectsartist. Je leert gefilmd
materiaal aan te passen en fotorealistische integraties te
doen in live-action materiaal. Je leert óók hoe je volledig zelf
beelden kunt creëren, waarmee je een immersive wereld
neerzet die te ervaren is in virtual reality. Dit doe je (bijna)
altijd in teamverband met je klasgenoten. Ook werk je nauw
samen met je medestudenten uit de andere vakrichtingen.
Voor een belangrijk deel werk je achter de computer maar
soms ben je ook op de set aanwezig.
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Immersive media
& Visual effects

Halverwege je studie IMVFX maak je de keuze of je verder
wil specialiseren in Visual effects of in Immersive media.
Visual effects en Immersive media vormen samen een
vakgebied. Door de vooruitsnellende techniek is dit gebied
continue aan verandering onderworpen. De opkomst van
virtual reality de afgelopen jaren is daar een groot voorbeeld
van. Het is een dynamisch en uitdagend terrein om je in
te verdiepen.

‘IMVFX geeft je oneindige
mogelijkheden om je creativiteit te
uiten. Je laat het publiek genieten
van een totaal andere wereld
die zonder jou niet had bestaan.
Fantasieën worden werkelijkheid.’
Anne à Campo, IMVFX - Lichting 2020
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Sound design
In film gaat het om beeld én geluid. De sound designer
geeft vorm aan alles wat er te horen is. Op basis van het
scenario (fictie) of het filmplan (documentaire) ontwerpt
de sound designer een geluidsconcept en een visie over
de geluidsomgeving in en buiten beeld. Sound design is
een combinatie van drie specialismen: geluidsopname,
geluidsmontage en mixage. De samenhang en interactie tussen
deze onderdelen zorgt (mede) voor de inhoud van het beeld en
speelt dus een belangrijke rol in de film. Een geluidsontwerp
heeft het beste effect als ook met de andere specialisten
nauw wordt samengewerkt. Dat kan bijvoorbeeld door al in de
scenariofase aandacht te besteden aan geluid in de film.

Met montage geef je vorm aan een verhaal dat verteld wordt
door middel van beeld en geluid. Als editor breng je ordening
aan in al het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal. Je zet
het in de juiste volgorde, zorgt ervoor dat de beste takes
van een bepaalde opname worden gebruikt en dat het een
logisch en helder te volgen geheel wordt. De editor richt zich
op de samenhang tussen beeld en geluid, op continuïteit,
beeldvolgorde, inhoud, ritme, scèneovergangen en
snijmomenten. Keuzes die de editor samen met de regisseur
maakt, gaan bijvoorbeeld over het snijden op het meest
treffende moment naar een close-up of over het moment
dat de muziek begint. Dit zorgt ervoor dat de dramatische
intentie van een scène helder is, maar dat ook de grote boog
van het verhaal klopt: hoe verloopt de vertelling binnen de
scène, de sequentie of de film als geheel? De invloed van de
editor op een verhaal dat in beeld en geluid wordt verteld is
groot. Voor documentairefilms geldt dat nog meer dan voor
fictiefilms, omdat bij een documentaire het verhaal veelal pas
tijdens de montage tot stand komt.
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Montage

Montage wordt aan de Filmacademie gezien als een
inhoudelijk vak. Dat wil zeggen dat naast de technische
beheersing van de apparatuur vooral ook het inzicht van
de editor in het vertellen van verhalen zwaar weegt. Je
bekwaamt je in het vak door een combinatie van theoretische
en praktische lessen in onder andere narratieve technieken,
montagetheorie, muziekmontage en bedieningstechniek.

De opleiding staat in het teken van het ontwikkelen van een
eigen visie op filmgeluid en de techniek staat altijd ten dienste
van het inhoudelijke geluidsconcept. Lessen in geluidstechniek,
geluidsopname en geluidsmontage bereiden je voor op de
praktische oefeningen waar je vorm leert te geven aan het
geluid terwijl je tegelijkertijd rekening houdt met eisen vanuit
alle andere disciplines: scenario, regie, camera en montage.
30

31

Nederlandse Filmacademie

Nederlandse Filmacademie

‘Als
documentaire
regisseur ben je
nooit uitgeleerd.
Voor elke film
verdiep je je
in nieuwe
onderwerpen.’
Cláudio de Oliveira Marques
Regie documentaire - lichting 2017
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De Master of Film van de Nederlandse
Filmacademie is een opleiding waarin de
focus ligt op artistiek onderzoek in en door
middel van film. De opleiding biedt een
kleine groep studenten de mogelijkheid
voor verdere persoonlijke en professionele
ontwikkeling binnen een veeleisende en
internationaal georiënteerde omgeving.

De opleiding duurt twee jaar en is bedoeld
voor eigenzinnige en talentvolle studenten
die al een bacheloropleiding achter de rug
hebben of onderzoekers uit binnen- en
buitenland. Dat kan een filmopleiding zijn,
maar ook een beeldende kunst-, theater- of
mediaopleiding. Enige jaren werkervaring is
een vereiste.
Studieprogramma
Het programma bestaat onder andere uit
seminars en workshops, lezingen van (inter)
nationale filmmakers, kunstenaars en
theoretici en feedback en uitwisseling
tussen studenten. Het tweede jaar staat
geheel in het teken van de uitwerking van
het onderzoeksproject.
De onderzoeksplannen vormen de basis voor
het onderwijstraject, dat individueel van aard
34
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Master of Film

is en veel zelfstandigheid vereist.
De onderzoeksvraag komt voort uit de
artistieke praktijk van de student en is
gerelateerd aan een project dat als basis of
test-case voor die vraag kan dienen.
Inzet van de opleiding is grenzen verkennen
en kruisbestuiving stimuleren. Reflectie en
zelfreflectie staan centraal. Studenten worden
bij het onderzoek en de opleiding begeleid
door mentoren en zelfgekozen adviseurs.
Toelating en selectie
Selectie vindt plaats op basis van een
ingediend onderzoeksplan gecombineerd
met een voorstel voor een te ontwikkelen
project. Per jaar worden maximaal twaalf
studenten aangenomen. De selectie is
streng en de samenstelling van de groep is
zo breed en divers mogelijk. Kijk voor meer
informatie op www.masteroffilm.nl.
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Binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten bestaat ook de mogelijkheid om op
masterniveau het traject Composing for Film
te volgen. In deze voor Europa unieke afstudeer
richting werkt de Filmacademie samen met het
Conservatorium van Amsterdam.
De opleiding biedt zowel film- als muziekstudenten
de mogelijkheid om zich exclusief op filmmuziek
toe te leggen. Op de website vind je alle informatie
over toelating en selectie.
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Master
Composing
for Film
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‘Ik studeer Sound
design omdat
ik niet alleen
anders naar film
leer kijken, maar
ook anders naar
de wereld leer
luisteren.’
Freek Vrijhof, Sound design - lichting 2017
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Cursussen
Wil je aan de slag als assistent op het
gebied van productie, licht of production
design? Dan kun je hiervoor een goede
basis leggen bij de éénjarige cursussen
(september - juni) van de Nederlandse
Filmacademie. Tijdens de cursus krijg
je inzicht in de totstandkoming van een
filmproductie, doe je werkervaring op
binnen de richting die je hebt gekozen en
krijg je je inzicht in de organisatie van de
film(set) en in de overige crewdisciplines.
Je komt door deze cursussen veel te weten
over het vak én over de Filmacademie.
40

Studieprogramma

Productieassistentie

De cursussen bestaan uit een theorie- en
een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte
duurt vier weken. De lessen worden
verzorgd door ervaren (gast-) docenten.
Je bezoekt bedrijven en filmsets en er
zijn gesprekken met professionals uit het
vakgebied. Na afloop van de lessenreeks
vindt een afsluitend tentamen plaats.
Het praktijkgedeelte loopt door tot de
zomervakantie. In deze periode assisteer je
bij filmproducties van de Filmacademie. In
het voorjaar maak je, met alle cursisten, in
de cursistenweek een korte film.

Wil je aan de slag als productieassistent,
assistent opnameleiding of assistent
locatiemanager? Dan kies je voor de cursus
productieassistentie. Je houdt van film, bent
nieuwsgierig en als er iets geregeld moet
worden, ben jij de eerste die dat doet.
Je krijgt les in scriptcontinuïteit, het
programma movie magic en het maken van
call sheets. Tijdens het cursusjaar werk je
als assistent op de set van verschillende
producties. Per jaar worden er 20 cursisten
aangenomen.
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Voor alle cursussen geldt:

Je meldt je aan door middel van het
formulier dat op de website te vinden is.
Op basis van je aanmelding word je al dan
niet uitgenodigd voor een gesprek. Naar
aanleiding van dat gesprek wordt bekeken
of je wordt toegelaten tot de cursus. Om
toegelaten te worden heb je minimaal een
havo-diploma nodig.

• het is handig om in Amsterdam te wonen.
• het hebben van een rijbewijs is handig,
maar niet verplicht.
• gedurende de cursus ben je vaak fulltime
aan de slag, net als in de film, soms ook ‘s
avonds en in het weekend.
• het cursuscertificaat biedt geen garantie
tot toelating aan de Bachelor-opleiding.
• het is een goede oriëntatie op de
Filmacademie.

Financieel
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Toelating en selectie

De kosten voor de cursus liggen rond
de €2000,-. De eenjarige cursussen zijn
ongesubsidieerd. Je komt dus niet in
aanmerking voor studiefinanciering.
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Lichtassistentie

Production designassistent

Met deze cursus ga je aan de slag als
assistent belichter. Je hebt interesse in
techniek en vindt het leuk om in een team
te werken. Je krijgt les in elektriciteit,
lichttheorie, apparatuur en steigerbouw.
Tijdens de cursus behaal je je Hoogwerker
Certificaat en het Voldoend Onderricht
Persoon Laagspanning examen (VOPLS). Tijdens het cursusjaar doe je veel
setervaring op bij het cameradepartement
en sta je lichtassistent op de set.
Per jaar worden er 10 cursisten aangenomen.

Wie zich bezig wil houden met vormgeving
van film (kleurstelling en stijl, locaties,
decors, haar, make-up, kostuum) kiest de
cursus production designassistentie. De
cursus geeft je de basis om binnen het art
department aan de slag te gaan. Je bent
creatief en niet bang om hard te werken.
Je krijgt les in decorbouw, tekenen en
rekwisieten. Tijdens het cursusjaar werk
je als assistent op de set van verschillende
producties. Per jaar worden er 10 cursisten
aangenomen.
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Amsterdamse
Hogeschool
voor de Kunsten

De opleidingen van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten stimuleren
de ontwikkeling van je persoonlijke stijl,
creativiteit en visie.
Kom met het volledige spectrum van
jouw vakgebied in aanraking en dompel
je onder in de actuele kunst- en cultuur
wereld met een opleiding van de AHK.
Onze docenten staan vaak met één been in de praktijk,
waardoor je netwerk snel groeit. Uiteraard draagt het
centrum van cultuur en media daaraan bij: Amsterdam
biedt je volop inspiratie en kansen om ervaringen en
contacten op te doen. Bovendien hebben alle opleidingen
wereldwijd contact met zusterinstellingen en steunen zij je
om een studie of stage in het buitenland te realiseren.
Wil je meer informatie over de opleiding van jouw keuze?
Bezoek een informatieavond of open dag!

Neem
eens een kijkje
op de website of
bezoek een presentatie
met het eindwerk van de
huidige studenten, zoals tijdens
het Keep an Eye Filmacademie
Festival! Concerten, theater- en
dansvoorstellingen zijn het
hele jaar te bezoeken. Houd
de agenda in de gaten!
www.ahk.nl

www.opendagen.ahk.nl
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Colofon

Nederlandse Filmacademie
Markenplein 1
1011 MV Amsterdam
020 527 7333
filmacademie@ahk.nl
www.filmacademie.nl
www.facebook.com/NederlandseFilmacademie
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