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Inleiding INLEIDING

Evaluatie

Dit verslag blikt terug op de activiteiten van Filmhub 
Midden in de pilotperiode van april 2020 tot en met 
juni 2021. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de 
vraag en het aanbod op het gebied van filmeducatie 
in de provincies Utrecht en Flevoland en de 
aansluiting van beiden. 

Het verslag is gebaseerd op de filmeducatie hub 
evaluatietool ontwikkeld door bureau Significant APE 
en bestaat uit drie onderdelen:
a. een zelfevaluatie op de doelstellingen van het  
 projectplan; 
b. een analyse van de situatie van vraag en aanbod in  
 de regio; 
c. een kwantitatieve monitor. 

Uitgangspunt voor deze evaluatie is de aanvraag 
zoals ingediend bij het Filmfonds in januari 2020. De 
coronapandemie vereiste aanpassingen in de aanpak en 
uitvoering van dit plan. De looptijd van de pilotperiode 
is uitgebreid met drie maanden tot 1 juli 2021. Ook is 
op verzoek van het Filmfonds een verkenning in de 
Provincie Flevoland in de pilot meegenomen. Daarnaast 
is het eventuele aansluiten van de regio Gooi- en 
Vechtstreek bij Filmhub Midden onderzocht. Dit vergde 
overleg en afstemming met Filmhub Noord-Holland. 
Hieruit bleek dat Filmhub Noord-Holland deze regio al 
volledig in de plannen had opgenomen, aansluitend bij 
de bestaande infrastructuur voor cultuureducatie.  
Deze constatering leidde er ook toe dat Beeld en Geluid, 
oorspronkelijk kernpartner maar gelegen in de Gooi-en 
Vechtstreek, nu specifiek als landelijke kennispartner 
voor Filmhub Midden is aangesloten.

Filmeducatiehub Midden-Nederland maakt zich sterk 
om álle scholen in de regio ervan te doordringen 
dat film en bewegend beeld kunnen beschouwen, er 
bewust naar kijken, film kunnen duiden én creatief zelf 
kunnen maken, onmisbare vaardigheden van de 21ste 
eeuw zijn en daarom onderdeel dienen te zijn van het 
onderwijs. De Filmhub laat zien welk film educatief 
‘alfabet’ hiervoor beschikbaar is, dat toegankelijk en 
toepasbaar is voor leerkrachten en docenten. De 
Filmhub is aanlooppunt voor vragen, verwijst door, 
linkt naar het beschikbare aanbod en doorlopende 
leerlijnen, adviseert, traint en is een spin in het 
filmeducatieve web.

(aanvraag filmeducatiehub 
Midden-Nederland, januari 2019)

Organisatie 

Projectorganisatie

In de pilotfase lag de focus op het opbouwen van 
duurzame samenwerkingen en onderzochten we de 
behoefte van het veld. Het team van Filmhub Midden 
is in dit werk ons belangrijkste kapitaal. We zijn dan 
ook heel blij dat zich gedurende het jaar een stevig 
team heeft gevormd met een hubleider (0,6 fte), 
projectcoördinator (0,6 fte), onderwijscoördinator 
(0,8 fte) en medewerker marketing communicatie  
(0,6 fte). Daarnaast zijn voor specifieke werkzaamheden 
specialisten ingezet en zijn we in de tweede helft   
van 2020 ondersteund door een stagiair productie   
(1,0 fte voor zes maanden). 
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Kernpartners

De kernpartners van Filmhub MIdden zijn Theater  
De Lieve Vrouw (penvoerder), Hoogt on Tour, 
Nederlands Film Festival, Kunst Centraal, FleCk, Collage 
Almere en Beeld en Geluid als landelijke partner. 
De kernpartners hebben als taak om de voortgang 
met betrekking tot de doelstellingen en daartoe de 
activiteiten van de Filmhub mede te helpen realiseren. 
De kernpartners bewaken de voortgang en de kwaliteit 
en doen aanbevelingen. De kernpartners brengen 
daartoe expertise (al dan niet in de vorm van eigen 
medewerkers), advies, netwerk en zo mogelijk locatie 
in. De uitvoering ligt bij het team van de Filmhub.

Klankbordgroep

Filmhub Midden werkt met een klankbordgroep 
van leraren. We hebben inmiddels een groep van 10 
leraren van verschillende onderwijsniveaus: 3 uit het 
po, 6 uit het vo en  1 uit so. De klankbordgroep denkt 
mee en reflecteert op de activiteiten die de Filmhub 
onderneemt voor het onderwijs. Daarnaast delen de 
leraren hun ervaringen uit de praktijk, als input voor 
onze plannen. De leden zijn ambassadeurs van de 
hub in het onderwijsveld en spelen waar mogelijk een 
rol in onze activiteiten, zoals bij de ontwikkeling van 
trainingen voor het onderwijs. 

Financiering 
Filmhub Midden was in de pilotperiode een 
cofinanciering van het Filmfonds en een viertal 
Utrechtse overheden: de provincie Utrecht en de 

steden Amersfoort, Utrecht en Zeist. Er was geen 
aanvullende financiering voor Flevoland. Voor de 
pilot betekende dit dat het zwaartepunt van de 
werkzaamheden in de provincie Utrecht lag.  In voorjaar 
2021 is de financiering ook voor Provincie Flevoland 
rondgekomen voor de periode 2021-2023.

De pandemie en de verlenging van het project 
hebben grote invloed gehad op de begroting. De 
aanpak en inhoud van het oorspronkelijke plan zijn 
overeind gebleven. Niet alle voorgenomen activiteiten 
hebben kunnen plaatsvinden; dit heeft gezorgd voor 
verschuivingen in de besteding van de middelen. Waar 
mogelijk zijn passende alternatieven gezocht; een 
aantal activiteiten worden uitgesteld naar schooljaar 
van 2021-2022. De aanpassingen worden in deze 
evaluatie inhoudelijk toegelicht. 

Evaluatie
In deze evaluatie kiezen we ervoor om de activiteiten 
per resultaatgebied en voorgenomen activiteiten uit 
het originele plan te evalueren, deze gebieden zijn:

1. Makelen: Verbinden van vraag en aanbod
2. Inventarisatie en onderzoek
3. Deskundigheidsbevordering
4. Kennisdeling
5. Zichtbaarheid en promotie
6. Landelijke afstemming
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A. Zelfevaluatie

1. Makelen: Verbinden 
van vraag en aanbod

Doel: Afstemming met bestaande provinciale 
infrastructuren voor cultuureducatie en mediawijsheid. 
Optimaal inrichten landelijke structuur filmeducatie 
en kennisontwikkeling, samen met het Netwerk 
Filmeducatie en de andere regionale filmhubs.

1A. 

Afstemmen met  
cultuurbemiddelaars in 
Utrecht en Flevoland

Hoewel de opdracht aan de hubs is om te makelen 
tussen vraag en aanbod, ziet Filmhub Midden zichzelf 
niet als een zelfstandige makelaar. Wij zien kansen in 
het samenwerken met de bestaande infrastructuur 
en makelende organisaties, cultuurbemiddelaars en 
bibliotheken. We steken veel tijd in het opbouwen van 
een goede werkrelatie met deze partners. Daarom 
hebben we in het pilotjaar samenwerking verkend met 

vrijwel alle culturele bemiddelaars in Provincie Utrecht 
(na een presentatie in het overkoepelend Provinciaal 
Overleg) en met FleCk en Collage in Flevoland. Ook is 
gesproken met het Bibliotheeknetwerk Flevoland en 
Bibliotheek Utrecht. 

We realiseren ons dat cultuurbemiddelaars de 
opdracht hebben om cultuureducatie in de brede 
zin bij scholen onder de aandacht te brengen en te 
verankeren in het onderwijs. Cultuurbemiddelaars 
kunnen binnen deze opdracht niet focussen op één 
discipline. Uit de kennismakingsgesprekken blijkt 
dat er bij de bemiddelaars weinig kennis is van het 
filmeducatieve aanbod en de kansen en opbrengsten 
voor het onderwijs. Er is is behoefte om deze kennis 
te ontwikkelen om scholen naast dans, theater en 
muziek ook over filmeducatie te kunnen adviseren. 
Om een start te maken met het ondersteunen van 
cultuurbemiddelaars op dit gebied, hebben we een 
basistraining filmeducatie ontwikkeld en uitgevoerd. 
De workshop heeft tot doel de bemiddelaars te 
informeren over de laatste inzichten over filmeducatie, 
de waarde hiervan voor het onderwijs te benadrukken 
en filmeducatie aan te bieden als onderdeel van het 

totale cultuureducatieve aanbod. (zie verder onder 4c). 
Deze kennis stelt de bemiddelaar in staat filmeducatie 
beter te makelen in gesprekken met scholen.

EFFECT ACTIVITEITEN MAKELEN:
Bemiddelaars, de eerstelijns makelaars, willen 
graag samenwerken om binnen hun opdracht 
cultuureducatie te verankeren in het onderwijs 
ook film mee te nemen. Door bij te dragen aan de 
deskundigheidsbevordering van bemiddelaars zorgen 
we er indirect voor dat het aantal scholen dat met 
filmeducatie in aanraking komt stijgt. We zien op 
verschillende plekken (Zeist, Woerden, Amersfoort 
en Almere) initiatieven ontstaan om filmeducatie als 
discipline toe te voegen aan het aanbod voor scholen 
en filmeducatie meer zichtbaar te maken.

Onze aanpak gericht op persoonlijke kennismaking 
en het bouwen van warme relaties zie je terug in de 
personele kosten. Het duurzame effect van deze 
aanpak en activiteiten en het borgen van de kennis 
over filmeducatie in deze organisaties bewijst ons 
inziens zijn waarde. 

Les Misérables
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2. Inventarisatie 
en Onderzoek
Doel: Het bestaande filmeducatieve aanbod 
in de regio inventariseren en behoefte van de 
onderwijsprofessionals en aanbieders in kaart brengen. 
Het uitvoeren van een nulmeting, in samenwerking met 
het Landelijk Netwerk Filmeducatie en de andere hubs 
en evaluatie van de activiteiten.

2A. 

Inventarisatie 
filmeducatieve aanbod

Om zicht te krijgen op het filmeducatieve veld in de 
provincies Utrecht en Flevoland heeft Filmhub Midden 
onderzocht welke filmeducatieve aanbieders daar 
actief zijn. Deze deskresearch heeft geresulteerd 
in een (voorlopig) overzicht van alle aanbieders in 
de regio, aangevuld met de partijen die landelijk 
aanbod bieden. Op de landkaart staan maar liefst 
83 aanbieders. Middels deze landkaart overzien 
leraren en cultuurbemiddelaars in een oogopslag het 
aanbod in de regio zodat vraag en aanbod met elkaar 
kunnen worden verbonden. Aanbieders worden in 
de infographic zichtbaar voor het onderwijs, maar 
ook voor elkaar. De uitkomsten van de inventarisatie 
worden verder besproken onder evaluatiepunt  
B1. Analyse van de AANBODKANT.

2B. 
Provinciaal behoefte-
onderzoek onder leraren

Om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van de 
leraren uit ons bedieningsgebied hebben we 25 diepte 
interviews uitgevoerd met leraren, als aanvulling op 
gegevens uit het onderzoek van Motivaction in 2019. 
Hiermee halen we specifieke wensen, behoeften en 
lacunes op, die in deze regio leven. 

Scholen zijn benaderd via cultuurbemiddelaars 
(Kunstenhuis Zeist, Neos Amersfoort, Kunst Centraal 
en Collage Almere). Een verslag van deze gesprekken 
is te vinden bij evaluatiepunt B2. Analyse van de 
VRAAGKANT.

2C. 

Regionaal behoefte- 
onderzoek aanbieders 

Om zicht te krijgen op de aanbiederskant hadden 
we in ons plan een enquête opgenomen onder 
alle aanbieders (op basis van de inventarisatie uit 
punt 2a). Maar op deze (koud verstuurde) enquête 
reageerde vrijwel niemand. Wat wel bleek te werken, 
was een kennismakingsgesprek, om ook meteen een 
persoonlijk contact te bewerkstelligen. Inmiddels 
hebben we gesproken met nagenoeg alle aanbieders 
in de regio. Dat heeft uiteraard meer tijd gekost, 
maar heeft ook goede en persoonlijke contacten 
opgeleverd. De uitkomst van deze gesprekken wordt 
verder besproken bij evaluatiepunt B1. Analyse van de 
AANBODKANT.
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2D. 

Kennismaking 
lerarenopleidingen

De Filmhub heeft kennismakingsgesprekken gevoerd 
met 5 lerarenopleidingen in de regio om de kansen 
te verkennen voor filmeducatie in het curriculum. 
We hebben gesproken met de lerarenopleiding van 
Universiteit Utrecht, pabo Hogeschool Utrecht, Marnix 
Academie, pabo Windesheim (Almere) en de HKU. 
Daarnaast werken we samen met Kunst Centraal 
aan de invulling van filmeducatie op de opleiding 
cultuurbegeleider van HU/MOCCA/KC bij de Marnix 
Academie (Utrecht). 
 
We concluderen dat filmeducatie op dit moment 
niet tot nauwelijks een structurele plek heeft bij 
de lerarenopleidingen in de regio. Er is wel veel 
enthousiasme en meer dan bij de leraar zelf is er bij 
de lerarenopleiders  meer urgentie om filmeducatie 
een plek te geven. We hadden in dit pilot jaar ingezet 
op een inventarisatie van de lerarenopleidingen en het 

opbouwen van een netwerk. De gesprekken leverden 
direct een aantal concrete kansen op. Daarom 
hebben we in het pilot jaar direct ook activiteiten voor 
lerarenopleidingen kunnen realiseren, aansluitend bij 
de vraag van de opleidingen:  
• Een workshop filmeducatie voor lerarenopleiders 

van de PABO Windesheim Almere (30  deelnemers)
• Een webinar filmeducatie voor docenten van 

de mbo opleiding Pedagogisch Medewerker/
Onderwijsassistent aan de MBO Amersfoort, in 
samenwerking met cultuurbemiddelaar NEOS en 
kernpartner De Lieve Vrouw (6 deelnemers).  

 
Voor het komende schooljaar hebben een aantal 
concrete filmeducatieve activiteiten op de kalender 
staan; trainingen, workshops en filmeducatie dagen, 
enthousiasmerende en inspirerende bijeenkomsten 
Wij zien dit als de juiste opstap om in gesprek te komen 
over op termijn structurele inbedding van filmeducatie 
in de opleidingen.

 2E. 

Analyse / Best Practices 

We hebben ons tot doel gesteld om inzicht te krijgen 
in de succesfactoren voor structurele inbedding 
van filmeducatie in het funderend onderwijs. In 
tegenstelling tot andere hubs hebben wij ervoor 
gekozen om met dit doel bestaande projecten te 
analyseren en geen nieuwe filmeducatieve projecten 
te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van 
bestaande projecten van scholen, bemiddelaars 
en aanbieders. Dit omdat de ervaring is dat extra 
projecten voor scholen als belasting voelen, zeker 
in deze onzekere periode. We hebben besloten 
deze projecten te filmen op locatie en ter plekke 
de leerlingen, leraar, aanbieder en (eventueel) 
bemiddelaar te interviewen. Dit materiaal leidt tot 
een inspirerend  onderzoekverslag in de vorm van 
een korte film, die de stand van zaken op het gebied 
van filmeducatie illustreert en tegelijk leraren, 
aanbieders en bemiddelaars  inspireert, motiveert 
en enthousiasmeert voor filmeducatie. Het doel was 
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om 10 projecten uit het po en vo te analyseren: 7 uit 
Utrecht en 3 uit Flevoland. De gekozen projecten zijn 
divers qua doelgroep, insteek (film maken, kijken en een 
combinatie daarvan)  en aanpak (op school, op locatie). 

Het was onze ambitie om gedurende het pilotjaar 10 
best practices uit te voeren. Vanwege de aanhoudende 
lockdowns en beperkingen bij het bezoeken van scholen 
is dit helaas niet gelukt, maar konden we slechts vier 
best practices filmen in de provincie Utrecht. We willen 
de zes ontbrekende practices graag alsnog filmen in het 
schooljaar 2021-2022. Ook willen we deze aanpak de 
komende jaren voortzetten en projecten in beeld blijven 
brengen. Zo houden we vinger aan de pols en zicht op 
ontwikkelingen, blijven we leraren inspireren en geven 
we aanbieders een podium. 

2F.

Monitoring

Samen met Netwerk Filmeducatie en de andere hubs 
hebben we een landelijk onderzoek opgezet naar de 
stand van zaken met betrekking tot de verankering van 
filmeducatie in het onderwijs. Hiervoor is gezamenlijk 
een externe onderzoeksbegeleider aangetrokken: Emiel 
Copini (Rijksuniversiteit Groningen). Zijn onderzoek valt 
uiteen in twee onderdelen: een kwantitatief en een 
kwalitatief onderzoek.  

Voor Filmhub Midden betekende dit onderzoek 
een uitbreiding van de eigen reeds geplande 
onderzoeksinspanningen. We hebben besloten 
de uitvoering van dit onderzoek zelfstandig op te 
pakken, door middel van uitbreiding van uren van de 
onderwijsadviseur.  Dit creëerde direct de mogelijkheid 

voor de hub om met nog meer scholen dan gepland 
persoonlijk contact en een relatie op te bouwen (50 
scholen in plaats van 25). 

In het kwalitatieve deel zijn de bevindingen van de hubs 
in het pilotjaar de basis. Deze cases studies leveren 
gezamenlijk een landelijk diepgaand beeld op. Elke 
hub volgt hierbij een eigen onderzoeksaanpak; de RUG 
voegt de resultaten samen en maakt ze vergelijkbaar. 
Filmhub Midden levert voor dit deel van het onderzoek 
de resultaten van de behoefteonderzoeken onder 
leraren en aanbieders aan en daarnaast de resultaten 
van de best practices (zie 2e). Tevens maken we als 
onderzoeksverslag een film, waarin leraren, aanbieders 
en bemiddelaars aan het woord komen.

Vanwege de pandemie heeft de uitvoering van zowel 
het kwantitatieve als het kwalitatieve onderzoek 
vertraging opgelopen. Het is veel meer werk gebleken 
om scholen te overtuigen hier tijd voor vrij te maken. 
Vooralsnog is het in slechts 5 provincies, waaronder 
Utrecht, gelukt te voldoen aan de eisen van tenminste 
90% van de gewenste onderzoeksrespons. Daarnaast 
konden veel van de geplande (film)activiteiten 
in het kader van de kwalitatieve meting nog niet 
plaatsvinden vanwege de restricties, terwijl daar al 
wel voorbereidingen voor waren getroffen. De analyse 
van de resterende best practices staan nu gepland in 
schooljaar 2021-2022. Gezamenlijk met de andere hubs 
is besloten de deadline van gegevensverzameling te 
verzetten naar de kerst 2021, zodat toch een volledig 
beeld kan worden gegeven. Deze vertraging betekent 
een stijging van de kosten voor dit onderzoek.

EFFECT ACTIVITEITEN 

INVENTARISATIE EN ONDERZOEK 

De investering in inventarisatie en onderzoek is  
groter dan voorzien. Tegelijkertijd  heeft dit een 
groot effect: er ligt nu een helder en specifiek beeld 
van het filmeducatieve veld en de behoeften van de 
verschillende spelers in de provincies Utrecht en 
Flevoland. We weten uit eerste hand wat ons te doen 
staat om deze doelgroepen bij elkaar te gaan brengen 
en kunnen de komende tijd onze activiteiten gaan 
uitrollen, in samenwerking met onze partners en het 
onderwijs. Daarnaast zorgen we samen met de andere 
hubs en RUG voor een landelijk overzicht van de stand 
van zaken van de verankering in het onderwijs. Door 
uitgebreide onderzoek hebben  we nog meer en beter 
contact gekregen met scholen. Die contacten zijn 
kansrijk om de  komende jaren uit te bouwen.

RESULTATEN
• 1 infographic met 83 aanbieders 
• 1 behoefteonderzoek onder 25 scholen  
• 1 behoefteonderzoek onder 79 aanbieders/

bemiddelaars 
• 5 lerarenopleidingen, 2 trainingen
• 1 landelijk onderzoek onder 25 extra scholen in 

Midden Nederland 
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www.filmhubmidden.nl
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3. Deskundigheids-
bevordering
Doel: Filmhub Midden wil leraren enthousiasmeren, 
inspireren en trainen om film en bewegend beeld op 
een duurzame manier te integreren in het onderwijs 
en organiseert een aantal bijeenkomsten en 
trainingen. Hierbij werken we nadrukkelijk samen met 
de kernpartners en met cultuurbemiddelaars. 

3A. 

Leraren Pop-Ups 

In het originele plan voorzagen wij twee Pop-Up 
meetings voor leraren: inspirerende bijeenkomsten 
om kennis te maken met filmeducatie en met de 
hub, georganiseerd samen met een of meerdere 
(kern)partners van de hub.  De eerste Pop-Up vond 
plaats op op 30 september in samenwerking met het 
Nederlands Film Festival. Vanwege de pandemie kon een 
bijeenkomst met leraren in een filmzaal niet doorgaan. 
Het online alternatief was echter een succesverhaal: 
een professioneel gestreamde  talkshow in het decor 
van NFF, om filmeducatie en de hub te presenteren aan 
het veld. De Filmhub Pop-Up #1: Film op school op ons 
YouTube-kanaal terug te kijken. De Pop-Up werd goed 
ontvangen door leraren, aanbieders, subsidiënten en 
collega Filmhubs. Daarmee stond Hub Midden meteen 
op de kaart en wisten bemiddelaars, aanbieders en 
scholen ons te vinden. 

De tweede leraren Pop-up stond gepland voor februari 
2021. Wegens de pandemie kon deze niet plaatsvinden. 
We hadden wel de wens om kennis en inspiratie te delen 
met leraren in ons netwerk. We hebben de bijeenkomst

10
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vervangen door een serie (professionele) filmeducatie 
tutorials online. De tutorials werden ontwikkeld in 
samenspraak met onze leraren klankbordgroep en 
hebben als thema de vijf vaardigheden van filmeducatie 
uit de publicaties “Dit is filmeducatie!” en “Leerlijn Film” 
van het landelijk Netwerk Filmeducatie. Daarnaast hebben 
ROC-studenten audiovisuele productie van MBO Midden 
Nederland 2 kennisclips gemaakt van twee leden van onze 
klankbordgroep (Elvira Stein en Josha Sietsma) waarin ze 
hun beste filmeducatietip delen met andere leraren.

3B. 

Trainingen 
onderwijsprofessionals

Op basis van het behoefteonderzoek onder leraren,  
de inventarisatie nascholing leraren en specifieke 
vragen uit het veld hebben we twee pilot trainingen 
filmeducatie ontwikkeld; één voor po en één voor 
vo. De basistraining filmeducatie voor het po, gericht 
op kennismaking met filmeducatie en de praktische 
toepassing in de klas  is uitgevoerd voor 3 leraren in 
Woerden in samenwerking met de lokale bemiddelaar 
(KUVO). Voor het vo ging het om een driedaagse training 
“Meer film in de klas” voor 10 leraren, ontwikkeld in 
samenwerking met onze klankbordgroep van leraren. 
Deze heeft plaatsgevonden in samenwerking met Kunst 
Centraal in het voorjaar van 2021. De werving voor de 
activiteiten gebeurt via de kanalen van de bemiddelaars. 
Voor de werving en opkomst blijkt wederom het belang 
van het directe, warme contact dat aanbieders en 
bemiddelaars al met scholen hebben. Het aansluiten bij 
bestaande activiteiten en evenementen van aanbieders 
en bemiddelaars blijft daarom wat ons betreft het  
meest kansrijk.

EFFECT ACTIVITEITEN 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
De deskundigheidsbevorderende activiteiten creëren 
een humuslaag om een duurzaam en geworteld  effect 
te bereiken in de komende schooljaren. Op deze basis 
kunnen we gaan bouwen en langzaam maar zeker 
steeds meer scholen structureel en passend binnen 
hun onderwijsvisie met filmeducatie aan de slag laten 
gaan. Kennismaking cultuurbemiddelaars, verdieping 
via aanbieders.

Door de coronapandemie hebben nagoeneg alle 
voorziene activiteiten, overleggen en kennisdeling 
online plaatsgevonden. Hierdoor zijn er aanzienlijk 
minder programmakosten gemaakt dan begroot. De 
personele kosten zijn nagenoeg conform begroting.

RESULTATEN
• 1 pop-up film op school op het NFF, 340 views 
• 5 tutorials “de vijf vaardigheden van filmeducatie”,  

262 views
• 2 kennisclips 
• 1 pilot training po, 3 deelnemers
• 1 pilot training vo, 10 deelnemers

https://filmeducatie.nl/wat-is-filmeducatie
https://www.youtube.com/watch?v=ZcilNeoBLo8
https://www.youtube.com/watch?v=GifqEHMJTgM
https://www.youtube.com/watch?v=GifqEHMJTgM 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcilNeoBLo8
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DE VIJF VAARDIGHEDEN 
VAN FILMEDUCATIE

“REFLECTEREN OP FILM” -
THE TUTORIAL 

“FILM CREËREN” -
THE TUTORIAL 

“FILM VERWOORDEN” -
THE TUTORIAL 

“FILM ONDERZOEKEN” -
THE TUTORIAL 

“FILM BELEVEN” -
THE TUTORIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=0nG6g62XJlc&list=PLtaWfJUV-C-vke4IdHFmcqfPUUYwCDU6o&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2T6rl1bZWHc&list=PLtaWfJUV-C-vke4IdHFmcqfPUUYwCDU6o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CNbozz3zU1w&list=PLtaWfJUV-C-vke4IdHFmcqfPUUYwCDU6o&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=sFeHndkwISU&list=PLtaWfJUV-C-vke4IdHFmcqfPUUYwCDU6o&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Uc24hS36m_U&list=PLtaWfJUV-C-vke4IdHFmcqfPUUYwCDU6o&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Uc24hS36m_U&list=PLtaWfJUV-C-vke4IdHFmcqfPUUYwCDU6o&index=4


4. Kennisdeling
Doel: Filmhub Midden faciliteert kennisdeling 
met (potentiële) aanbieders van filmeducatie 
om aansluiting van het aanbod bij het onderwijs 
te bewerkstelligen en de algehele kwaliteit en 
samenhang van het aanbod te verbeteren.

4A. 

Kennisdag aanbieders  
(Pop-Up)

Filmhub Midden was van plan begin 2021 een grote 
kennisdag voor regionale cultuurbemiddelaars 
en aanbieders te organiseren, met inspirerende 
sprekers, workshops en mogelijkheid tot netwerken. 
Deze kennisdag is in verband met corona helaas 
geannuleerd. In plaats hiervan hebben we online 
kennismakingssessies georganiseerd, waarin kleine 
groepen aanbieders kennismaken met de hub en 
met elkaar. Deze kennismakingssessies vonden 
plaats  op 11 en 16 februari en op 14 april, met iedere 
keer 5 aanbieders. Er is inmiddels vraag naar meer 
kennismakingssessies en ook naar vervolgsessies over 
specifieke thema’s (zie 4b). 

Ook heeft op 21 juni een Filmhub kick-off plaatsgevonden 
voor 18 aanbieders en bemiddelaars in Flevoland als start 
van samenwerking in schooljaar 2021-2022. 

4B. 

Kennisontwikkeling voor 
aanbieders

Om direct te anticiperen op de vraag naar een vervolg 
op de online kennissessies (4a) hebben we 3 

13EVALUATIE PILOT         FILMHUB MIDDEN



EVALUATIE PILOT         FILMHUB MIDDEN

kleinschalige (online) meetings georganiseerd rond 
de thema’s pedagogiek en didactiek van filmeducatie, 
steeds voor 4 aanbieders. Naast kennisontwikkeling 
hebben de meetings ook als doel om het netwerk van de 
aanbieders met elkaar te verbeteren.

Ter ondersteuning van de trainingen is een animatie 
ontwikkeld, in samenwerking met jonge filmmaker 
Wouter Dijkstra uit Utrecht en met voice-over van  
André Accord. De animatie wordt zo enthousiast 
ontvangen, dat we deze ook inzetten als promotiemiddel 
en voor andere doelgroepen (leraren en bemiddelaars). 
Andere hubs hebben inmiddels ook interesse getoond 
om de animatie te gebruiken in hun trainingen. 
 
4C. 

Training voor  
onderwijsadviseurs van  
cultuurbemiddelaars.

De Filmhub heeft op basis van de gesprekken met 
de cultuurbemiddelaars een workshop ontwikkeld. 
“Dit is filmeducatie!”. Deze training is op 18 februari 
uitgevoerd voor 10 medewerkers van 4 bemiddelaars 
uit Utrecht en Flevoland. De basistraining is bedoeld als 
start van duurzame samenwerkingstrajecten, waarin 
we cultuurbemiddelaars op maat ondersteunen om 
filmeducatief aanbod mee te nemen in hun lokale/
regionale makelaarsrol. De training wordt goed 
gewaardeerd: De workshop is in het voorjaar tweemaal 
herhaald voor 7 medewerkers van 4 bemiddelaars.

We zetten in op een herhaling van de workshop in het 
volgend schooljaar voor meer bemiddelaars, waarbij 
de workshop leidt tot steeds meer expertise bij de 
eerstelijns makelaars. 

Voor 10 kunstdocenten aangesloten bij Kunst Centraal 
hebben we een tweedaagse training geboden, gericht 
op het inzetten van film in hun online kunstlessen. Deze 
training is ontwikkeld door Filmhub Zuid-Holland en 
hebben we aangepast aan de wensen van kernpartner 
Kunst Centraal. 

EFFECT ACTIVITEITEN  
KENNISONTWIKKELING
Met kennisontwikkeling werken we aan de 
randvoorwaarden voor kwalitatieve groei van het 
aanbod van filmeducatie en samenwerkingstrajecten 
binnen de bestaande infrastructuur. Wederom 
richten we ons op duurzame relaties en integratie 
van filmeducatie in het totaalaanbod van 
cultuureducatieve activiteiten. We ontwikkelen steeds 
nauwer contact, worden gemaild en gebeld met 
concrete vragen. Zo krijgt filmeducatie een steeds 
stevigere plek in het aanbod,  

Door de coronapandemie hebben nagenoeg alle 
voorziene activiteiten, overleggen en kennisdeling 
online plaatsgevonden. Hierdoor zijn er aanzienlijk 
minder programmakosten gemaakt dan begroot. De 
personele kosten zijn nagenoeg conform begroting.

RESULTATEN
• 3 kennismakingsessies, 15 deelnemers
• 1 explanimation, 315 views
• 3 verdiepende sessies, 12 deelnemers
• 3 trainingen voor cultuurbemiddelaars,  

17 deelnemers
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https://www.linkedin.com/in/wouterdijkstra-thinkingoutsidetheframe/
https://www.linkedin.com/in/andreaccord/
https://vimeo.com/503004362
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5. Zichtbaarheid en 
promotie

Doel: Filmhub Midden positioneren als regionaal 
expertisecentrum. Filmeducatie in beeld brengen 
voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs 
in de provincies Utrecht en Flevoland. Een netwerk 
opbouwen, leraren, aanbieders en bemiddelaars 
inspireren, enthousiasmeren en aan  
Filmhub Midden binden.

5A. 

Online platform en socials

Een groot gedeelte van de regionale communicatie 
naar de leraren geschiedt via onze kernpartners, de 
kleinere lokale bemiddelaars en de bibliotheken. 
We werken daarin nauw samen met de 
communicatiemedewerkers, zodat we de krachten 
uit de regio bundelen en elkaars communicatie 
versterken om filmeducatie breed onder de 
aandacht te brengen. De waarde van de bestaande 
infrastructuur voor cultuureducatie is essentieel voor 
de communicatie met de leraren in onze regio. 

Daarnaast zorgen we dat de kennis over filmeducatie 
en het aanbod aan workshops bijeenkomsten en 
trainingen ook online zichtbaar is voor leraren uit 
Midden Nederland die zelfstandig op zoek gaan naar 
inspiratie en kennis. Dit doen we samen met de 
andere hubs en het landelijk netwerk op het platform 
www.filmeducatie.nl. In het afgelopen jaar is er volop 
geïnvesteerd in een nieuwe en overkoepelende 
merkidentiteit, huisstijl, website, middelen en content 

handboek. De branding is ontwikkeld door het 
communicatiebureau Vruchtvlees. Met de nieuwe 
website en merkstrategie is het voor leraren in 
één oogopslag duidelijk wat zij bij de filmhub en bij 
Netwerk Filmeducatie kunnen halen en brengen. 
De nieuwe website ondersteunt onze workshops, 
bijeenkomsten en persoonlijk contact. Gelinkt aan 
de site wordt door elke hub een eigen nieuwsbrief 
verstuurd naar leraren in de regio. 

Ook aanbieders, bemiddelaars, stakeholders en 
kernpartnershouden we op de hoogte van onze 
activiteiten. We zijn actief op LinkedIn en Facebook en 
verzorgen een nieuwsbrief voor deze doelgroep.

5B. 

Filmmenu

Samen met de kernpartners en overige aanbieders 
hebben we in het voorjaar van 2021 een filmmenu 
opgeleverd; een inspirerende routekaart met 
aanbod van relevante aanbieders en gelinkt aan de 
doorlopende leerlijn van het Netwerk Filmeducatie. 
Het filmmenu geeft cultuurbemiddelaars en scholen 
handvatten om filmeducatie te verweven in het 
curriculum van de school. In samenspraak met onze 
klankbordgroep is het filmmenu een inspirerende 
en activerende poster voor in de lerarenkamer en 
een klikbaar online overzicht met aanbod per bouw. 
Helaas kon het beoogde fysieke evenement met 
proeverij van filmeducatieve aanbod rond de lancering 
van het filmmenu geen doorgang vinden wegens de 
pandemie. Het filmmenu is per post verspreid onder 
alle po en vo scholen in Midden Nederland. 

In het fi lmmenu vind je inspirerende 
activiteiten waarmee jij direct aan de 
slag kunt met fi lm in jouw klas. Laat 
jouw leerlingen bewust fi lm beleven, 
onderzoeken en maken! 

H E T  F I L M M E N U  V I N D  J E  O P 

F I L M H U B M I D D E N . N L / F I L M M E N U

Trek in 
� lmeducatie? 
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https://filmeducatie.nl/inspiratie/filmmenu-filmeducatie-in-alle-smaken
http://www.filmeducatie.nl
https://www.linkedin.com/company/filmhub-midden/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/FilmhubMidden/
https://filmeducatie.nl/inspiratie/filmmenu-filmeducatie-in-alle-smaken


5C. 

Filmeducatie in beeld

Tijdens het pilotjaar hebben we filmeducatie in beeld 
gebracht op de manier die je mag verwachten van een 
Filmhub: via hoogwaardig beeld. We werkten hiervoor 
samen met jonge filmmakers uit de provincies 
Utrecht en  Flevoland. Zo presenteerden we de 
animatiefilm de vijf vaardigheden van filmeducatie, 
de serie tutorials over de vijf vaardigheden en 
de best practices. De best practices dienen als 
onderzoekstool, maar zeker ook als inspiratie voor 
andere scholen en aanbieders.

EFFECTEN ACTIVITEITEN COMMUNICATIE 
EN ZICHTBAARHEID
Omdat leraren worden overspoeld door informatie, 
werken we samen met voor het onderwijs bekende 
en betrouwbare partners. Onze kernpartners spelen 
een belangrijke rol om het eerste contact met het 
onderwijs te bewerkstelligen. Ons netwerk groeit 
gestaag: leraren, aanbieders en cultuurbemiddelaars 
weten onze activiteiten inmiddels te vinden, op social 
media, door websitebezoek en via aanmeldingen voor 
onze nieuwsbrieven. 

RESULTATEN
• 1 landelijke website
• 1 nieuwsbrief voor leraren, 118 abonnees
• 1 nieuwsbrieven voor aanbieders, 103 abonnees
• 1 linkedin kanaal, 347 abonnees
• 1 facebook kanaal, 77 abonnees
• 1 filmmenu, verspreid onder 854 scholen 
• 4 gefilmde best practices, presentatie in  

2021-2022
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6. Afstemming  
Filmhubs en Landelijk 
Netwerk Filmeducatie  
Samen met het landelijk Netwerk Filmeducatie 
en de andere Filmhubs werkten we dit jaar in 
werkgroepen aan inventarisatie en onderzoek, de 
toepassing van doorlopende leerlijn filmeducatie, 
deskundigheidsbevordering en filmeducatieve 
programmering.  In de werkgroepen werden best 
practises gedeeld en initiatieven met elkaar verbonden. 
Filmhub Midden heeft bijvoorbeeld input geleverd voor 
de trainingen van filmhub Noord en Zuid-Holland. In 
Flevoland onderzochten we de toepasbaarheid van het 
project Filmcentrale van Filmhub Oost en in Utrecht 
werd de door filmhub Zuid-Holland ontwikkelde training 
online lesgeven voor kunstdocenten uitgevoerd.

Ook op het gebied van communicatie wisselden we 
concrete producten uit die inzetbaar zijn in het hele 
land, zoals de filmwijze waaier die door Filmhub Oost 
is ontwikkeld, naar Belgisch voorbeeld. We stemden 
regionale activiteiten en communicatie af op de 
landelijke campagnes, waarbij ruimte bleef voor eigen 
regionale invulling.

De afstemming met het Landelijk Netwerk en de 
andere Filmhubs heeft veel tijd gekost. Het proces 
was weerbarstig, maar het resultaat kristalliseert zich 
steeds meer uit. We werken steeds meer toe naar een 
effectieve manier van samenwerken, waarbij rollen en 
taakverdeling helder zijn en we goed op de hoogte 
zijn van elkaars activiteiten en met elkaar kunnen 
meedenken.
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B. Analyse van vraag en 
aanbod in de regio

Zoals vermeld onder 2b en 2c, hebben we om optimaal 
aan te sluiten bij de behoeften in het veld van het 
onderwijs, aanbieders en bemiddelaars uit ons 
bedieningsgebied een regionaal onderzoek uitgevoerd 
onder deze doelgroepen. Hiermee hebben we 
specifieke wensen, behoeften en lacunes opgehaald die 
in Midden Nederland leven. Deze onderzoeken zijn de 
input voor onze analyse van de aanbod- en vraagkant.  

Analyse van de 
AANBODKANT 
Filmhub Midden heeft onderzocht welke filmeducatieve 
aanbieders er actief zijn. Deze deskresearch heeft 
geresulteerd in een (voorlopig) overzicht van aanbieders in 
de regio, aangevuld met de partijen die landelijk aanbod 
bieden. Vervolgens heeft de hub gesprekken gevoerd 
met vrijwel al deze  aanbieders .  Uit deze gesprekken 
is een veelzijdig beeld ontstaan, met betrekking tot 
de ervaringen met filmeducatie en behoefte aan 
ondersteuning van de hub in de regio. 

Een veelkleurig aanbod

Wij hebben 83 aanbieders gevonden; 58 in de Provincie 
Utrecht en 25 in de provincie Flevoland. Bijna alle 
aanbieders hebben een stad als thuishaven. Utrecht 
(35) is koploper, gevolgd door Amersfoort (9) en Almere 
(9) en Lelystad (7). Bibliotheken (35) zijn er in elke 
gemeente, maar lang niet alle bibliotheken bieden 
filmeducatief aanbod. In vrijwel alle andere gemeenten 
worden de scholen bediend via cultuurbemiddelaars 
en soms ook door aanbieders uit andere gemeenten. 
Op basis van de deskresearch is e en l andkaart   gemaakt 
van aanbieders in Midden Nederland en zijn gesprekken 
gevoerd met 87 aanbieders. 

Aanbod en aanbieders zijn 
divers, maar niet voor alle doel-
groepen is aanbod

Het aanbod in Midden Nederland is behoorlijk divers: er 
zijn filmtheaters, bioscopen, filmfestivals, filmdocenten, 
(commerciële) bedrijven, bibliotheken, bemiddelaars en 
ook landelijke aanbieders actief. Er wordt aan film kijken 

en aan film maken gewerkt, op school en op locatie, met 
focus op verschillende filmgenres (fictie, documentaire, 
animatie, VR). De focus van de meeste aanbieders ligt 
op de doelgroep 8-14 jaar en in mindere mate op 15-18 
jaar. Er zijn vrijwel geen aanbieders die zich (specifiek) 
richten op de onderbouw van het primair onderwijs en 
dan met name op films maken met deze doelgroep. Ook 
is er weinig specifiek aanbod voor het speciaal onderwijs 
en is er in het vmbo en praktijkonderwijs nog weinig 
aandacht voor cultuureducatie in het algemeen. Film 
kan vanwege de aansluiting bij de belevingswereld van 
jongeren hierin een ijsbreker zijn. Op deze kansen zal 
de hub in de komende periode actie ondernemen, in 
samenwerking met onze kernpartners en andere lokale, 
regionale en landelijke partners. 

Er is geen eenduidige visie op 
filmeducatie

Uit onze gesprekken met aanbieders komt naar voren 
dat niet alle aanbieders even goed zijn ingevoerd in 
de onderwijswereld; het curriculum en de kansen 
die dat biedt om aan te sluiten bij bestaande lessen 

Rocks
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en thema’s. Ook didactiek en pedagogiek zijn 
aandachtspunten. Er is geen gedeelde taal voor zowel 
de beschrijving en inhoud van filmeducatief aanbod 
als de leerdoelen, kerndoelen en vaardigheden 
die met filmeducatie worden bereikt. Ook is er 
weinig contact tussen de aanbieders en wordt het 
wiel op veel verschillende plekken steeds opnieuw 
uitgevonden. Filmtheaters en (landelijke) festivals 
hebben behoefte aan een poule goede filmdocenten 
die kan worden ingezet om het onderwijs te bedienen. 

Aanbieders ervaren veel  
drempels bij het onderwijs  
om voor filmeducatie  
te kiezen

We hebben aanbieders gevraagd naar de drempels 
die zij bij het onderwijs ervaren om aan filmeducatie 
te doen. Zij noemen met name de punten die het 
onderwijs zelf ook aangeeft:
• gebrek aan tijd/overbelasting
• filmeducatie wordt gezien als iets extra’s, een 

gezellig uitje
• kinderen kijken al de hele dag film dus dan hoeft ze 

school daar niet ook nog aandacht aan te besteden
• financieel: de kosten van met name filmworkshops 

zijn te hoog, met name door gebruik van techniek
• leraren hebben in hun opleiding niks geleerd over 

filmeducatie en
• zijn daardoor niet op de hoogte van de waarde en 

ook de mogelijkheden van filmeducatie
• een deel van de leraren heeft “techniekvrees” en 

mist digitalevaardigheden om zelf met film aan de 
slag te gaan.

Aanbieders hebben  
behoefte aan  
ondersteuning bij  
verbinding met het  
onderwijs

Aanbieders geven aan dat de behoefte van het 
onderwijs aan filmeducatie aanwezig is, maar vaak 
latent. Als leraren eenmaal kennis hebben gemaakt 
met filmeducatie en zien hoe leuk het is en wat het 
oplevert, zijn ze om. Maar eerst moet het zover 
komen. En dat is hard trekken. Aanbieders worden 
hierin graag meer ondersteund door de hub. Als 
leraren meer op de hoogte zijn van de kansen van 
filmeducatie en de waarde voor het onderwijs zien 
ontstaan nieuwe mogelijkheden om bestaande 
projecten en initiatieven op meer scholen een plek 
te geven. Hier gaat het ook om pure marketing: het 
zichtbaar maken van het filmeducatief aanbod binnen 
het overgrote aanbod van activiteiten voor scholen.

Aanbieders hebben zelf  
behoefte aan meer kennis  
van educatie

Niet alle aanbieders zijn even goed ingevoerd in 
de onderwijswereld: het scholencurriculum en de 
kansen die dat biedt om aan te sluiten bij bestaande 
lessen en thema’s. Ze missen inzicht in didactiek 
en hoe hoe je een goede filmles vormgeeft. 
Deskundigheidsbevordering in de vorm van een 
training of workshop op dit gebied is daarom gewenst.
Behoefte verbinding met andere aanbieders
Niet alle aanbieders zijn goed op de hoogte van 
ander aanbod op het gebied van filmeducatie, 

weten niet waar zij zich op richten en welke mooie 
voorbeeldprojecten er zijn in de regio. Filmtheaters 
en festivals hebben behoefte aan een poule goede 
filmdocenten die kan worden ingezet om scholen te 
bedienen. Kleinere aanbieders zoeken naar “partners 
in crime”: het wiel wordt op veel verschillende 
plekken uitgevonden.

Bemiddelaars willen meer  
weten over filmeducatie en  
het aanbod

Bemiddelaars zijn over het algemeen niet goed 
genoeg op de hoogte van filmeducatie, het aanbod, de 
opbrengst en hebben daarom niet de handvatten om 
de latente behoefte bij het onderwijs te ontwikkelen. 
Deskundigheidsbevordering in de vorm van een training 
of workshop op dit gebied is daarom gewenst.
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Analyse van de 
VRAAGKANT

In de periode november 2020 tot en met maart 2021 
zijn 25 gesprekken gevoerd met leraren uit het primair 
onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). De 
resultaten vormen een regionale aanvulling op het 
eerder uitgevoerde landelijke onderzoek naar de 
behoeften van leraren op het gebied van filmeducatie 
(Motivaction, in opdracht van het Landelijk Netwerk 
Filmeducatie, 2019). Ook uit deze gesprekken is 
een veelzijdig beeld ontstaan, met betrekking tot 
de ervaringen met filmeducatie en behoefte aan 
ondersteuning van de hub in de regio. 

Leraren missen 
(inhoudelijke) kennis over  
filmeducatie

“Wat filmeducatie is... Dat je vragen stelt over een 
film? Eigenlijk nooit echt over nagedacht nu je het 
zo vraagt” (leerkracht po, Amersfoort)

Wat is filmeducatie nu precies? De antwoorden van 
leraren op deze vraag lopen zeer uiteen, en is in de 
meeste gevallen een beperkte visie op filmeducatie. 
Waar een deel van de leraren het kijken van en vragen 
stellen over film benoemt, kaart een ander deel het 
maken van film met leerlingen aan. Er is echter maar 
een handjevol leraren dat zowel het kijken als het 
maken van film benoemt. De woorden ‘onderzoeken 
van’ en ‘reflecteren op’ worden niet genoemd. Het zijn 
de leraren die zich uit eigen motivatie in filmeducatie 
hebben verdiept of een achtergrond in film hebben 

(bijvoorbeeld een studie filmwetenschappen) die 
een passendere definitie van filmeducatie weten 
te geven. Daarnaast valt het op dat leraren maar 
beperkt kunnen verwoorden wat er van film te leren 
valt. Ook geven leraren aan niet goed te weten of ze 
met de vragen die ze nu bij bewegend beeld stellen 
daadwerkelijk bezig zijn met filmeducatie.

Leraren zijn onbewust  
bezig met filmeducatie

“Wij doen op school niets met filmeducatie” 
(leerkracht po, Almere)

Veel leraren realiseren zich niet dat ze in meer of 
mindere mate al met filmeducatie bezig zijn. Zo gaf 
een po-leerkracht voorafgaand aan het gesprek 
aan niets met filmeducatie te doen. Gaandeweg 
noemde deze leerkracht echter enkele concrete 
voorbeelden van filmeducatie in zijn school. Hij kon 
deze echter niet koppelen aan de term filmeducatie, 
omdat hij filmeducatie in eerste instantie zag als 
speelfilmeducatie. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf 
en illustreert een merendeel van de gesprekken.

Leraren zeggen wél het  
belang van filmeducatie in  
te zien

“Je ziet dat film enorm leeft bij de leerlingen en ik 
vind dat je daar wel iets mee moet doen”  
(leerkracht po, Almere)

Vrijwel alle leraren, zowel po als vo, geven bij de vraag 
of zij filmeducatie belangrijk vinden aan onderwijs 
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over bewegend beeld belangrijk en waardevol voor 
leerlingen te vinden. Leraren realiseren zich dat 
beeldtaal, net als gesproken en geschreven taal, 
overal aanwezig is. Een overgroot deel van de leraren 
onderkent dat kijk- en maakonderwijs over film de 
leerling zou verrijken.

Leraren zien filmeducatie als 
een verzwaring van hun 
takenpakket (po) of als iets 
wat bij de kunstvakken  
thuishoort (vo)

“Filmeducatie is zeker belangrijk, maar er zijn 
veel dingen belangrijk. We hebben te maken met 
een overvol rooster en door corona ook nog met 
leerachterstanden. Er is eigenlijk geen plek voor 
filmeducatie in het curriculum”  
(leerkracht po Almere)

In het po valt het op dat er bij filmeducatie snel wordt 
gedacht aan een nieuw vak in het al overvolle rooster. 
De mogelijkheid om filmeducatie vakgeïntegreerd of 
projectmatig aan te bieden wordt niet direct gezien. In 
het vo wordt filmeducatie vooral gezien als iets dat bij 
de kunstvakken hoort.

Ondanks de inzet van  
bewegend beeld in de lessen  
is er nog weinig sprake van  
filmeducatie

“In de pauze kijken de leerlingen altijd filmpjes... Ik 
zet het eerlijk gezegd ook wel in om ze een beetje 
stil te houden” (leerkracht po, Almere)

Vrijwel alle ondervraagde leraren in het po en vo zetten 
in hun lessen bewegend beeld in. In het po is dat 
vooral bij de zaakvakken, in het vo wordt er een grotere 
diversiteit aan vakken genoemd. Bij de vraag met welk 
doel dit bewegend beeld wordt ingezet is het antwoord 
in bijna alle gevallen ter ontspanning of dat film wordt 
ingezet ter ondersteuning van de lesstof. Leraren 
hopen dat leerlingen de stof zo beter verwerken 
en onthouden. Hierbij is er sprake van de inzet van 
bewegend beeld, maar geen sprake van filmeducatie.

Leraren zien beren op de weg 
bij het maken van film

“Ik weet zelf niet hoe ik film kan maken, dus hoe kan 
ik dat dan aan mijn leerlingen overbrengen? Ik ken 
die montageprogramma’s niet. Daarnaast hebben 
we de apparatuur niet op school en als we die wel 
zouden hebben weet ik nog steeds niet hoe het 
werkt. Het is geen onwil, maar ik voel me gewoon 
niet bevoegd op dat gebied.” (leerkracht po, Utrecht)

Leraren zien drempels  
voor de uitvoering van  
filmeducatie

Naast overvolle roosters, het stellen van andere 
prioriteiten en een gebrek aan inhoudelijke kennis 
over filmeducatie, wordt specifiek het maken van film 
door het merendeel van de gesproken leerkrachten 
in het po als een onmogelijkheid gezien. Hierbij wordt 

de afwezigheid van geschikte filmapparatuur op 
school en het gebrek aan technische kennis van deze 
apparatuur van de leerkracht benoemt.
“Ik vind het voor mijn leerlingen belangrijk dat ze 
film leren maken ter voorbereiding op het examen. 
Daarvoor moeten ze een aantal dingen kunnen, 
bijvoorbeeld iets monteren. Voor film kijken hebben 
ze geen aandacht, dus daar focus ik niet op.” 
(docent vmbo, Amersfoort)

In het vo zien docenten meer kansen om met 
leerlingen film te maken. Kanttekening hierbij is dat de 
gesproken vo-docenten veelal kunstdocenten zijn.

Deze leraren lijken zich door hun vooropleiding en 
ervaring comfortabeler te voelen bij het creëren van 
film met leerlingen.

Er is meer aandacht voor  
andere kunstdisciplines dan 
voor film, filmeducatie rust op 
de schouders van individuele 
leraren en het maakt geen vast 
onderdeel uit van het  
curriculum

“We zijn een school in opleiding tot CMK-3 school 
en doen aan fotografie, theater, muziek en dans. 
Maar eigenlijk doen we niets specifieks met film... 
Film heeft eigenlijk geen plek bij ons, nu ik erover 
nadenk” (leerkracht po, Amersfoort)

Een deel van de po-leerkrachten geeft aan dat het 
aanbod van het kunst- en cultuuronderwijs aan 
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leerlingen veelal gericht is op dans, theater, beeldend 
en muziek. Een ander deel van de ondervraagde 
leerkrachten zegt dat er op school überhaupt geen 
structurele aandacht voor kunst- en cultuuronderwijs is.  
Het kunstaanbod voor leerlingen is hapsnap en sterk 
afhankelijk van de acties van individuele leraren.

Bijna iedere leraar kan, als zij terugkijken op 
de afgelopen vijf jaar, filmeducatie activiteiten 
benoemen die op school hebben plaatsgevonden. 
Deze activiteiten zijn geïnitieerd door een individuele 
leerkracht of eenmalig op school georganiseerd 
i.s.m. een cultuurbemiddelaar of filmaanbieder. 
Filmeducatie wordt in het po niet structureel aan de 
leerling aangeboden.

“Volgens mij hebben de tweedejaars vorig jaar 
inderdaad iets met film gedaan...” (docent vo, Zeist)

In het vo lijkt er, op basis van onze gesprekken, meer 
aandacht voor filmeducatie te zijn dan in het po. Het 
initiatief en de uitvoer van filmeducatieve activiteiten 
ligt echter vooral bij de vakdocenten kunst, waardoor 
er geen schoolgedragen kijk of visie op filmeducatie 
is. Net als in het po wordt filmeducatie gedragen 
door individuele docenten. Het is zelden vastgelegd 
in een plan.

Leraren zijn niet op de hoogte 
van bestaande online  
platforms met filmeducatief 
aanbod

“Ik wist helemaal niet dat dit bestond! Ik ga 
volgende week meteen zo’n LessonUp les met mijn 
havo-klas uitproberen. Volgens mij vinden ze dat 
hartstikke leuk, zeker nu we alleen maar aan online-
onderwijs kunnen doen.” (docent havo/vwo, Doorn)

De meeste leraren geven aan dat zij het 
beeldmateriaal voor hun lessen vooral vinden op 
YouTube, SchoolTV, NOS en op enkele bekende 
streaming platforms zoals Netflix. Wat opvalt is dat 
educatieve websites die gericht zijn op filmeducatie 
(bijvoorbeeld kijk-goed of filmeducatie op LessonUp) 
niet genoemd worden. Leraren geven aan interesse te 
hebben aan kant-en-klare filmlessen en een database 
waarin zij snel film aansluitend op onderwerpen of 
thema’s kunnen vinden, maar zijn er niet van op de 
hoogte dat deze al bestaan.

Leraren hebben behoefte  
aan kennis over de volledige  
inhoud van filmeducatie en  
de opbrengst van  
filmeducatie voor hun  
leerlingen

“Leraren willen altijd weten wat de opbrengst 
is voor hun leerlingen. Als je ze daarvan weet te 
overtuigen, gaan ze ermee aan de slag” 
(docent vo, Amersfoort)

Filmeducatie is, op een enkele uitzondering na, geen 
gesneden koek in Utrecht en Flevoland. Leraren 
hebben er geen volledig beeld bij wat filmeducatie is. 
Voor de meeste leraren in de regio zal het informeren 
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over het belang van filmeducatie en de opbrengst 
voor hun leerlingen een noodzakelijke stap zijn om ze 
er warm voor te krijgen.

Leraren hebben behoefte  
aan basiskennis op het  
gebied van filmanalyse

“Ik zou wel een keer per maand aandacht willen 
besteden aan het onderzoeken van bewegend 
beeld. Dat is denk ik haalbaar, nuttig en leuk voor 
mijn leerlingen. Maar welke vragen stel ik dan 
precies?” (leerkracht po, Amersfoort)

Veel leraren zeggen behoefte te hebben aan 
basisvaardigheden filmanalyse om zo zelfverzekerder 
met leerlingen te kunnen praten over film en bewegend 
beeld met leerlingen te onderzoeken. Een groot deel 
van de leraren zou bijvoorbeeld willen weten wat goede 
vragen zijn die je bij film kunt stellen. Leraren zeggen er 
over het algemeen voor open te staan om een (korte) 
basistraining filmanalyse te volgen.

Leraren willen aan de hand  
genomen worden als het gaat 
om film maken

“Het zou voor mij ideaal zijn als ik eerst kan 
meekijken met iemand die er meer verstand van 
heeft dan ik.” (leerkracht po, Amersfoort)

Veel leraren geven aan niet goed te weten hoe ze film 
kunnen maken met hun leerlingen. Leraren zeggen 
niet goed te weten hoe de techniek werkt en vinden 
het spannend om hiermee te experimenteren. Het 

idee leeft dat ze zelf van de hoed en de rand moeten 
weten voordat ze hieraan kunnen beginnen met 
leerlingen. Daarnaast is volgens de leraren de juiste 
apparatuur vaak niet op school aanwezig, waardoor 
ze het niet kunnen doen. Ook vraagt het creëren van 
bewegend beeld met leerlingen veel voorbereidings- 
of lestijd van leraren, wat een extra drempel creëert. 
Meerdere leraren vragen om concrete lesideeën of 
opdrachten als het gaat om het maken van film.

Betreft het maken van film geven leraren er de 
voorkeur aan om deze expertise de school in te halen. 
Veel leraren geven aan het fijn te vinden als ze eerst 
kunnen meekijken bij het maken van film met hun 
leerlingen, om er zo zelf vaardiger in te kunnen worden.

Leraren willen weten waar zij 
geschikte film voor hun  
leerlingen kunnen vinden en 
hebben behoefte aan inspiratie 
en lesideeën

“Waar vind ik kwaliteitsfilm voor mijn leerlingen?” 
(docent mavo, Doorn)

Een groot deel van de leraren geeft aan dat het 
tijdrovend is om geschikte film voor hun leerlingen te 
vinden. Leraren zeggen vooral behoefte te hebben 
aan een database met een goed zoekfilter, waar zij 
snel film en fragmenten kunnen vinden die geschikt 
zijn voor hun leerlingen.

Ook werken steeds meer scholen thematisch en komt 
er een aantal keer naar voren in de gesprekken dat 

leraren interesse hebben in film die aansluit op hun 
thema’s. Zij zien kansen om filmeducatie binnen de 
bestaande thema’s te integreren en zouden geholpen 
zijn met een filmdatabase waarin zij snel film op thema 
kunnen vinden.

“Leraren willen niet te veel theorie. Ze willen 
praktische tips, iets wat je direct kunt doen met 
leerlingen. Daar gaan we goed op!.” 
(leerkracht po, Rhenen)

Leraren hebben daarnaast behoefte aan inspiratie en 
concrete lesideeën als het gaat om filmeducatie. Een 
aantal leraren geeft aan ervoor open te staan meer 
te willen weten over succesvolle filmactiviteiten op 
andere scholen.
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Aansluiting 
VRAAG-AANBOD 

Uit onze analyse blijkt dat het filmeducatieve aanbod 
in Midden Nederland versnipperd is. Er zijn veel 
aanbieders, maar niet voor alle onderwijsniveaus is 
aanbod beschikbaar. De kwaliteit van het aanbod is 
wisselend en sluit niet altijd aan op de praktijk en wensen 
van het onderwijs. Het wiel wordt op veel verschillende 
plekken uitgevonden en successen worden niet of 
nauwelijks gedeeld. 

Voor het onderwijs geldt dat filmeducatie onontgonnen 
gebied is. Er is veel werk te verzetten. Dat begint 
al in de basis: wat is de waarde van filmeducatie 
voor het onderwijs, wat zijn de opbrengsten en de 
mogelijkheden? Cultuurbemiddelaars, aanbieders, 
leraren en bibliotheken missen een gezamenlijke taal om  
dit goed onder woorden te brengen.

Hoe kunnen we de aansluiting van het aanbod en de 
vraag verbeteren? 

Uit het behoeftenonderzoek onder aanbieders komen 
een aantal concrete punten om de aansluiting van vraag 
en aanbod te verbeteren: 
• Trainen:  vergroten van kennis en deskundigheid bij 

zowel aanbieders als bemiddelaars;
•  Scholen, cultuurbemiddelaars en aanbieders met 

elkaar v erbinden;
• Informeren:  de mogelijkheden van filmeducatie 

zichtbaar maken voor het onderwijs;
• Delen en Inspireren:  Aanbieders elkaar laten 

inspireren via kennisdeling, voorbeeld en 
inspirerende activiteiten.

Voor het onderwijs geldt, dat de aansluiting tussen 
vraag en aanbod kan worden verbeterd door de 
volgende concrete acties: 
•  Trainen: Basistrainingen filmeducatie aanbieden 

voor leraren van het primair en voortgezet 
onderwijs, met als primair doel leraren een basis 
te geven om zelfverzekerder te kunnen beginnen 
met filmeducatie (kijken en maken) in de klas.

• Verbinden: Scholen, aanbieders en 
cultuurbemiddelaars met elkaar verbinden, zodat 
leraren die drempels ervaren bij het maken van 
film met leerlingen deze expertise de school in 
kunnen halen.

• Uitlichten: Bestaande platforms met (kant 
en klare) filmeducatie lessen zoals LessonUp 
herhaaldelijk onder de aandacht blijven brengen, 
in o.a. het persoonlijke contact met de scholen, 
trainingen en de nieuwsbrief.

• Inspireren: Leraren elkaar laten inspireren om 
filmeducatieve activiteiten met de leerlingen 
te ondernemen. Onze rol is daarbij ook om 
de uitwisseling van succesvolle filmeducatieve 
activiteiten (best practices) tussen scholen te 
stimuleren. Enthousiasme is aanstekelijk en goed 
voorbeeld doet volgen.

Deze concrete punten zijn als uitgangspunt genomen 
voor de plannen van de hub na de pilot periode. 
Een uitgebreide toelichting en uitwerking van deze 
aanpak is te vinden in de nieuwe aanvraag voor de 
schooljaren Filmhub Midden -the Sequel- 2021-2023, 
waarvoor we inmiddels een positieve beoordeling 
hebben ontvangen van het Filmfonds en de lokale en 
regionale cofinanciers (Provincie Utrecht, Provincie 
Flevoland, Gemeente Amersfoort, Gemeente Utrecht 
en Gemeente Zeist).
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C. Kwantitatieve monitor

DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR, BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

7-4-2021 Animatiebus aanbieder kennisdeling 1

23-11-2020 Astrorama aanbieder behoefteonderzoek 1

7-12-2021 Bekijk 't aanbieder kennisdeling 1

13-11-2020 Calypso theater Wijk bij Duurstede aanbieder behoefteonderzoek 1

27-01-2021 Cinekid aanbieder kennisdeling 1

25-01-2021 Click f1 aanbieder behoefteonderzoek 1

diverse data Common Frames aanbieder kennisdeling,  best practice 2

4-11-2020 Corrosia theater Almere aanbieder kennisdeling 1

17-12-2020 De Nieuwe Bibliotheek Almere aanbieder behoefteonderzoek 2

Rafiki
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DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR,BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

30-3-2021 Dropstuff aanbieder adviesgesprek 2

21-12-2020 Dyzlo Film aanbieder behoefteonderzoek 1

21-01-2021 Eye Film aanbieder kennisdeling 1

10-3-2021 Fotodok aanbieder kennisdeling 2

diverse data Hollywood in de klas aanbieder kennisdeling, makelen, best practice 1

12-02-2021 IDFA aanbieder kennisdeling 1

16-10-2020 IFFR aanbieder inventarisatie/kennisdeling 1

8-4-2021 IMC Weekendschool Amersfoort aanbieder kennisdeling 1

12-5-2021 Irene de Mol aanbieder kennisdeling 1

diverse data jeweetzelf.tv aanbieder adviesgesprek/samenwerking 2

diverse data Kaboom Animation Festival aanbieder inventarisatie/kennisdeling 1

diverse data Klooster Woerden aanbieder kennisdeling/adviesgesprek 1

10-3-2021 Leiden Internationaal Filmfestival aanbieder makelen 1

8-3-2021 Machinerie, Fay Breeman aanbieder kennisdeling 1

16-11-2020 Mathijs Geijskes aanbieder behoefteonderzoek 1

5-11-2020 Mira Media aanbieder behoefteonderzoek 1

31-10-20 Monobanda aanbieder behoefteonderzoek 1
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DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR,BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

2-12-2020 Movies that Matter aanbieder kennisdeling 2

diverse data Nationaal Film Festival voor Scholieren aanbieder behoefteonderzoek 1

15-4-2021 Nationale Onderwijs Week aanbieder samenwerking 1

diverse data Olivier S Garcia aanbieder kennisdeling 1

10-11-2020 Roman Kienjet aanbieder kennisdeling 2

04-02-2021 Rudi de Boer aanbieder behoefteonderzoek, best practise 1

11-5-2021 Ruwan Hekkelman aanbieder kennisdeling 1

16-10-2020 Taartrovers aanbieder kennisdeling 1

5-11-2020 Theater Aan de Slinger aanbieder kennisdeling 2

diverse data Tivoli Vredenburg aanbieder samenwerking 2

16-12-2020 Transketeers aanbieder behoefteonderzoek 1

14-01-2021 Vol Verhalen aanbieder behoefteonderzoek 1

14-1-2021 Zegfilm aanbieder behoefteonderzoek 1

diverse data KUVO Woerden bemiddelaar makelen / kennisdeling 2

diverse data Idea Soest bemiddelaar behoefteonderzoek 2

10-5-2021 Kubus Lelystad bemiddelaar kennisdeling 1

16-12-2020 Cultuur in Zeist bemiddelaar kennisdeling 1
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DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR,BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

diverse data Collage Almere bemiddelaar makelen/kennisdeling 1

diverse data School en Cultuur Veenendaal bemiddelaar samenwerking 1

diverse data De Kom Nieuwegein bemiddelaar onderzoek verankering/ samenwerking 1

2-12-2020 Cultuur en School bemiddelaar makelen 1

diverse data KunstenHuis Zeist/De Bilt bemiddelaar makelen/deskundigheidsbevordering 3

diverse data NEOS bemiddelaar makelen, deskundigheidsbevordering 6

diverse data Kunst Centraal bemiddelaar makelen/deskundigheidsbevordering 15

5-11-2020
Provinciaal Overleg Cultuurbemiddelaars Utrecht 

(POCU) bemiddelaars makelen 10

diverse data Bibliotheek Neude bibliotheek behoefteonderzoek 3

diverse data Bibliotheek Eemhuis bibliotheek behoefteonderzoek 1

diverse data Bibliotheeknetwerk Flevoland bibliotheken kennisdeling 5

diverse data Filmhub Zuid-Holland filmhub kennisdeling 2

diversedata Filmhub Noord filmhub kennisdeling 1

diverse data Filmhub Noord-Holland filmhub kennisdeling 4

diverse data Filmhub Oost filmhub kennisdeling 4

diverse data Filmhub Zuid filmhub kennisdeling 3

diverse data Landelijk Netwerk Filmeducatie filmhub (landelijk) kennisdeling 4
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DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR,BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

diverse data Collage Almere kernpartner kennisdeling/zichtbaarheid 4

diverse data FleCk kernpartner kennisdeling/zichtbaarheid 2

diverse data Nederlands Film Festival kernpartner kennisdeling/zichtbaarheid 3

diverse data De Lieve Vrouw kernpartner kennisdeling/zichtbaarheid 2

diverse data Hoogt on Tour kernpartner kennisdeling/zichtbaarheid 4

diverse data Beeld en Geluid landelijke partner kennisdeling/zichtbaarheid 3

13-1-2021 Universiteit Utrecht PABO lerarenopleiding deskundigheidsbevordering 1

diverse data Hogeschool Utrecht PABO lerarenopleiding deskundigheidsbevordering 2

diverse data Windesheim Almere PABO lerarenopleiding deskundigheidsbevordering 1

diverse data HKU beeldende vorming lerarenopleiding samenwerking 1

diverse data Marnix Academie PABO lerarenopleiding samenwerking 1

diverse data ROC Midden NL school, mbo, Amersfoort zichtbaarheid 4

8-1-2021 Archipel school, po, Almere behoefteonderzoek 1

27-1-2021 Lichtboei school, po, Almere behoefteonderzoek 1

11-12-2020 Kameleon school, po, Amersfoort behoefteonderzoek 1

6-1-2021 Zevensprong school, po, Amersfoort behoefteonderzoek 1

22-4-2021 CBS Coolsma school, po, Driebergen behoefteonderzoek 1
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DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR,BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

9-6-2021 OBS Zuidwend school, po, Eemnes behoefteonderzoek 1

8-1-2021 De Stek school, po, Houten behoefteonderzoek 1

16-2-2021 Agnesschool school, po, IJsselstein behoefteonderzoek 1

12-5-2021 CBS de Schakel school, po, Leersum behoefteonderzoek 1

10-12-2020 t Palet school, po, Leusden behoefteonderzoek 1

16-1-2021 Culturaschool school, po, Rhenen behoefteonderzoek 1

28-6-2021 OBS 't Zand school, po, Utrecht behoefteonderzoek 1

29-6-2021 Jenaplanschool de Kring school, po, Woerden behoefteonderzoek 1

15-4-2021 Arte College school, vo, Almere behoefteonderzoek, best practice 1

16-3-2021 Vathorst College school, vo, Amersfoort behoefteonderzoek, best practice 2

8-12-2020 Het Element school, vo, Amersfoort behoefteonderzoek 1

5-2-2021 Mavo Muurhuizen school, vo, Amersfoort behoefteonderzoek 1

18-5-2021 Corderius College school, vo, Amersfoort behoefteonderzoek, best practice 3

19-1-2021 MAVO Doorn school, vo, Doorn behoefteonderzoek 1

8-1-2021 Rietlanden school, vo, Lelystad behoefteonderzoek 1

1-3-2021 Christelijk Lyceum Utrecht school, vo, Utrecht behoefteonderzoek 1

diverse data X11 school, vo, Utrecht behoefteonderzoek 3
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DATUM "NAAM PARTIJ
SOORT PARTIJ 
(SCHOOL, AANBIEDER, 
CULTUURBEMIDDELAAR,BIBLIOTHEEK)

MAKELEN, ONDERZOEK, 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING, KENNISDELING,
ZICHTBAARHEID

MEETBAAR 
RESULTAAT 
(AANTALLEN)

diverse data De Passie school, vo, Utrecht behoefteonderzoek 1

diverse data Het Perron school, vo, Veenendaal behoetteonderzoek 1

8-12-2020 OVMZ school, vo, Zeist behoefteonderzoek 1

16-6-2021 STIP school, vso, Utrecht behoefteonderzoek, samenwerking 2

diverse data MBO Amersfoort school. mbo, Amersfoort adviesgesprek 1

diverse data De Bongerd school. sbo, Almere samenwerking 1
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DATUM EVENEMENT DOELGROEP IN SAMENWERKING MET UITVOERING AANTAL 
BIJEENKOMSTEN

AANTAL 
DEELNEMERS

11-09-2020 In de pub met de Hub leraren po/vo fysiek 1 3

30-09-2020 Pop up: Meer film in de klas leraren po/vo Nederlands Film Festival online 1 340 (online)

12-01-2020 Klankbordgroep leraren po/vo online 1 6

11-02-2021 Basis training filmeducatie aanbieders online 1 4

16-02-2021 Basis training filmeducatie aanbieders online 1 5

18-02-2021 Basis training filmeducatie bemiddelaars online 1 10

9-03-2021 Training online kunstlessen aanbieders Kunst Centraal online 4 20

6-04-2021 Training filmeducatie leraren vo Kunst Centraal online 3 10

13-04-2021 Filmcafé leraren po/vo online 1 5

14-04-2021 Basis training filmeducatie aanbieders online 1 5

21-04-2021 Basis training filmeducatie bemiddelaars online 1 4

29-04-2021 Basis training filmeducatie docenten MBO De Lieve Vrouw / Neos / ROC MN online 1 8

3-06-2021 Basis training filmeducatie leraren po KUVO Woerden online 1 3

8-06-2021 Kick off filmeducatie aanbieders/bemid-
delaars/leraren

FleCk, Collage, Bibliotheek 
Netwerk fysiek 1 18

14-06-2021 Basis training filmeducatie lerarenopleiders PABO Windesheim online 1 45

18-06-2021
Training filmles 
voorbereiden aanbieders online 1 4

25-06-2021 Basis training filmeducatie bemiddelaars online 1 3

25-06-2021 Training filmles uitvoeren aanbieders online 1 4


