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Kijken                Maken
Op scholen wordt meer film gekeken dan film gemaakt.

Meer dan 75% van de scholen zet zich in zekere mate, op verbeelding na, 
in om  leerlingen film  te laten waarnemen, conceptualiseren (waarderen),  
en  analyseren.

Deze resultaten zijn onderdeel van een landelijk onderzoek, bestaande uit een online enquête onder een representatief  aantal scholen in de provincie, uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen.
Copini, E. (2022). Verankering in beeld: Filmeducatie op weg naar een volwaardige plek in het onderwijs. https://cloud.filmeducatie.nl/s/5dr293rmEwtwq62
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Visie: In hoeverre heeft de school een visie op �lmeducatie?

Aansluiting: In welke mate sluit �lmeducatie aan bij de ervaring, 
kennis en belevingswereld van de leerlingen?

Programma: In hoeverre krijgt �lmeducatie een plek binnen 
het schoolcurriculum?

Deskundigheid: Hoeveel kennis en kunde is aanwezig 
op het gebied van �lmeducatie?

Samenwerking: In welke mate wordt er samengewerkt 
met de �lmeducatieve partners?

SCENARIO 1
geen aandacht 
voor filmeducatie

SCENARIO 2
ad hoc aandacht
voor filmeducatie  

SCENARIO 3
gestructureerd aandacht 
voor filmeducatie 

SCENARIO 4
verankerd aandacht
voor filmeducatie

De grootste kans ligt in de 
verankering bij de 80% van de 
scholen die nog geen of adhoc 
aandacht besteedt aan filmeducatie.

Dat ongeveer 5% van de scholen 
verankerd aandacht besteedt voor 
filmeducatie (aan programma en 
samenwerking in het PO en programma 
en visie in het VO), wil niet zeggen dat ze 
nooit (bewust) aan filmeducatie doen.

Provincie Zuid-Holland

       Voor visie, aansluiting en deskundigheid lijkt  
filmeducatie binnen het VO sterker verankerd te zijn 
dan binnen het PO, terwijl PO op het gebied van film-
educatie in het programma sterker verankerd lijkt. 

Voor zowel PO als VO lijkt de 
meeste verankering op het gebied 
van aansluiting te liggen en zijn er 
geen verschillen op het gebied 
van samenwerking.
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