
Leerlingen kijken naar personages waarvan ze de gevoelens, gedachten en dilemma’s 
herkennen, erkennen of in ieder geval kunnen begrijpen. Een geschikte film sluit 
aan op hun belevingswereld. Daarnaast kan het interessant zijn voor een film te 
kiezen die een beetje schuurt en wringt, bijvoorbeeld omdat het een controversieel 
onderwerp behandelt of geen eenduidige oplossingen biedt (bijvoorbeeld via een 
open einde). 

Hieronder staan websites waar je gratis films met lesmateriaal kunt vinden:

Bij film beleven gaat het om de manier waarop bewegend beeld beleefd wordt. 
Thuis, op school, in een bioscoop, filmtheater, bibliotheek of in een museum. Op 
een groot scherm, het digibord of op je mobiel. Bij film beleven gaat het ook om de 
filmkeuze. Leerlingen maken kennis met verschillende soorten films en filmmakers. 

Filmhub Midden adviseert, inspireert en ondersteunt scholen 
en cultuuraanbieders op het gebied van filmeducatie. Meer 
info op www.filmhubmidden.nl of via info@filmhubmidden.nl

PRI MA I R  ONDERW I JS 

Beleven van film

Volg ons op

Lesmateriaal

Meer info  >

NE T W ERK 
F I L MED UCAT I E 

Filmdatabase

Volledige database van films 
voor jouw klas, te sorteren 
op leeftijdscategorie, thema 
en lengte.

Meer info  >

SCHOOLT V  

Film in de Klas

Database van films gesorteerd 
per leeftijdscategorie. Vaak 
inclusief gratis lesmateriaal.

Meer info  >

NE T WERK 
F I L MED UCAT I E 

LessonUp 

Gratis lesmateriaal over film, 
ontwikkeld door leden van 
Netwerk Filmeducatie.

T I P :  het is handig om van te voren na 
te denken of je over de film als geheel 
wil praten of dieper in wilt gaan op een 
specifieke scene of fragment.

T I P :  geef een bewuste kijkopdracht 
mee. Als je zonder actieve houding film 
kijkt is het achteraf heel moeilijk om waar-
om-vragen te beantwoorden. Je let dan 
vooral op het verhaal en vangt veel dingen 
onbewust op. Het gaat juist om je ervan 
bewust te worden wat je allemaal ziet, wat 
er gebeurt en welke filmtrucjes zijn toege-
past. Door leerlingen een kijkopdracht 
mee te geven activeer je een bewuste, 
kritische blik.

T I P :  denk bij het geven van  kijkop-
drachten ook aan de vorm van de film. 
Laat  leerlingen bijvoorbeeld letten op de 
cameravoering, de muziek, de montage, 
de belichting of de kleurtoon van de film. 
Je kunt één aspect uitkiezen voor de kijk-
opdracht of de klas in groepjes verdelen 
met ieder een andere kijkopdracht.

Tips

http://facebook.com/filmhubMidden
https://www.linkedin.com/company/filmhub-midden
https://mailchi.mp/f89a32fd57ab/docenten
http://filmhubmidden.nl/
https://filmeducatie.nl/aan-de-slag?service=film&education=primair-onderwijs
https://schooltv.nl/film-in-de-klas/
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/series/95cdf5a0aded88dccbf66301

