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FILM IS FAKE

Inleiding
Op iedere basisschool leren we lezen en schrijven. Maar vraag eens aan een klas
hoeveel schermen leerlingen thuis hebben om films op te kijken en het is al snel
duidelijk dat kinderen gemiddeld per dag meer beelden zien dan boeken. Toch
leren zij maar weinig over het ABC van beeld. Daar wil deze driedaagse methode
verandering in brengen.
Als filmmaker moet je altijd kiezen wat je laat zien, waar je de camera op richt en
vanuit welke hoek je dat filmt. Zelfs documentaires, die zijn gefilmd in de werkelijkheid,
vertellen altijd de waarheid volgens de filmmaker. Als regisseur moet je de blik van
de kijker leiden door het beeld en je moet ervoor zorgen dat de kijker mee wil leven
met de hoofdpersoon, door emoties juist te doceren. Dit betekent dat alles wat je in
beeld ziet, of juist niet ziet, een bewuste keuze is van de filmmaker. In het kader van
mediawijsheid is het belangrijk dat leerlingen op die manier naar beeld leren kijken.
Deze lessenreeks bestaat uit drie volledige lesdagen. Maar elk blokje uit de reeks kan
ook als losse oefening worden gegeven.
In het eerste deel staat animatie centraal. De leerlingen leren dat film een
optische illusie is voor het oog. Eigenlijk bestaat bewegend beeld uit 25 foto’s per
seconde. Omdat ons oog maar 12 losse foto’s per seconde kan onderscheiden,
lijkt het alsof het beeld beweegt. Vanuit deze theorie gaan ze zelf een stopmotion animatiefilm te maken.
Dag twee neemt de leerlingen aan de hand van documentaires mee naar de
dramatische structuur van filmverhalen. Hoe is een goed verhaal opgebouwd?
Wat wordt de kijker verteld in het begin, het midden en het eind? Waarom moet
een interessante hoofdpersoon altijd een probleem of een grote wens hebben?
De leerlingen leren verhalen vertellen en gaan vervolgens aan de slag met de
vraag: ‘stel er zou een documentaire over jou leven gemaakt worden? Waar zou
die dan over gaan?’

Deze lessenreeks is in 2021
samengesteld door Mirjam de
With (filmregisseur van oa Taiki,
Get Lost, Op de dijk en Mina Moes)
in het kader van de proeftuin van
Filmhub Noord en basisschool de
Cingel in Menaam.

Dag drie laat tot slot aan de hand van fictiefilms zien hoe het kiezen van een
camerastandpunt invloed heeft op het verhaal. En hoe de filmmaker op die
manier de blik van de kijker leidt. Bovendien leren de leerlingen over acteren en
subtekst. Bijna nooit zegt iemand letterlijk wat hij echt bedoelt. Aan het eind van
de dag verfilmen de kinderen in groepjes een scène waarbij zij gebruik maken
van al deze technieken om het verhaal te vertellen.

Op zoek naar meer informatie of
naar een filmmaker die deze of
een andere les over filmmaken kan
geven? Neem dan contact op met
Filmhub Noord:
https://filmeducatie.nl/hub-noord

LESDAG 1 - ANIMATIE

Hoe werkt film?
INLEIDING
Hoe wordt een film gemaakt? En hoe kan het eigenlijk dat wij bewegend beeld kunnen
zien? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een les filmgeschiedenis, het
kijken naar een korte film en het bekijken van de making off van een animatiefilm.
Daarna maken de leerlingen zelf een stop motion animatie en filmen ze een
tovertruck, zodat zij echt ervaren wat het grote geheim van bewegend beeld is.

FILMMAKEN
Hoe wordt een film gemaakt?
Tijdsduur: 50 minuten
Mina Moes (regie: Mirjam de With ) is een korte film over
identiteit. Mina wil heel graag met haar minnie mouse oren op
naar school, maar haar juf en moeder vinden dat ze er net zo
uit moet zien als alle andere kinderen. Bekijk de korte film in
lessonup. Slide voor slide wordt de klas meegenomen door het
proces van filmmaken.
Lessonup:
https://www.lessonup.com/nl/lesson/YEmaJnoJKkxK9PTwe

FILMGESCHIEDENIS
Wat is film?
Tijdsduur: 1 uur
De filmgeschiedenis besproken aan de hand van voorbeelden. Een uitgebreid boekje
in de vorm van een .pdf om uit te printen voor leerlingen. (de 1e helft gaat over hoe
een film gemaakt wordt en een aantal beroepen, de 2e helft over hoe film is ontstaan).
Op dezelfde site is ook een .pdf voor leerkrachten te vinden.
https://www.eyefilm.nl/nl/educatie/wat-is-film/49854
Fragmenten
Tijdsduur: 30 minuten
Bovenstaande pdf heeft geen links naar leuke filmfragmenten uit de geschiedenis.
Deze zijn wel goed geordend te vinden op onderstaande link. De websitetekst is
ingewikkeld voor basisschoolleerlingen, maar de filmfragmenten zijn wel goed om te
tonen!
https://avcollege.nl/avcollege/index.php/lesaanbod/modules/lesson/cinematografiefilmgeschiedenis

LESDAG 1 - ANIMATIE

STOPMOTION ANIMATIE
Animatie kijken
Second to none
Tijdsduur: 8 minuten
Prijswinnende moderne stop-motion animatiefilm over ambitie.
Een bejaarde man wil de oudste mens op aarde zijn, daarvoor
moet hij zijn tweelingbroer uit de weg ruimen.
https://cinekidplay.nl/bekijk/364

Buurman en Buurman
Tijdsduur: 7 minuten
Een stop-motion animatie klassieker.
Eventueel alleen een kort stukje kijken om vervolgens de
making-of te tonen.
https://www.youtube.com/watch?v=BSa7g4tHRBs
Weetjes Buurman en Buurman
Tijdsduur: om door te bladeren. Max 5 minuten.
Leuke extra weetjes over Buurman en Buurman, als extra
informatie voor de leerkracht:
https://vroegert.nl/zaken-niet-wist-buurman-buurman
Making off impressie Buurman en Buurman
Tijdsduur: 2 minuten
Making-of van Buurman en Buurman. Een stop-motion animatie die al meer dan
40 jaar wordt gemaakt. De making-of is in het Tsjechisch, maar goed te begrijpen.
https://www.youtube.com/watch?v=ujLcWYkNLZI

OEFENING

ANIMATIE MAKEN
Stop-motionfilm maken
Tijdsduur: ongeveer 1 uur
Benodigdheden: iPad met Stopmotion Studio, iets om de iPad mee klem te
zetten, papier, klei, lego of iets anders om te animeren.
Bekijk met de klas de uitleg video: https://cinekidplay.nl/bekijk/553
Laat de kinderen in groepjes een verhaaltje verzinnen.
Laat de groepjes hun verhaal in foto’s maken.
Bekijk de video van alle foto’s vervolgens gezamenlijk op het schoolbord.

LESDAG 1 - ANIMATIE

TOVERTRUC FILMEN
Molière bekijken
Tijdsduur: 2 minuten
Al in 1896 werd de eerste verdwijntruc gefilmd. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt
van het feit dat film bestaat uit foto’s. Door de camera stil te laten staan op exact
dezelfde plek, maar hem wel even aan en uit te zetten, lijkt het alsof er iets verdwijnt
of verschijnt. Deze techniek wordt ook nu nog gebruikt in hedendaagse special effects.
https://www.youtube.com/watch?v=FQQM9wMuR0o&feature=emb_logo

OEFENINGEN

Klasgenoten wegtoveren
Tijdsduur: 1 uur
Oefen met ‘freeze’. Laat de kinderen helemaal stil staan op het moment
dat de leerkracht ‘freeze’ roept.
Laat groepjes kinderen een tovertruc verzinnen waarbij een van hen de
tovenaar is die klasgenoten wegtovert of verandert in iets anders.
Laat de leerlingen de camera stevig vastzetten en het eerste stuk van het
beeld filmen (tot en met de spreuk). Dan de camera even stoppen en de
tovenaar daarbij in exact dezelfde houding te laten staan. De weggetoverde
leerlingen vervangen door iets anders en vervolgens de camera weer aan
zetten. Waarna de tovenaar op de verdwijning kan reageren.
Voeg evt. de beelden in een montageprogramma (bv iMovie) samen tot 1
filmpje (wanneer de iPad het niet op deze manier afspeelt) en vertoon op
het bord
Voor een uitgebreide uitleg:
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/door-het-oog-van-2/
springen-in-tijd

Flipboekje maken
Snelle groepjes kunnen tijdens het wachten werken aan een eigen flipboekje.
Werkbladen en uitleg:
http://cinekid.nl/uploads/60212acb873299266516c11a446c3cf99ed4790421d2f.pdf

LESDAG 1 - ANIMATIE

Extra oefeningen
FILMTIP
Kop op!
Tijdsduur: 45 minuten
Nederlandse animatiefilm over 3 kinderen die per ongeluk van
identiteit ruilen. Kijken en vragen beantwoorden aan de hand
van compleet lesprogramma dat klik-voor-klik in de klas te
doorlopen is.
https://www.lessonup.com/nl/lesson/zXvZuQm7DNEQQAtg7/
AsZfxpGJxJNANrPGt

Om extra te tonen na Kop op!:
Otto Making-of
Tijdsduur: 2 minuten
Makers Job, Joris en Marieke geven een kort kijkje in het animatieproces van hun

OEFENING

volgende film.
https://vimeo.com/217187589

Animatiewiel
Tijdsduur: 30 minuten
Uitleg en werkbladen om zelf een animatiewiel te kunnen maken.
https://cinekidplay.nl/bekijk/502

Filmberoepen memorie
Tijdsduur: 15 minuten
Zie bijlage 1, deze plaatjes zijn uit te printen en als memorie te spelen.
(bron: onbekend)

LESDAG 2 DOCUMENTAIRE

Hoe vertel je
een verhaal?
INLEIDING
Onderstaande oefeningen gaan in op de dramatische structuur van verhalen. Zo
kun je op een goede manier een verhaal vertellen door het op te delen in een
begin een midden en een einde. In het begin vertel je wie de hoofdpersoon is,
wat de omstandigheden zijn en wat het grootste probleem of de grootste wens
van de hoofdpersoon is. In het midden probeert de hoofdpersoon vervolgens met
handelingen zijn probleem op te lossen of zijn grootste wens in vervulling te laten gaan.
Eerst probeert hij het op de gemakkelijke manier, daarna wordt het iets moeilijker en
tenslotte moet hij iets doen waardoor er geen weg terug meer mogelijk is. Na die drie
pogingen komt het einde, waarin het goed komt, of juist niet of waarin het verhaal
nog een onverwachte twist krijgt. Aan de hand van verschillende documentaires en
oefeningen leren de leerlingen de structuur van films te analyseren en zelf verhalen
te vertellen. Tot slot schrijven ze een plan en tekenen ze storyboards voor een
documentaire over hun eigen leven. Daarnaast leren ze over deepfake.

DOCUMENTAIRE KIJKEN
Een jaar zonder mijn ouders
Tijdsduur: 45 minuten
Bekijk de korte documentaire over een Syrische jongen in
Nederland die zijn ouders al een jaar niet heeft gezien. De film
duurt 23 minuten. Gebruik de docentenhandleiding van het IDFA
om vervolgens een gesprek over de documentaire te voeren.
Een jaar zonder mijn ouders, de film:
https://www.zapp.nl/programmas/zappdoc/filmpjes/999vijftien-keer-kijken/clips/VPWON_1266620
Docentenhandleiding:
https://mtm.crossmarx.nl/engine/download/blob/
mtm/42018/2017/25/Echt_Gebeurd_IDFA_lesbrief_docenten.
pdf?app=mtm&class=6195&id=1475&field=42018

LESDAG 2 DOCUMENTAIRE

OEFENING

STORYDICES
Verhalen verzinnen met dobbelstenen
Tijdsduur: 20 minuten
Wat mensen onderscheidt van andere dieren is ons vermogen om verhalen te
vertellen. En omdat de hersenen van mensen dingen het beste onthouden als ze
er een logisch verhaal van kunnen maken, zijn wij erg goed in het snel construeren
van verhalen. Laat de leerlingen dit in groepjes uitproberen door zelf een verhaal te
verzinnen met story dobbelstenen. Werk in groepjes van 4. Leerling 1 gooit, verzint
een verhaal met de gegooide plaatjes. Leerling 2 gooit en vertelt het verhaal verder,
dan mag leerling 3 en leerling 4 rondt het hele verhaal af. Dit werkt het best met
echte storydices, maar er bestaat ook een online variant:
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas

VERHAAL STRUCTUUR
Hoe is een verhaal opgebouwd?
Tijdsduur: 10 minuten
Een verhaal heeft altijd een begin, midden en eind. In het begin leer je de
hoofdpersoon kennen en zijn probleem of zijn grootste wens. In het midden zie je
verschillende manieren (vaak 3) waarop de hoofdpersoon in actie komt en op het
einde komt het goed of niet. Een verhaal heeft altijd een probleem nodig, zodat je als
kijker benieuwd bent hoe het af gaat lopen. Verhalen zijn gestructureerd zoals ook je
hersens dingen opslaan. Overzichtelijk, alleen de hoofdzaak.
Een hand als verhaalsopbouw:
http://digifemke.nl/5-vinger-verhaal-opbouw

DOCUMENTAIRE KIJKEN
2Broers
Tijdsduur: 30 minuten
Bekijk de korte documentaire over een jongen met een
spierziekte en zijn broer. De film duurt 15 minuten. Gebruik de
docentenhandleiding va het IDFA om vervolgens een gesprek
over de documentaire te voeren.
2Broers, de film:
https://vimeo.com/84235119
Docentenhandleiding:
https://mtm.crossmarx.nl/engine/download/
blob/mtm/42018/2015/5/IDFA2011_2Broers.
pdf?app=mtm&class=6195&id=1181&field=42018

LESDAG 2 DOCUMENTAIRE

OEFENING

EIGEN DOCUMENTAIRE
Jouw documentaire
Tijdsduur: 30 minuten
Stel een filmmaker zou een documentaire over jou maken. Waar zou die dan over
gaan? Wat is jouw meest bijzondere probleem of jouw grootste wens?
Verzin vervolgens in tweetallen 5 scenes voor jou verhaal aan de hand van de hand:
Verhaalopbouw hand:
http://digifemke.nl/5-vinger-verhaal-opbouw

DE WERKELIJKHEID
Wat wil de maker met het verhaal vertellen?
Tijdsduur: 10 minuten
Wat is een documentaire? Wel de werkelijkheid, maar niet altijd de waarheid. Een
documentaire is de werkelijkheid bekeken door de ogen van de filmmaker. De
filmmaker heeft altijd een mening en dat is vaak de boodschap van de film. Wat was de
mening van de filmmakers van de 2 documentaires die jullie hebben gezien?
Bovendien is een beeld altijd maar een momentopname uit een gekozen hoek. Het
is niet altijd het hele verhaal. Neem bijvoorbeeld de soldaat die een beertje omhoog
houdt bij de neergestorte MH17. Hij lijkt een trofee te tonen, maar blijkt in de video
erna geëmotioneerd een kruis te slaan.
De misleiding van een foto:
http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/2014/07/de-misleiding-van-een-fotosadisten-die-een-knuffel-als-oorlogstrofee-tonen-of-toch-niet

DEEP FAKE

OEFENING

Manipulatie en Wombo app
Tijdsduur: 15 minuten
Zelfs als het echt lijkt, kan het nog nep zijn, want computers worden steeds beter om
echte mensen na te maken en gekke dingen te laten doen. Deze video van 3 minuten,
laat dat goed zien:
Deepfake RTL4:
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/5179151/nepfilmpjesnet-echt

WOMBO
Download de app WOMBO en maak een foto van een leerling. (dit is momenteel
de veiligste app qua privacy, Europees ontwikkeld). Dankzij de app kun je een
foto uploaden, en de leerling binnen 1 minuut laten dansen en zingen.
Wombo app:
https://www.kliksafe.nl/blogs/mediaopvoeding/wombo

LESDAG 2 DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE KIJKEN
LessonUp: De man die achter de horizon keek
Tijdsduur: 30 minuten (of 1 uur inclusief de hele film)
Een interessante les over een mooie documentaire die speelt
met vorm en verhaalstructuur. De maker vertelt over zijn
zoektocht naar een kunstenaar die spoorloos verdween.
De man die achter de horizon keek met lesbrief
https://www.lessonup.com/nl/lesson/wNmhHzCDFFtskXsB8
De hele film (27 minuten)
https://www.2doc.nl/documentaires/series/zapp-echtgebeurd/2019/de-man-die-achter-de-horizon-keek.html

JOUW DOCUMENTAIRE
Vorm een boodschap
Tijdsduur: 10 minuten
Wat wil jij vertellen met jou documentaire? En wat zou daar een mooie vorm voor
kunnen zijn? Denk aan titels, geen geluid, animatie of een metaforisch beeld vinden
voor jou boodschap. Kijk een aantal 1-minuutsdocumentaires van One minutes junior
(http://www.theoneminutesjr.org/competition) voor inspiratie.
One minutes junior
https://www.youtube.com/watch?v=zVxJHi5N0NU

OEFENING

Storyboard
Tijdsduur: 5 minuten
Uitleg, voorbeeld en printbare templates.
https://www.imagineforest.com/blog/free-storyboard-template

Boodschap, vorm en storyboard
Tijdsduur: 20 minuten
Bedenk wat jij wilt vertellen met je eigen documentaire. Kun je er ook een mooie
vorm voor verzinnen? Teken per bedachte scène een storyboard. Schrijf daar kort
onder wat er in die scène te zien of te horen gaat zijn. Vraag vervolgens een paar
leerlingen hun plan te presenteren.

LESDAG 2 DOCUMENTAIRE

Extra oefeningen

TIP

Nepnieuws en Deepfakes
Goede uitleg voor leerlingen
https://www.mediawijsheid.nl/deepfake

Nepnieuws Quiz
Doe de nepnieuws quiz (30 minuten). Dit kan zowel klassikaal als individueel.
https://www.mediamasters.nl/bieb/nepnieuws

TIP

Vloggen
Laat de leerlingen een Vlog maken in plaats van en werkstuk. 10 tips om zelf te bekijken
voor leerlingen:
https://www.kidsweek.nl/filmpjes/10-tips-voor-het-maken-van-een-vlog

Klokhuis reportage maken
Tijdsduur: diverse blokken
Laat leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met een concrete cursus reportage
maken. Overzichtelijk en leuk om te doen!
https://www.hetklokhuis.nl/dossier/119/reportagecursus/473/klokhuisreportagecursus

Filmkwartier documentaire
Bekijk deze LessonUp over wat een documentaire is.
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/mNXxguSJ7FoD5gxWH
Filmkwartier verhaalopbouw
Kijk deze LessonUp met leuke animatiefilm over verhaalopbouw.
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/

TIP

series/7664fced8586d533c9c032de/lesson/8Q5Pt3CYkNHsWv6aD

Writing Prompts
Kijk de korte uitlegfilm (3 minuten) en schrijf vervolgens een verhaal.
Erg leuke writing prompts, wel in het Engels!
https://www.imagineforest.com/blog/video-writing-prompts

Analyseren
Analyseer een willekeurig filmpje op verhaalstructuur. Wie is de hoofdpersoon? Wat is
zijn probleem? Welke acties onderneemt hij? Wat gebeurt er in het begin, het midden
en het eind? Wat is de boodschap van de maker? Welke vorm is er gekozen?

LESDAG 3 FICTIE

Vertellen
met beeld
INLEIDING
De scenarist schrijft het filmverhaal. Vervolgens is het aan de regisseur om dit verhaal
zo goed mogelijk in beeld te vertellen. De regisseur wil graag dat de kijker emotioneel
betrokken raakt en meeleeft met de hoofdpersoon. Om dit zo goed mogelijk te doen,
leidt de regisseur de blik van de kijker door het beeld. Zo zorgt de regisseur ervoor
dat de kijker precies op het juiste moment de juiste emotie voelt. Meestal vertelt de
regisseur heel duidelijk wie de hoofdpersoon is, zodat je als kijker met deze persoon
mee kunt leven.
De scenarist schrijft op wat de personages zeggen, dit heet de dialoog. Maar mensen
zeggen vaak andere dingen dan dat ze eigenlijk bedoelen. Dit noemen we subtekst. De
regisseur zorgt ervoor dat de acteurs subtekst spelen. Dus dat zij iets anders voelen
dan dat zij zeggen. Daardoor worden personages in films menselijk en spannend om
naar te kijken.
In deze les gaan de leerlingen een scène verfilmen waarin een groep kinderen bij
elkaar zit. Een van hen heeft een scooter gestolen. Maar wie? Elk groepje kinderen
krijgt een andere dader aangewezen, terwijl de scène en de dialogen precies hetzelfde
blijven. Het is de bedoeling dat elk groepje door middel van beeld aan de kijker vertelt
wie de hoofdpersoon en dader is.
Om dat te kunnen, moeten de leerlingen meer weten over shots en het leiden van de
blik. Alle informatie in deze les draait erom dat de leerlingen in de middag de scène
kunnen verfilmen.

LESDAG 3 FICTIE

WAAR KIJK JE NAAR?
Awareness test
Tijdsduur: 5 minuten
De voice over stem vraagt om te tellen hoe vaak het witte team de bal overgooit.
Laat de kinderen tellen, maar zet het beeld stil als dit ook in de commercial gebeurt.
Vraag hoe vaak de bal is overgegooid. En vraag de leerlingen vervolgens of ze de
dansende beer ook hebben gezien. Speel de film daarna weer af.
Bekijk de commercial: https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
(1 minuut).
Als filmmaker is het erg belangrijk dat je de blik van de kijker leidt, zodat hij precies
daar naar kijkt waar jij wilt. In deze les leren we hoe je dat doet.

SUBTEKST BESPREKEN
Scène scooter lezen (zie bijlage)
Tijdsduur: 15 minuten
Lees met de klas de scène (Zie bijlage, de uitleg hoeft nog niet gelezen). Wijs per
naam een leerling aan die de teksten van dit personage leest. En wijs een leerling aan
die de ‘regieaanwijzingen’ oftewel, alles wat er gebeurt, leest. Bespreek moeilijke
begrippen zoals ‘voorwaardelijk’.
Vraag wie zij denken wie de dader is. Leg vervolgens uit wat subtekst betekent.
Bv. Laat 1 leerling een tekening naar de leerkracht brengen. De leerkracht heeft de
tekst: “oh prachtig”. Speel dit 1x oprecht gemeend (de mooiste tekening ooit), 1x
omdat je geen tijd hebt (afkappen en er amper naar kijken) en 1x cynisch (pff, een kind
uit groep 1 zou het beter doen).
Verzin kort met de klas per personage waarom ook hij/zij de dader ook zou kunnen
zijn. Hoe kun je dit laten zien in spel, beeld en montage? Oftewel: hoe leidt je de blik
van de kijker? Deze begrippen komen in de volgende oefeningen uitgebreid aan bod!

KIJKEN EN ANALYSEREN
Pony Place
Tijdsduur: 30 minuten
In een film is het altijd belangrijk dat je meeleeft. Om dat
zo goed mogelijk te doen, kiest de maker bijna altijd een
hoofdpersoon.
Kijk Pony Place: https://www.ntr.nl/KORT/7/detail/NTR-KortPony-Place/NPS_1237300
(10 minuten film over een oma die op de virtuele
paardenboerderij van haar kleinkind moet passen, dat blijkt
zo tijdrovend, dat het verzorgen van haar eigen boerderij er
volledig bij inschiet.)

LESDAG 3 FICTIE

Stel de volgende vragen:
Wat gebeurt er in het begin?
(oma ziet het meisje spelen in de tuin van haar boerderij, meisje moet
op vakantie, de iPad mag niet mee. Oma belooft op de iPad te passen)
Wat gebeurt er in het midden?
(oma doet allerlei pogingen om het witte paard te redden, uiteindelijk
mislukt alles, het paard gaat dood)
Wat gebeurt er op het eind?
(het meisje komt weer op de boerderij, ontdekt dat haar paard dood is en
begint gewoon opnieuw te spelen. Ze ziet ook dat oma zichzelf en de echte
boerderij verwaarloosd heeft)
Wat wil de filmmaker vertellen?/wat is de boodschap?
(als je alleen nog maar computerspelletjes speelt, dan leidt de echte wereld
daaronder)
Wie is de hoofdpersoon?
(oma)
Hoe weet je dat? / Hoe heeft de filmmaker je dat laten zien?
(oma is het meest in beeld en ook het vaakst close en oma heeft het
grootste probleem)
Leg uit hoe de regisseur in een film laat zien wie de hoofdpersoon is:
Hoe film je een hoofdpersoon?
- als eerste goed in beeld
- vaker in beeld
- closer in beeld
- langer in beeld
vaak ook als anderen praten
- point of view (=meekijken) vanuit die persoon

ANALYSEREN DADERGEDRAG
Fragment Valkyrie
Tijdsduur: 5 minuten
https://www.youtube.com/watch?v=mt0zR2uOAB8 (3 minuten)
Bekijk het fragment. Wie heeft de bom geplaatst? Hoe weet je
dat? (meest in beeld, close in beeld, speelt gestrest) Verzin hoe
het personage dat de scooter gestolen heeft zou kunnen spelen.
Het allerbelangrijkst voor een acteur is dat hij/zij geloofwaardig
overkomt. Probeer daarom nooit uit te beelden wat je voelt,
maar probeer het echt te voelen.

LESDAG 3 FICTIE

ACTEEROEFENING

OEFENING

Emotie telefoon
Tijdsduur: 10 minuten.
Er gaat een denkbeeldige telefoon. Tring, tring.
Leerling 1 neemt op. “ Hallo met …,”
Dan speelt de leerling een zelfbedachte emotie: “ oh echt? Dat is…”
(bv blij: ”fantastisch, wat een geweldig nieuws”. Verdrietig: “echt heel erg.
Arme opa.”. Enthousiast of verontwaardigt: ”dat meen me niet! 50.000 euro?!)
Daarna geeft de leerling de telefoon door:” Ja, ik geef je … even.”
Leerling 2 pakt de telefoon en de emotie over. (bv”Hallo... Oh nee, wat erg! Dood?”
of “.. wat te gek! Dan ga gelijk mijn tas inpakken!”
Leerling 2 hangt op.
De telefoon gaat weer en leerling 3 pakt hem op met een andere, zelfbedachte
emotie. Enzovoorts…

MONTAGE (POINT OF VIEW)
Kuleshov effect
Tijdsduur: 5 minuten
Een hele belangrijke truc voor filmmakers is het Kuleshov effect. Je ziet een personage
dat kijkt, daarna een shot van iets en daarna weer de kijkende persoon. Kuleshov
ontdekte dat je dan als kijker de emotie invult van die laatste blik, afhankelijk van het
middelste shot. Filmregisseur Hitchcock legt dit heel duidelijk uit:
https://www.youtube.com/watch?v=96xx383lpiI
(2 minuten, Engels gesproken, maar het beeld spreekt voor zich)

ANALYSE
Alles vertelt iets
Tijdsduur: 10 minuten
In een fictiefilm is alles bedacht. De kleding is gekozen, de locatie uitgezocht en
ingericht en de props zijn speciaal voor de film gekocht. Alles vertelt iets. Bekijk een
film en zet vervolgens op een paar willekeurige plekken het beeld op pauze. Analyseer
met de klas het beeld. Wat is er te zien en wat vertelt dat over het personage? Wat
vertelt de achtergrond? En wat de kleding? (bv onopgemaakt bed = rommelig, gitaar in
de hoek = muzikaal en creatief, driedelig pak aan = chique, joggingbroek = uitgeblust).
Het is belangrijk dat kinderen zich hier bewust van zijn! Niet alleen voor hun eigen film
van middag, maar ook in het kader van mediawijsheid.
Gebruik bijvoorbeeld Pony Place.
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BEELDTAAL
Vertellen met instellingen
Tijdsduur: 10 minuten
Het beeld van een televisiescherm ligt horizontaal. Daarom is
het belangrijk om ook altijd horizontaal te filmen!
Vraag een kind voor de klas en film deze met bv een iPad
verbonden aan het digibord.
Bespreek de volgende beelduitsnedes:
- Totaal (ten voeten uit, veel ruimte zichtbaar)
- Medium (van borst tot vlak boven het haar)
- Close (alleen het gezicht)

Filmmakers gebruiken deze uitsnedes om een verhaal te vertellen. Bijna elke scène
begint met een totaal, dan krijgen we een gesprekje in medium en vervolgens het
belangrijkste in close up. Zo vertelt de filmmaker aan de kijker wanneer hij echt op
moet letten.
Totaal
- Hier bevinden we ons
Medium
- Ik praat
Close up
- Emotie
- Het belangrijkste van wat ik zeg
- Meeleven met degene die closer in beeld is
Kijk ter illustratie met de klas de 1e scène van Pony Place terug en benoem:
Totaal
- De auto rijdt weg, maar stopt, meisje komt eruit
Medium
- Praten over spelletje
Close
- Oma belooft ervoor te zorgen
Daarna weer medium
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PERSPECTIEF
Kikvors en vogelvlucht
Tijdsduur: 5 minuten
Behalve totaal, medium of close, kan een filmmaker ook hoog
of laag gaan staan. Als de camera laag staat, lijkt het personage
krachtiger. Als de camera op het personage neerkijkt, lijkt hij
nietiger. Hitler eiste bijvoorbeeld altijd dat hij van onder gefilmd
werd, zodat hij machtig overkwam.
Vraag nog eens een vrijwilliger voor de camera en film deze
persoon van hoog en daarna van laag om het verschil in beleving
aan te tonen.

DE REGEL VAN DERDEN
Raster
Tijdsduur: 10 minuten
Onze ogen zijn een beetje bol en daarom valt onze blik het eerst zaken op die schuin
van het midden staan. Daar kun je als filmmaker slim gebruik van maken. Dit doen niet
alleen filmmakers. Ook schilders als Van Gogh en Rembrandt gebruikten deze techniek
in al hun schilderijen.
Vraag de leerlingen om op hun camera of iPad ‘raster’ of ‘grid’ aan te zetten. (bij iPad
of iPhone: Instellingen – camera – raster). Er staan nu 4 strepen door het beeld, die
het scherm opdelen in 9 vakken. Onze ogen kijken het eerst naar de 4 punten waar de
lijnen elkaar raken.
zorg dat je de horizon altijd op de bovenste of de onderste lijn ligt.
zorg dat je onderwerp altijd op de linker of rechterlijn staat.
zorg dat de ogen van het personage altijd op een van de bovenste punten
liggen.
Voor een aantal visuele voorbeelden, bekijk met de klas de foto’s op deze engelstalige
site: https://kidcourses.com/the-rule-of-thirds-a-gridded-guide

SAMENVATTING
Alle informatie over shots nog eens samengevat in een filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=ZHoM-nw_hfE&t=240s (4 minuten)
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OEFENING

VERTELLEN MET KADERS
Spieken
Tijdsduur: 45 minuten
Leerlingen verzinnen in groepjes van 3 een kort verhaal met een begin, midden en
einde, over iemand die spiekt. Daarna bedenken ze 6 foto’s om dit verhaal mee te
vertellen. De kaders van deze foto’s tekenen ze in een storyboard. De uitgewerkte
werkbladen inclusief uitleg:
https://www.eyefilm.nl/uploads/downloads/blocks/verhaal_en_montage_-_
groep_7-8_-_instructie_en_werkbladen.pdf
Bekijk de foto’s vervolgens met de hele klas.

OEFENING
VERFILM EEN SCÈNE
De gestolen scooter
Tijdsduur: 2 uur (30 minuten voorbereiden, 1 uur filmen,
30 minuten kijken).
Verdeel de klas in groepjes van 6. Deel de scène en het
uitlegblad uit en laat de leerlingen een rol trekken.
Vervolgens gaan zij met de voorbereidingen aan de slag
om de scène van de verboden scooter te verfilmen (zie
bijlage). Kijk daarna de films met de hele klas en laat de
andere leerlingen raden wie in dit groepje de dader was.
Hebben de filmmakers het goed kunnen vertellen?
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LESTIP

Extra oefeningen
Iedereen beroemd!
Tijdsduur: Diverse blokken
Het EYE filmmuseum heeft een fijne overzichtelijke methode online gezet met
fragmenten en werkbladen om heel veel te leren over film. Wachtwoorden zijn gratis
aan te vragen.
https://www.eyefilm.nl/nl/avonturen-in-het-donker-groep-7-en-8

Hoe maak ik een korte film
Meer uitleg en voorbeelden voor filmmakers in spe.

OEFENING

LESTIP

https://docplayer.nl/1397163-Hoe-maak-ik-een-korte-film-over-zwerfvuil-in-zeeenkele-basisregels-voor-het-maken-van-een-film.html

Nodig een maker uit
Bekijk klassikaal een film en nodig een van de makers uit om te vertellen hoe de film
precies gemaakt is. Je zult zien dat er nog veel meer nep blijkt dan dat je ooit had
gedacht! Benader Filmhub Noord voor de mogelijkheden!
https://filmeducatie.nl/hub-noord

Klappen
Tijdsduur: 5 minuten
Bekijk een scène van een willekeurig filmpje terug. Laat de leerlingen klappen
wanneer het camerastandpunt verandert. Dus wanneer de camera op de set aan
en uit is geweest. Deze oefening is erg leuk voor de bewustwording hoe vaak er in
een scène is gesneden. Dit noemen we ook wel decoupage. Niets in film gebeurt
zomaar. Elke keer dat er geklapt wordt, moet dat stukje film opnieuw opgenomen
zijn en dus van te voren uitgedacht. Dit geeft inzicht in hoe de kijker wordt
gemanipuleerd.
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Extra oefeningen
FILMTIP
FOTO OPDRACHT
Knuffel op avontuur
Tijdsduur: 30 minuten voorbereiden, 1 uur fotograferen, 30
minuten tonen.
Iedereen heeft wel een favoriete knuffel of speelgoed. Voor
deze thuisopdracht
komt de knuffel te leven en beleeft hij een avontuur. Laat de
kinderen een avontuur voor hun knuffel verzinnen. Begin:
wie is de knuffel en wat is zijn wens of probleem? Midden:
hoe overwint de knuffel de hindernissen? (vaak 3). Einde, hoe loopt het af? Laat de
leerlingen het avontuur vastleggen in foto’s. Vraag hen steeds te beginnen met een
totaal en een close up te gebruiken wanneer de knuffel een beslissing neemt of een
emotie ervaart. Als de knuffel iets ziet, maken de leerlingen eerst een foto van zijn
gezicht, dan van wat hij ziet en dan weer van zijn gezicht. Vraag de leerlingen ook om
rekening te houden met een mooie beeldcompositie door het raster aan te zetten
op hun opname apparaat. In de klas worden de foto’s vertoond en mogen de andere
kinderen raden wat het avontuur was dat de knuffel beleefde.

Meer met film:
Korte opdrachten en filmtips voor meer bewustwording over beeld en geluid gebruik
https://www.eyefilm.nl/uploads/images/blocks/meer_met_film_eye_taartrovers.pdf

BIJLAGE 1 – Filmberoepen Memorie, extra oefening na lesdag 1

BIJLAGE 2 – De gestolen Scooter, oefening lesdag 3
Verdeel de klas in groepjes van zes en geef iedere leerling:
-de geprinte scène*
-een rol in de scène
Geef ieder groepje het papier uitleg voorbereidingen en een storyboard papier, hier
te downloaden: http://uitkade.blob.core.windows.net/schoolkade/0ed34e14-fde14a31-8f1a-3cbeb3813534_Storyboard.docx
Suggestie voor een variant met meer of minder leerlingen:
-Extra groepjes:
-gebruik dezelfde dader bij meerdere groepjes
-Een paar leerlingen extra:
-maak een extra personage: Alex.
Alex zegt alleen: “waarom?” (nu zegt Chris deze zin).
-Interessant om ook in een groepje Alex als dader aan te wijzen!)
-Een leerling te weinig:
-voeg camera en regie samen
*Bronvermelding: Geïnspireerd op een scène uit de workshop van Zwartboek de film, de
oorspronkelijke maker van deze scène is helaas onbekend…

UITLEG VOORBEREIDINGEN
Trek een kaartje met een rol erop Deze rol ga jij spelen. Achter 1 van de rollen staat
DADER. Laat het aan jou groepje weten als jij de dader bent. Dit moeten jullie zo
goed mogelijk vertellen in de film.
Bespreek met de regisseur het gedrag van de dader.
Door welk gedrag lijkt de dader schuldig?
Denk hierbij aan begrippen als:
Vriendelijk/ploerterig, angstig/zelfverzekerd, beheerst/opgefokt, blij/verdrietig,
helder/mompelend, luid/ingetogen, snel/traag, schel/hees, hoog/laag,
beweeglijk/passief, zelfverzekerd/achterdochtig, uitdagend/bescheiden,
nerveus/ontspannen, enz.
Bespreek ook het gedrag van de andere personages en bepaal de mise-en-scène (wie
zit waar?). Je repeteert de scène voordat je gaat filmen.
DECOUPEREN
Decoupeer de scène (deel hem op in shots) in maximaal 7 beelden. Schets deze
beelden op het storyboard papier Zet in de scène een streep tot waar welk beeld
loopt.
Er wordt niet gemonteerd. De shots worden achter elkaar opgenomen in de juiste
volgorde.
Denk aan het volgende:
KADERS
Wat zijn de kaders (wat zien we wel en niet in beeld?)
Dichtbij/op afstand (close, medium, totaal)
Hoeveel spelers zijn zichtbaar in ieder afzonderlijk shot?
Wat zien we precies?;
-het gezicht, de handen, de ogen enz.
-voorzijde, achterzijde, van onder, boven of opzij enz.
-een recht of een schuin kader enz.
Maak het jezelf niet te moeilijk. Gebruik een afwijkend kader alleen als het een
duidelijke functie heeft in de scene.
Je mag geen gebruik maken van effecten in de camera. Zoals slow motion of
nightvision.
Een bijzondere variant is het ‘point of view’ shot. De camera kijkt door de ogen van
de dader. We zien de dader niet in beeld, maar we horen hem wel praten (van
dichtbij/achter de camera). Effect: we zien vooral hoe de andere spelers naar de
dader kijken. Andersom kan ook: we horen iemand anders praten, maar zien

intussen de reactie van de dader. https://npo-fonds.nl/nieuws/templatepublieksbereik-staat-online#content
HET STORYBOARD
Teken de 7 shots uit op papier, maar verlies hier niet teveel tijd mee.
FILMEN
Monteren doen we vandaag op de camera. Film het stukje dat je vanuit de gekozen
instelling wilt filmen. Als het misgaat, wis je de opname en film de take opnieuw.

ROLVERDELING
GROEP 1
Regisseur
-Waar gaan jullie filmen?
-Hoe gaan de acteurs zitten?
-Wat gaan de acteurs spelen? Overleg met de acteurs
-Hoe zien we dat de dader het gedaan heeft? Overleg met de dader
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de camera, verzin samen 4 tot 7 shots
-Repeteer met de acteurs
-kijk bij de opnames goed mee of het gaat zoals jij het goed vindt
Camera
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de regisseur, verzin samen 4 tot 7 shots
-Teken de storyboards, schrijf erbij tot welk stukje tekst het shot duurt. (dit kun je
ook doen door de tekst met een streep te verdelen)
-Neem alles op (probeer goede kaders te maken)
Jessie (DADER)
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Bobby
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Robin
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Chris
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk

GROEP 2
Regisseur
-Waar gaan jullie filmen?
-Hoe gaan de acteurs zitten?
-Wat gaan de acteurs spelen? Overleg met de acteurs
-Hoe zien we dat de dader het gedaan heeft? Overleg met de dader
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de camera, verzin samen 4 tot 7 shots
-Repeteer met de acteurs
-kijk bij de opnames goed mee of het gaat zoals jij het goed vindt
Camera
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de regisseur, verzin samen 4 tot 7 shots
-Teken de storyboards, schrijf erbij tot welk stukje tekst het shot duurt. (dit kun je
ook doen door de tekst met een streep te verdelen)
-Neem alles op (probeer goede kaders te maken)
Jessie
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Bobby (DADER)
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Robin
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Chris
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk

GROEP 3
Regisseur
-Waar gaan jullie filmen?
-Hoe gaan de acteurs zitten?
-Wat gaan de acteurs spelen? Overleg met de acteurs
-Hoe zien we dat de dader het gedaan heeft? Overleg met de dader
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de camera, verzin samen 4 tot 7 shots
-Repeteer met de acteurs
-kijk bij de opnames goed mee of het gaat zoals jij het goed vindt
Camera
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de regisseur, verzin samen 4 tot 7 shots
-Teken de storyboards, schrijf erbij tot welk stukje tekst het shot duurt. (dit kun je
ook doen door de tekst met een streep te verdelen)
-Neem alles op (probeer goede kaders te maken)
Jessie
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Bobby
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Robin (DADER)
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Chris
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk

GROEP 4
Regisseur
-Waar gaan jullie filmen?
-Hoe gaan de acteurs zitten?
-Wat gaan de acteurs spelen? Overleg met de acteurs
-Hoe zien we dat de dader het gedaan heeft? Overleg met de dader
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de camera, verzin samen 4 tot 7 shots
-Repeteer met de acteurs
-kijk bij de opnames goed mee of het gaat zoals jij het goed vindt
Camera
-Hoe gaan we het filmen? Overleg met de regisseur, verzin samen 4 tot 7 shots
-Teken de storyboards, schrijf erbij tot welk stukje tekst het shot duurt. (dit kun je
ook doen door de tekst met een streep te verdelen)
-Neem alles op (probeer goede kaders te maken)
Jessie
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Bobby
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Robin
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk
Chris (DADER)
-Kleur je eigen teksten en leer ze uit het hoofd
-Bedenk hoe je gaat spelen
-Overleg met de regisseur
-Repeteer
-Speel zo geloofwaardig mogelijk

1. INT. POLITIECEL – DAG
JESSIE
Goed jongens. Dit hoeft niet lang te duren. Bobby.
Gewoon bekennen, dan kunnen wij naar huis.
BOBBY
Relax man. Ik heb drie maanden voorwaardelijk.
JESSIE
En niet voor niks.
ROBIN
Kom op Jessie, Bobby heeft het niet gedaan.
JESSIE
Nee, jij zeker.
ROBIN
Waarom niet?
JESSIE
Ga toch fietsen.
BOBBY
Chris... Zeg jij eens wat..
CHRIS
Waarom?
JESSIE
Omdat jij die scooter gejat hebt.
CHRIS
Hoe weet jij dat nou..
BOBBY
Jessie weet alles.
JESSIE
(tegen Bobby)
Moet ik jou in mekaar trimmen!
Chris probeert Jessie en Bobby uit elkaar te houden.
CHRIS
Ophouden. Zo komen we hier nooit weg.
ROBIN
Oke. Stop maar, ik heb het gedaan.

