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I NL E I DI N G

The Sequel

In januari 2020 diende Filmhub Midden onder pen-
voering van Stichting Theater De Lieve Vrouw en met 
kernpartners Nederlands Filmfestival, Kunst Centraal, 
Beeld en Geluid en Hoogt on Tour een aanvraag in 
bij het Filmfonds voor een pilotjaar en ontving hier-
voor de volledige toekenning. Precies twee weken na 
de eerste lockdown in verband met de toegenomen 
Covid-19 besmettingen. Dit pilotjaar kreeg dan ook bij-
zondere wending: de impact van corona op de wereld, 
op Nederland en specifiek de culturele sector en het 
onderwijs is een grote beproeving gebleken. 

De aanhoudende lockdowns zorgden en zorgen nog 
steeds voor beperkingen en vertragingen in de uit-
voering van de initieel opgevoerde plannen, zeker wat 
betreft activiteiten met en op scholen. In overleg met 
het Filmfonds werd de pilotperiode dan ook verlengd 
tot juli 2021. 

Gedurende 2020 richtte Filmhub Midden zich voorals-
nog op inventarisatie, behoeftenonderzoek en advies, 
verkennen van kansen binnen het bestaande aanbod en 
de aanwezige infrastructuur, opstarten en doorstarten 
van samenwerkingen en opbouwen en versterken van 
een regionaal netwerk voor filmeducatie. De resultaten 
van deze inventarisaties en onderzoeken zijn uitgangs-
punten voor onze activiteiten in de komende twee 
jaren. De pilot loopt tot en met aanstaande 1 juli, nog 
niet alle activiteiten zijn afgerond op het moment van 
schrijven van deze vervolgaanvraag. 

Gedurende de pilotperiode ontwikkelde Filmhub 
Midden zich, samen met het Landelijk Netwerk 
Filmeducatie en de andere filmhubs, tot een sterk 
samenwerkingsverband. We zochten naar een geza-
menlijke werkwijze, waarbij we landelijke en regionale 
inspanningen optimaal met elkaar verbinden. 

Wij constateerden onder andere de noodzaak van een 
gezamenlijke taal en visie op filmeducatie. Daarom 
nemen we het visiestuk ‘Dit is filmeducatie!’ en de 
‘Doorlopende leerlijn film’ van het landelijk Netwerk 
Filmeducatie als basis voor onze activiteiten. Wij 
bereiken met ons gezamenlijke verhaal het onderwijs, 
bemiddelaars en de aanbieders van filmeducatie en 
zorgen dat de boodschap aankomt en wordt omgezet 
in acties. Zo ondersteunen we het onderwijs en kun-
nen leerlingen zich ontwikkelen als kritische kijkers en 
makers, beeldbewuste burgers én filmbezoekers van de 
toekomst.

In deze aanvraag presenteren wij het plan voor de 
komende twee schooljaren. Het is gestoeld op de opge-
dane ervaringen in de pilotperiode en in samenwerking 
met ons regionale filmeducatie netwerk. 

We definiëren filmeducatie als het bewust kijken, maken 
en onderzoeken van film. Leerlingen geven betekenis 
aan wat ze zien of maken, door hun ervaring te leren 
benoemen, te onderzoeken en hierop te reflecteren. 
Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een 
bepaald beeld? Waarom vind je de film rechtvaardig of 
juist representatief? Waarom vertel je jouw verhaal in 
deze volgorde? Versterkt de muziek bij je verhaal wel 
jouw boodschap?

Door zulke vragen te beantwoorden, geven leerlingen 
betekenis aan de film die ze zien of maken, waarbij ze 
ook een kritische blik op film ontwikkelen. De term 
‘film’ vatten we daarbij breed op: film is bewegend 
beeld dat (doorgaans) met geluid wordt gepresenteerd 
in de vorm van animatiefilms, speelfilms, korte films, 
documentaires en tv-series. Games, videoclips, 
videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-
video’s rekenen we ook tot film. 
 
Definitie filmeducatie van het  
landelijk Netwerk Filmeducatie.

Inleiding
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Filmhub Midden  
Filmeducatiehub Midden-Nederland (vanaf nu: ‘Filmhub 
Midden’ of ‘de Filmhub’) maakt zich sterk om film een 
structurele plek te geven in het funderend (primair, 
voortgezet en speciaal) onderwijs in de Provincie Utrecht 
en Flevoland. Wij zijn ervan overtuigd dat filmeducatie 
van groot belang is in de 21ste eeuw en daarom structu-
reel onderdeel zou moeten zijn van het onderwijscurri-
culum. Filmhub Midden zorgt voor een regionaal netwerk 
voor filmeducatie waarin intensief wordt samengewerkt 
met provinciale en stedelijke cultuureducatieve be-
middelaars, aanbieders, het onderwijs én het landelijke 
netwerk. Samen leiden we nieuwe generaties op tot kri-
tische kijkers en makers, oftewel beeldbewuste burgers.
Een aantal sterke kernpartners werkt mee aan het 
bereiken van onze doelen: Filmtheater De Lieve 
Vrouw (penvoerder), Hoogt on Tour, het Nederlands 

Film Festival, Kunst Centraal, FleCk en Collage. Het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid sluit aan als 
landelijke partner. Deze organisaties zijn leden van de 
stuurgroep en zullen zich mede inzetten voor de kwalita-
tieve uitvoering van het projectplan. 

Conclusies uit de eerste 
helft van het pilotjaar 
De Filmhub sluit in juni 2021 de pilot af. Een jaar dat 
overschaduwd werd door de coronacrisis. Deze crisis 
heeft een grote impact gehad op de uitvoering van het 
activiteiten in het pilotjaar. Voor de activiteiten hebben 
we andere, online en hybride vormen uitgewerkt en 
een aantal projecten zijn uitgesteld tot de zomer van 
2021. Ondanks dat op het moment van schrijven de pilot 
nog volop gaande is, hebben zijn er diverse activiteiten 
gerealiseerd en inzichten opgedaan. We onderzochten 

de stand van zaken op het gebied van filmeducatie en 
voerden een groot aantal gesprekken met cultuurbemid-
delaars, aanbieders en het onderwijs. De conclusies uit 
deze gesprekken vormen een belangrijke basis voor het 
vervolg van onze activiteiten in de komende jaren. 

We zetten de belangrijkste conclusies hier  
op een rijtje: 

1 .   F i l medu cat i e  i s  e e n 
onont g onne n  g eb i ed,  e r  
i s  v e e l  we r k  te  v e r zet te n .  
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; 

Filmhub Midden

Grease (Randal Kleiser, 1978)
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2 .   In  het  onde r w i js  i s  de 
v raag  naar  fi l meducat i e 
v oora l  l a te nt  aanwez ig .  
Om de vraag te ontwikkelen en succesverhalen te 
creëren is investering nodig in persoonlijk contact, 
advies op maat en nascholing;

3 .   Het  fi l meducat i ev e  aanbod  i n 
de  r e g i o  i s  v e r s n ippe rd  e n  n i e t 
v oor  a l l e  onde r w i js - n i v e aus  i s 
aanbod  besch i k b aar.  
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.

Visie
In de komende twee schooljaren werkt Filmhub Midden 
met de opgedane ervaringen uit de pilot verder aan een 
sterk regionaal netwerk voor filmeducatie, aansluitend bij 
de bestaande infrastructuren. Daarin nemen onderwijs, 
aanbieders van filmeducatie en cultuurbemiddelaars 
actief deel. Filmhub Midden heeft in het filmeducatie-
ve netwerk de rol van aanjager van de (latente) vraag, 
versterker van het filmeducatief aanbod, verbinder van 
vraag en aanbod en promotor van filmeducatie. In het 
netwerk voegen alle partijen expertise toe en worden de 
schakels met elkaar in verbinding gebracht. Het netwerk 
leert van elkaar, zodat we alle leerlingen in het primair 
en voortgezet onderwijs de kans geven kritisch te leren 
kijken en maken en hun talenten op dit gebied te kunnen 
ontwikkelen. Aan de hand van de landelijke slogan ‘Leer 
film spreken’ laat Filmhub Midden zien wat het belang 
is van filmeducatie en geeft daar samen met regiona-
le partners en als onderdeel van het landelijk Netwerk 
Filmeducatie invulling aan. 

Filmhub Midden was in het pilotjaar vooral zichtbaar via 
de bestaande cultuureducatieve infrastructuur en de 
kanalen van de kernpartners. Deze aanpak zullen we in 
dit actieplan vasthouden en verduurzamen in 2021-2022 
met een focus op filmeducatie in het kunstdomein. In 
2022-2023 breiden we onze scope verder uit; naast het 
kunstdomein richten we ons dan ook op filmeducatie als 
onderdeel van het domein mediawijsheid1. Belangrijke 
partners zijn daarbij Beeld en Geluid en de bibliotheken. 
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1 Ter verheldering: de Filmhub richt zich niet op mediawijsheid als geheel; slechts op de 

invulling van het onderdeel visuele geletterdheid oftewel beeldtaal binnen mediawijsheid. 

In dit kader bieden bibliotheken steeds vaker filmeducatief aanbod aan. Voorbeelden zijn 

een workshops boek-trailers maken en het analyseren van boekverfilmingen.
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F I L MHUB  MI DDEN 

Doelstellingen 
Filmhub Midden:
-  jaagt de vraag van het po, vo en speciaal onderwijs naar 

filmeducatie aan in de provincies Utrecht en Flevoland; 
-  versterkt het bestaande filmeducatieve aanbod en vult 

leemtes in; 
-  brengt vraag en filmeducatief aanbod samen; 
-  brengt succesfactoren voor verankering van 

filmeducatie in kaart en past de bevindingen toe;
-  bouwt verder aan een regionaal filmeducatie netwerk 

van onderwijs, aanbieders en cultuurbemiddelaars;
-  brengt filmeducatie in beeld voor het onderwijs, 

cultuurbemiddelaars en het filmeducatieve veld.

Reikwijdte
De Filmhub Midden bedient provincie Utrecht en pro-
vincie Flevoland. In 2020 is een mooie start gemaakt in 
provincie Utrecht en is op verzoek van het Filmfonds ook 
kwartier gemaakt in Flevoland. Vanaf 2021 wordt Provincie 
Flevoland ook volledig aangesloten bij Filmhub Midden. 
Met de ervaringen uit Utrecht kunnen we in deze provin-
cie een vliegende start maken. 

Bereik 
Het lange termijndoel van onze activiteiten is de imple-
mentatie van filmeducatie in het curriculum van scholen. 
De leerling zelf bereiken we alleen indirect: de hub is zelf 
geen aanbieder van filmeducatieve projecten voor scho-
len, maar zorgt voor een kwalitatieve humuslaag voor 
filmeducatie door het ondersteunen van leraren(oplei-
ders), filmeducatieve aanbieders en het benutten van 
en samenwerken met de bestaande cultuureducatieve 
infrastructuur. Door onze activiteiten professionaliseren 
we het veld en laten we het aanbod groeien in kwaliteit, 

spreiding en diversiteit, waardoor het aantal leerlingen 
dat structureel met film in aanraking komt in het onder-
wijs groeit.

Het bereik van de Filmhub meten we derhalve af aan het 
aantal leraren, aanbieders, cultuurbemiddelaars en lera-
renopleiders dat we bereiken met onze activiteiten. Het 
aantal po, vo en speciaal onderwijsscholen in onze regio 
bedraagt 647 scholen de provincie Utrecht (po 484, vo 
115, so 48) en 242 in Flevoland (po 177, vo 46 en so 19). In 
onderstaande tabel geven we onze bereiksambitie aan 
voor de komende twee jaar.  

Nog belangrijker dan aantallen alleen, vinden wij de 
krachtige kwaliteitsimpuls in het onderwijs. We voor-
zien dat onze activiteiten ervoor zorgen dat scholen 
de komende jaren filmeducatie steeds beter een plek 
weten te geven. Om de voortgang van deze verankering 
van filmeducatie in het onderwijs te meten, voeren we 
in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en de 
andere hubs een landelijk onderzoek uit. Dit onderzoek 
staat beschreven in paragraaf 4.2.

BERE I KCI JFERS 
F I L MHUB  MI DDEN

PILOTJAAR2 

2020-2021 2021-2022 2022-2023

SCHOLEN 
(via leraren)

po Utrecht  20
vo Utrecht 15
so Utrecht 2
po Flevoland 5
vo Flevoland 5
so Flevoland 0

po Utrecht  40
vo Utrecht 30
so Utrecht 2
po Flevoland 20
vo Flevoland 10
so Flevoland 2

po Utrecht       100
vo Utrecht 50
so Utrecht 5
po Flevoland 40
vo Flevoland 20
so Flevoland 5

AANBIEDERS 60 80 90

CULTUURBEMIDDEL AARS/ 
BIBLIOTHEKEN

15 25 40

LERARENOPLEIDERS 5 20 40

�
2 Indicatie op basis van voorziene activiteiten in pilotperiode

Tabel: Aantallen op basis van DUO geraadpleegd op 19 feb ‘21. 
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ACT I E PL A N  2 02 1 -2 02 3

1.  Aanjagen van de vraag

D oe l s te l l i ng : 
Filmhub Midden jaagt de vraag naar filmeducatie aan 
bij het onderwijs. We enthousiasmeren, inspireren en 
trainen (aankomende) leraren om film op een duurzame 
manier te integreren in hun onderwijspraktijk. We 
werken hierbij nauw samen met cultuurbemiddelaars  
en de regionale en landelijke aanbieders.

D oe lg r oep : 
Onderwijs (po/vo) en lerarenopleidingen

Om zicht te krijgen op de stand van zaken van filmeduca-
tie in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs 
(vo) in de provincies Utrecht en Flevoland, voerden we 
in het pilotjaar een regionaal behoefteonderzoek onder 
leraren uit: ‘Kijk op leraren’3.Dit onderzoek is een aanvul-
ling op het eerder uitgevoerde landelijke onderzoek van 
het landelijk Netwerk Filmeducatie4. De conclusies uit dit 
onderzoek vormen de basis voor de activiteiten voor het 
onderwijs in de komende periode, die hieronder worden 
uitgewerkt in concrete acties. 

Actieplan 
2021-2023

�
3 Dit rapport is te vinden op www.filmhubmidden.nl/onderzoek.
4 Motivaction in opdracht van het landelijk Netwerk Filmeducatie, 2019
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1 . 1 

Persoonlijke adviesge-
sprekken met leraren

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

Uit onze gesprekken blijkt dat leraren (veelal latent) 
behoefte hebben aan meer informatie over filmeducatie 
en de meerwaarde van filmeducatie voor het onderwijs. 
We investeren daarom in actief contact met scholen 
die ons via een cultuurbemiddelaar, bibliotheek of 
rechtstreeks weten te vinden. Onze onderwijsadviseur 
denkt mee over invulling van filmeducatieve activiteiten 
passend bij de school en geeft advies op maat.  

1 . 2 

Overzicht bieden van  
het aanbod
Veel leraren en lerarenopleiders geven aan niet goed op 
de hoogte te zijn van het bestaande (online) aanbod. Via 
onze communicatiekanalen, posters op scholen, nieuws-
brieven en social media brengen we het bestaande 
aanbod onder de aandacht. We besteden aandacht aan 

filmeducatie.nl en de platforms van onze partners met 
(kant en klaar) lesmateriaal zoals Film in de Klas en Beeld 
en Geluid op school. Uiteraard komt dit aanbod ook 
terug in onze trainingen, de nieuwsbrief en het persoon-
lijke contact met de scholen. 

1 . 3  

Training filmeducatie 
voor leraren 
De meeste leraren blijken de terminologie van film-
educatie niet te kennen en ook ontbreekt inhoudelijke 
kennis op het gebied van film kijken en maken met de 
klas. De Filmhub ontwikkelt daarom in samenwerking 
met (kern)partners workshops en trainingen die inzicht 
geven in de kansen, mogelijkheden en opbrengst van 
filmeducatie. De trainingen geven naast theoretische 
verdieping ook concrete tips en aanbod om direct mee 
aan de slag te gaan in de klas. We verwachten deze 
trainingen in schooljaar 2021-2022 voor minimaal 100 
leraren uit te voeren.

Voor onze trainingen gaan we uit van de door het lan-
delijk Netwerk ontwikkelde visie op filmeducatie en de 
vijf vaardigheden van filmeducatie. We wensen dat alle 
leraren de vijf vaardigheden kunnen dromen, hiervoor 
ontwikkelden we deze korte visuele explanimation.

Met cultuurbemiddelaars Kunst Centraal en NEOS 
werkten we in het pilotjaar al samen om trainingen te 
ontwikkelen en aan te bieden. Met onze kernpartner 
NFF organiseerden we in het pilotjaar al een succesvolle 
Filmhub Pop-Up voor leraren op het festival, die inmid-
dels 380 keer is bekeken. Vanaf komend jaar bieden we 
jaarlijks een training aan voor de leraren op de scholen 
die zich hebben ingeschreven voor het educatiepro-
gramma tijdens het NFF. Ook met andere (kern)partners 
werken we samen rondom bestaand en te ontwikkelen 
trainingsaanbod voor leraren.  

1 . 4  

Inspirerende tutorials, 
filmpjes over filmeducatie 
voor en door leraren 
Leraren geven aan weinig tijd te hebben om zich te ver-
diepen in filmeducatie. Daarom ontwikkelen we inhoude-
lijke online tutorials en kennisclips met praktische tips. 
Voor de ontwikkeling van kennisclips werken we samen 
met studenten van het ROC Midden Nederland. De 
content worden gedeeld in nieuwsbrieven, op socials en 
via kanalen van onze partners.

Hidden Figures (Theodore Melfi, 2016)

Subsidieaanvraag 2021 - 2023 8/22FILMHUB MIDDEN



1 . 5  

Verdiepende workshops  
voor leraren

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

Leraren die het belang van filmeducatie inzien, blijken 
veel beren op de weg te zien bij de uitvoering van film-
educatieve activiteiten. Ze willen aan de hand genomen 
worden, bijvoorbeeld als het gaat om films creëren 
met leerlingen. Als vervolg op onze basisworkshops en 
trainingen bieden we in 2022-2023 ook verdiepende 
programma’s aan, in samenwerking met de (kern)
partners. Indien de workshops nog niet bestaan, worden 
deze gezamenlijk ontwikkeld en getoetst door onze 
klankbordgroep, we denken bijvoorbeeld aan praktische 
workshops over film creëren met NFF en Beeld en Geluid 
en verdiepende sessies over o.a. reflectie op film, zoals 
een training filmtechniek voor po-leraren in Almere in 
samenwerking met Collage.

1 . 6  

In beeld brengen  
van succesverhalen
Leraren willen geïnformeerd en geïnspireerd worden 
door ervaringen van andere scholen met filmeducatie. 
Dit doen we door succesvolle filmeducatieve activiteiten 
(best practices) letterlijk in beeld te brengen door een 
kijkje te nemen op scholen en bij filmeducatieve orga-
nisaties. We brengen filmeducatieve projecten in beeld 
en spreken met leraren, filmprofessionals en leerlingen. 
Enthousiasme is aanstekelijk en goed voorbeeld doet 
volgen! 

1 . 7  

Een plek voor filmeducatie 
op lerarenopleidingen
De Filmhub heeft kansrijke gesprekken gevoerd met de 
Universiteit Utrecht, Windesheim (pabo) en Hogeschool 
Utrecht (pabo) en de opleiding kunsteducatie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. 

In de gesprekken met de lerarenopleiders maken we 
dankbaar gebruik van de stappen die door het landelijk 
Netwerk Filmeducatie zijn gezet om deskundigheids-
bevordering van filmeducatie bij (toekomstige) leraren 
structureel te faciliteren. Zo is er in samenwerking met 
de Hogeschool van Amsterdam een visiedocument film-
educatie voor lerarenopleiders ontwikkeld, een module 
filmeducatie met Breitner Academie, een module 
filmdidactiek met de UvA, een minor filmeducatie met de 
Leidse Hogeschool en is er een serie masterclasses ont-
wikkeld met de pabo in Doetinchem door Filmhub Oost. 

Op de lerarenopleidingen in onze regio wordt veel met 
bewegend beeld en film gewerkt, er is echter geen 
structurele plek voor filmeducatie. Wel is er een gevoel 
van urgentie. In samenwerking met de opleidingen wordt 
gekeken waar en hoe filmeducatie een plek kan krijgen 
in het opleidingscurriculum. De Filmhub denkt als expert 
mee bij de ontwikkeling van nieuwe minors en vakken. 
In de periode 2021-2022 werken we mee aan de invul-
ling van het vak technologische en maatschappelijke 
ontwikkeling in het derde jaar pabo van de HU (Utrecht/
Amersfoort). Pabo Windesheim (Almere) ziet kansen 
binnen het vak Onderwijs en techniek. 
We investeren daarnaast in gastlessen, workshops en 
projecten om de toekomstige leraar filmeducatie te 
laten ervaren en tools aan te bieden om filmeducatie 
effectief in te zetten in de klas. Zoals workshops voor 
post-hbo cultuurbegeleider van de Marnix Academie 
(HU) en Kunst-Centraal. In samenwerking met de pabo 
van de Hogeschool Utrecht investeren we ook in film-
educatieprojecten voor studenten, om hen zelf te laten 
ervaren wat filmeducatie is en wat de opbrengst kan zijn.
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2. Versterking film-
educatief aanbod

�
5 Dit rapport is te vinden op www.filmhubmidden.nl/onderzoek.

ACT I E PL A N  2 02 1 -2 02 3

2. Versterking filmeducatief 
aanbod

D oe l s te l l i ng : 
Filmhub Midden versterkt het filmeducatief aanbod, door 
overzicht te bieden en de aansluiting op het onderwijs 
en de algehele kwaliteit, spreiding en samenhang van het 
aanbod verbeteren. 

D oe lg r oep : 
Aanbieders van filmeducatie 

Filmhub Midden heeft de afgelopen maanden gesprek-
ken gevoerd met het overgrote deel van de aanbieders. 
Uit deze gesprekken is een veelzijdig beeld ontstaan, 
dat verwerkt is in het rapport Kijk op aanbieders5 . Op 
basis van de deze gesprekken ontwikkelen we een aantal 
concrete activiteiten. 
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2 . 1 

Basistraining(en) filmeducatie 
voor aanbieders 

“ Ik maak video’s met basisscholen.  
Is dat filmeducatie?” (aanbieder, Soest)

Uit de gesprekken blijkt dat weinig aanbieders een 
duidelijke visie op hebben op filmeducatie. Ze weten 
niet altijd te benoemen wat de betekenis, de waarde 
en het bredere perspectief is van filmeducatie voor 
leerlingen. Film wordt gezien als kunstvorm, of juist 
alleen als technische tool. De waarde wordt voor-
namelijk benoemd vanuit creatieve ontwikkeling of 
vanuit mediawijze doelen; het weten gebruiken van        
de techniek en het medium. 

Wij zien de noodzaak van een gezamenlijke taal en visie 
op filmeducatie. Daarom heeft Filmhub Midden in het 
pilotjaar een basistraining ontwikkeld voor aanbieders, 
op basis van het visiestuk ‘Dit is filmeducatie’ en ‘De 
doorlopende leerlijn filmeducatie’ van het landelijk 
Netwerk Filmeducatie. Deze basistraining zal in 2021-
2022 worden doorontwikkeld en herhaald.

2 .2 

Verdiepende workshops  
en advies op maat

“ Tja, ik ben er ook maar ingerold via de school  
van mijn kinderen” (filmdocent, Utrecht)

Uit de gesprekken blijkt dat niet alle aanbieders even 
goed zijn ingevoerd in de onderwijswereld. De kennis 
mist om met het aanbod aan te sluiten bij het schoolcur-
riculum en onderwijsthema’s. Aanbieders hebben vragen 
over didactiek en pedagogische vaardigheden.

In vervolg op de basistraining investeren we daarom in 

2022-2023 in verdiepende workshops waarbij in kleine 
groepen wordt gewerkt aan de aansluiting van film-
educatief aanbod bij het onderwijs. Deze workshops 
worden vraaggestuurd ontwikkeld rond thema’s zoals 
didactiek en lesmethodes, waar mogelijk in samenwer-
king met (kern)partners Ook bieden we coaching on the 
job, intervisie en advies op maat. 

2 .3 

Opzetten filmdocentenpoule 
inclusief trainingstraject 

Filmfestivals, theaters en bemiddelaars hebben behoefte 
aan een poule ervaren filmdocenten die zij kunnen inzet-
ten om scholen te bedienen. Filmhub Midden zet daarom 
een filmdocentenpoule op en traint de docenten. Een 
overzichtelijke lijst wordt landelijk gedeeld en aangevuld 
door de andere Filmhubs.

2 . 4 

Investeren in aanvullend 
filmeducatief aanbod 

In de Infographic valt de grote diversiteit aan aanbieders 
op die Midden-Nederland rijk is. Er zijn vooralsnog 84 
aanbieders gevonden; 58 in de Provincie Utrecht en 26 
in de provincie Flevoland. Er zijn filmtheaters, bioscopen, 
filmfestivals, filmdocenten, (commerciële) educatieve 
bedrijven, bibliotheken en bemiddelaars actief. Zij wer-
ken met scholen aan film kijken en aan film maken, op 
school en op locatie. Er wordt gewerkt met fictie, docu-
mentaire, animatie en VR. Hoewel het aanbod en de aan-
bieders in Midden Nederland divers zijn, blijkt dat er nog 
niet voor alle doelgroepen evenveel aanbod beschikbaar 
is. De focus van de meeste aanbieders ligt op de doel-
groep 8-14 jaar en in mindere mate ook op 15-18 jaar. Er 
zijn vrijwel geen aanbieders die zich (specifiek) richten 
op de onderbouw van het primair onderwijs. Film maken 
wordt voor deze doelgroep nauwelijks aangeboden.

De Filmhub wil dat filmeducatie voor iedere leerling toe-
gankelijk is, en werkt aan een dekkende infrastructuur 
voor filmeducatie op alle onderwijsniveaus. Om dat te 
bereiken zetten we erop in om met aanbieders, bemid-
delaars en het onderwijs nieuw aanbod te ontwikkelen 
voor de geconstateerde lacunes. Concreet volgen we 
inmiddels de ontwikkelingen van een nieuw project voor 
groep 1 en 2 van Kunst Centraal en Cinekid. Daarnaast 
denken we mee met ClickF1 en het NFF over de moge-
lijkheid om filmprogramma’s aan te bieden in gesloten 
instellingen voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. 
Met TivoliVredenburg verkennen we de kansen van een 
combinatie van muziek- en filmonderwijs.  

2 .5 

Verbeteren zichtbaarheid 
aanbod en aanbieders 

“ Je maakt iets en dat is hartstikke succesvol op  
een school en dan blijft het hangen”  
(aanbieder, Lelystad) 

 
Volgens aanbieders schort het aan zichtbaarheid van 
hun filmeducatieve aanbod binnen het overgrote aanbod 
van activiteiten voor scholen. Aanbieders zelf zijn niet 
goed op de hoogte van de aanbieders in hun werkgebied 
en succesvolle projecten. Om hieraan tegemoet te 
komen zal de in de in de pilot ontwikkelde infographic de 
komende twee jaar worden verbeterd als overzichts- 
pagina voor leraren en bemiddelaars. De kaart biedt in 
één oogopslag een overzicht van het aanbod in de regio 
en het landelijke aanbod. De infographic is een levend 
document en wordt ook de komende jaren bijgehouden 
en doorontwikkeld. De informatie wordt gespecificeerd 
en het vocabulaire, zoektermen en filters worden aange-
past aan de terminologie zoals gebruikt in de publicaties  
‘Dit is filmeducatie!’ en ‘Doorlopende leerlijn film’ van 
het landelijk Netwerk Filmeducatie.

Subsidieaanvraag 2021 - 2023 11/22FILMHUB MIDDEN



ACT I E PL A N  2 02 1 -2 02 3

3. Verbinden van vraag  
en aanbod 

D oe l s te l l i ng : 
Filmhub Midden brengt vraag en educatief aanbod samen 
door afstemming met bestaande provinciale infrastruc-
turen voor cultuureducatie en mediawijsheid. 

D oe lg r oep : 
Cultuurbemiddelaars en bibliotheken

Filmhub Midden ziet zichzelf niet als nieuwe makelaar. 
De makelende rol vervult de hub door intensieve  
samenwerking met de bestaande infrastructuur en 
andere makelende organisaties, cultuurbemiddelaars  
en bibliotheken. We zijn in contact met alle cultuur-
bemiddelaars in Utrecht en de grote bemiddelaars in 
Flevoland en onderzoeken duurzame samenwerkingen.  
Ook bibliotheken zijn een belangrijk onderdeel 
van bestaande infrastructuur van het onderwijs en 
ondersteuner van het onderwijs op het gebied van 
geletterdheid.  

Uit de gesprekken met de bemiddelaars hebben we  
de volgende actiepunten geformuleerd.

3. Verbinden van 
vraag en aanbod 
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3 . 1

Trainingen voor cultuurbe-
middelaars en bibliotheken 
Cultuurbemiddelaars in de regio zijn de belangrijkste 
spelers in de bemiddeling van filmeducatie in het kunst-
domein. Uit de gesprekken blijkt dat bemiddelaars over 
het algemeen nog niet goed genoeg op de hoogte zijn 
van filmeducatie, het filmeducatieve aanbod, de kansen 
en opbrengsten. Hierdoor hebben ze niet de handvatten 
om de latente behoefte van het onderwijs te ontwikke-
len. Ook bibliotheken zijn een onderdeel van bestaande 
infrastructuur van het onderwijs. Zij zijn als huizen van 
de mediawijsheid een belangrijke kennispartner en 
aanbieder op het gebied van geletterdheid. In het pilot-
jaar heeft de Filmhub tevens contact gezocht met het 
Bibliotheeknetwerk in Utrecht en Flevoland. We zien veel 
kansen om vanuit onze filmeducatieve expertise rondom 
de speerpunten digitale geletterdheid, digital storytelling 
en laaggeletterdheid samen te werken.

De Filmhub ontwikkelde in het pilotjaar een workshop 
voor bemiddelaars. Deze workshop gaat in op de kansen 
en opbrengsten van filmeducatie en biedt handvatten 
om beter in te spelen op de latente behoefte in het 
onderwijs. Deze workshop zal in 2021-2022 worden  
aangeboden aan alle bemiddelaars en bibliotheken. 

3 .2 

Overzicht bieden beschik-
baar filmeducatief aanbod  
De filmhub biedt bemiddelaars inzicht in het bestaande 
filmeducatieve aanbod in de regio, middels de info-
graphic en de site. Daarnaast adviseert de hub  
cultuurbemiddelaars en bibliotheken op maat over  
het samenstellen en invullen van filmeducatief aanbod 
voor scholen. 

3 .3 

Aanvullend advies  
voor scholen 
Om filmeducatie een stevige plek te geven in het aanbod 
van de bemiddelaars en de verbinding tussen vraag en 
aanbod te laten groeien zullen we de samenwerkingen 
met de bemiddelaars in de regio verder uitbouwen. In 
deze samenwerking hebben onze kernpartners Kunst 
Centraal, FLeCK en Collage een prominente rol. 
De Filmhub onderhoudt nauwe contacten met alle cul-
tuurbemiddelaars in de regio. We delen onze expertise 
met de bemiddelaars en via de bemiddelaars ook met 
scholen. Voor kennismaking met filmkunst kunnen de 
scholen terecht bij de bemiddelaars, voor verdieping  
is de Filmhub de aangewezen adviseur. 

The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1946)
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4. Monitoring en evaluatie

D oe l s te l l i ng :  
Inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij 
succesvolle filmeducatie en structurele inbedding in het 
onderwijs, inzicht krijgen in het effect van de filmhub 
op de verankering van filmeducatie en de voortgang van 
activiteiten van de hub monitoren.

Filmhub Midden doet onderzoek naar de succesfactoren 
van filmeducatie en brengt de voortgang ten aanzien van 
structurele inbedding van filmeducatie in het onderwijs 
in kaart. Uiteraard evalueren we het functioneren van de 
Filmhub, en maken we de impact van de eigen activitei-
ten zichtbaar. 

4. Monitoring  
en evaluatie
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4 . 1 

Kwalitatief onderzoek: 
casestudies
Om meer zicht te krijgen in de factoren die een rol 
spelen bij succesvolle filmeducatie projecten en 
structurele inbedding in het onderwijs, brengt Filmhub 
Midden filmeducatieve projecten in beeld. We voeren 
een analyse uit op bestaande filmeducatieve activiteiten 
in Utrecht en Flevoland. Projecten die uit het netwerk 
van de hub naar voren komen als succesvolle voorbeel-
den van filmeducatie.

In het kwalitatieve onderzoek brengen we succesfacto-
ren (en daarmee ook faalfactoren) van filmeducatieve 
activiteiten in de regio Midden in kaart. Onze bevindin-
gen worden meegenomen en gedeeld in de landelijke 
rapportage ‘Filmeducatie in Beeld’. Ook brengen we het 
project en proces in beeld in de vorm van een beeld-
verslag. Mooie beelden van goede projecten dienen als 
inspiratie voor andere scholen en aanbieders in de regio 
en het land.

We houden bij de keuze van projecten rekening met 
een evenwichtige verdeling tussen po en vo, film maken 
en kijken en de vijf vaardigheden uit de ‘Doorlopende 
leerlijn film’ van het landelijk Netwerk Filmeducatie. We 
kijken zowel naar filmeducatieve activiteiten die worden 
uitgevoerd met aanbieders en activiteiten geïnitieerd 
en gerealiseerd door scholen zelf. Ook onderzoeken we 
wat de voorwaarden zijn om goed werkende initiatieven 
breder in te zetten en over te dragen, zowel regionaal 
als landelijk. We kiezen ervoor om een aantal bijzondere 
projecten uit te lichten: zoals in het pilotjaar nog op het 
programma staan een project voor jonge nieuwko-
mers van Common Frames en een filmproject van vso 
Bartiméus in Zeist, waarin met blinde en slechtziende 
jongeren films worden gemaakt.

Wanneer we inzicht hebben in succes- en faalfactoren 
van filmeducatieve activiteiten kunnen aanbieders, 
scholen en de Filmhub deze variabelen strategisch 
inzetten bij de realisatie van de grote doelstelling: 
de implementatie van filmeducatie in het funderend 
onderwijs. Concreet verwachten we dat we op basis 
van de resultaten aanbieders, cultuurbemiddelaars en 
scholen beter kunnen adviseren, trainen en begeleiden 

en filmeducatie kunnen aanjagen, als expert kunnen 
optreden en kunnen ontwikkelen. De Filmhub brengt  
elk jaar zes best practices in beeld.

4 .2 

Kwantitatief onderzoek
Samen met de andere hubs participeren wij sinds 
het voorjaar 2021 in een kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek naar de verankering van filmeducatie in het 
onderwijs, uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen. 
In dit onderzoek wordt de verankering van onderwijs 
gemeten op basis van vijf indicatoren: visie, aansluiting 
bij de leerling, onderwijsprogramma, professionalise-
ring en samenwerking. Op basis van de score op deze 
indicatoren worden scholen ingedeeld in een van de vier 
onderstaande scenario’s. 

Door dit onderzoek periodiek te herhalen, krijgen we 
inzicht in de ontwikkeling van scholen en ook een lande-
lijk beeld van de voortgang van onze doelstellingen.  
We realiseren ons daarbij dat structurele inbedding  
een lange adem vergt en dat in 2024 nog zeker niet  
alle scholen in scenario 4 zullen zitten. 

SCENARIO  1

Filmeducatie komt niet of 
nauwelijks aan bod.

SC EN ARIO  2

Filmeducatie wordt ad hoc ingezet 
door de leerkracht/docent die er 
affiniteit mee heeft. De intentie is 

er, maar er is geen overkoepelende 
schoolvisie of uitwerking.

SC ENA RIO  3

Filmeducatie komt terug in vaste 
elementen in het curriculum, 
vanuit een doordachte keuze, 
bv een jaarlijks terugkerende 
projectweek of evenement.

SCE NA RIO  4

Filmeducatie is duurzaam 
verweven in de school, vanuit een 
doordachte structuur. Dit gebeurt 

vakoverstijgend en vanuit een 
doorlopende leerlijn. Binnen- en 
buitenschools zijn verbonden. Er 

is een strategie ontwikkeld die 
filmeducatie in de school helpt 

behouden en verbeteren.
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4 .3

Monitoring en evaluatie  
Filmhub Midden
In opdracht van het Filmfonds heeft het onderzoeks- 
bureau Significant A.P.E een evaluatie toolkit ontwikkeld 
op basis van de ’theory of change’. Als bijlage bij deze 
aanvraag wordt een eerste, tussentijdse rapportage 
opgeleverd van het pilotjaar.

In het kader van onze activiteiten vragen we permanent 
om terugkoppeling en waardering. Filmhub Zuid-Holland 
heeft het initiatief genomen om ook op activiteiten-
niveau een gezamenlijke standaard te ontwikkelen 
voor evaluatie van de hub. Met deze tool wordt onder 
andere de waardering van onze activiteiten gemeten. Op 
moment van schrijven is deze tool nog in ontwikkeling.
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5. Zichtbaarheid en Promotie

D oe l s te l l i ng : 
-  Filmeducatie in beeld brengen voor het  

primair, voortgezet en speciaal onderwijs  
in de provincies Utrecht en Flevoland;  
Leer film spreken!

-  Een regionaal netwerk opbouwen van  
onderwijs, aanbieders en bemiddelaars. 

D oe lg r oep : 
(aankomend) leraren, aanbieders  
en (cultuur)bemiddelaars.

Om filmeducatie dichtbij de leraar te brengen werken 
we nauw samen met het landelijk Netwerk Filmeducatie 
en de andere zes Filmhubs. In deze aanpak bouwen we 
middels een gezamenlijk online platform en campagnes  
aan één merkverhaal en hebben daarnaast genoeg 
ruimte voor regionale verscheidenheid. 

5. Zichtbaarheid  
en Promotie
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5 . 1  

Communicatie-strategie

F i l meducat i e :  
Le e r  fi l m  spr eke n !
Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat film-
educatie vooralsnog een gezamenlijke taal ontbeert. Op 
basis van de landelijke publicaties ‘Dit is filmeducatie!’ 
en de ‘Doorlopende leerlijn film’ laden we dit begrip 
voor al onze doelgroepen.

In 2020 is er volop geïnvesteerd in een nieuwe en over-
koepelende merkidentiteit, huisstijl, website, middelen 
en content handboek. De branding is ontwikkeld door 
het communicatiebureau Vruchtvlees. Met de nieuwe 
website (die eind maart 2021 wordt gelanceerd) en 
merkstrategie wordt het voor leraren vanaf 2021 in één 
oogopslag duidelijk wat zij bij de Filmhub en bij Netwerk 
Filmeducatie kunnen halen en brengen. 

Daarnaast werken samen aan drie grote  
campagnes, te weten:  
(1) Leer film spreken  
een jaarronde campagne gericht op leraren, 
(2) Filmleraar van het jaar  
(mediacampagne om bekendheid te geven aan het 
belang van de filmleraar) 
(3) BeeldBekwaam in het onderwijs  
(campagne voor lerarenopleiders). 
 
Om de samenwerking te bekrachtigen komen we voor 
marketing en communicatie tweewekelijks bijeen. Deze 
overleggen dragen bij aan de concrete invulling van de 
campagnes, contentontwikkeling, productontwikkeling 
en kennisdeling. 

5 .2 

Filmhub Midden; Eerste 
Hulp Bij Filmeducatie
In de komende twee jaar zullen we de communicatie- 
strategie uitrollen in de provincies Utrecht en Flevoland. 
Dat doen we in nauwe afstemming met onze partners en 
gebaseerd op onze kennis van het werkveld. We laten 
zien wat filmeducatie is en wat de Filmhub kan beteke-
nen voor het onderwijs, bemiddelaars en aanbieders in 
de provincies Utrecht en Flevoland. 

-  Filmeducatie is een onontgonnen gebied. Wij enthousi-
asmeren onze doelgroep met inspirerende content over 
film in het algemeen en filmeducatie in het bijzonder; 

-  Onze kanalen zijn een etalage waar we filmeducatie 
letterlijk en figuurlijk in beeld brengen door het  
presenteren van beeldverslagen van de mooiste  
filmeducatieve projecten van onze partners. Ook  
geven we praktische info en tips en verwijzen door 
naar alle aanbieders in de regio. 

-  We zijn praktisch, open en ondersteunend. Als experti-
secentrum geven we concrete tips en bieden duidelijke 
handvatten. We organiseren workshops, trainingen en 
masterclasses en zijn persoonlijk benaderbaar. We zijn 
open en toegankelijk in onze communicatie en brengen 
ons netwerk graag met elkaar in contact.

5 .3 

Kanalen
Via de onderstaande kanalen delen we regionale,  
landelijke en content van onszelf en onze partners:

-  De gezamenlijke website, samen met het Landelijk 
Netwerk en de andere regionale hubs,  met als primaire 
doelgroep het onderwijs;

-  Regionale nieuwsbrieven voor leraren en aanbieders;

-  Social media kanalen van onszelf en onze partnerorga-
nisaties: op LinkedIn en Facebook presenteert Filmhub 
Midden zich als Eerste Hulp bij Filmeducatie, met 
enthousiasmerende content, ondersteunende tips en 
inspirerende projecten van onze partners;

-  Filmmenu; een interactief klikbaar overzicht van 
filmeducatief aanbod in de regio Utrecht en Flevoland 
gekoppeld aan de ‘Doorlopende leerlijn film’. Het 
Filmmenu geeft leraren houvast in de zoektocht naar 
aansluitend aanbod in de regio;

-  Regio netwerkdag: Filmhub Midden organiseert jaarlijks 
in samenwerking met de kernpartners een evenement 
waar het filmeducatief netwerk elkaar kan ontmoeten. 
Daar etaleren we de mooiste voorbeelden en enthou- 
siasmeren en informeren we ons netwerk over filmedu-
catie en elkaar.

5 . 4 

Focus en groei
Filmhub Midden focust zich in dit projectplan op het 
verstevigen van de basis. In de communicatie komt 
dat tot uiting in het laden van het begrip filmeducatie 
en de positionering van de Filmhub als Eerste Hulp 
Bij Filmeducatie voor leraren in de regio. De Filmhub 
bereikt het regionale onderwijs initieel via de kanalen 
van cultuurbemiddelaars en bibliotheken. Zij hebben 
reeds een sterk netwerk en infrastructuur in het 
onderwijs waar we graag gebruik van maken. Daarnaast 
werken nauw samen met de marketing-communicatie 
afdelingen van de kernpartners. Samen met hen zal de 
Filmhub filmeducatie voor het voetlicht brengen bij het 
onderwijs. We delen content, brengen elkaars aanbod 
onder de aandacht en wakkeren het enthousiasme voor 
film(educatie) aan. Door onze activiteiten verbinden we 
steeds meer leraren aan de Filmhub. In de tweede fase 
zal de Filmhub daarom ook zelf meer directe communi-
catielijnen hebben met leraren die worden ingezet om 
vraag en aanbod in Midden Nederland samen te brengen.  
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6. Organisatie
  
Filmhub Midden is een programma-organisatie en wordt 
ondersteund door een stuurgroep. De  organisatievorm 
past bij de doelstellingen en de netwerk opzet: met 
samenwerkingspartners die het netwerk regionaal ver-
sterken, de netwerkvorming bevorderen en gezamenlijk 
toezien op de doelstellingen en activiteiten7. 

6. Organisatie

�
7 Een vergelijkbaar voorbeeld van een programmaorganisatie is Netwerk Mediawijsheid, waarbij 

Beeld en Geluid de penvoerder is en Koninklijke Bibliotheek, ECP, Kennisnet en Human kern-

partners die het netwerk aansturen. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 partners aangesloten. 
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6 . 1 

Programmateam
Filmeducatie is een nog onontgonnen gebied. Een van de 
belangrijkste conclusies van het pilot jaar is dat het team 
ons kapitaal is. Specialistische expertise en persoonlijk 
contact creëert ruimte voor ontwikkeling en zorgt voor 
duurzame samenwerkingen. We zijn dan ook heel blij dat 
er inmiddels een stevig team is gevormd:

-  Projectleiding:  
Merel Gilsing

-  Project- en programmacoördinatie:  
Nienke Martinus

-  Marketing en communicatie:  
Maren Zeinstra

-   Onderwijsspecialist filmeducatie:  
Lukas van der Starre 

-  Projectondersteuning:  
nieuwe stagiair

6 .2 

Kernpartners
In de stuurgroep zijn de kernpartners vertegenwoordigd: 
Filmtheater De Lieve Vrouw als penvoerder voor Filmhub 
Midden, Hoogt on Tour, Nederlands Film Festival, 
Kunst Centraal, FleCk en Collage en het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid als landelijke partner. 
Deze organisaties ondersteunen de Filmhub middels een 
samenwerkingsverklaring en zullen zich mede inzetten 
voor de kwalitatieve uitvoering van het projectplan. 

De stuurgroep heeft als belangrijkste taak de voortgang 
met betrekking tot de doelstellingen en de activiteiten 
van de Filmhub te ondersteunen en te helpen realiseren. 
De stuurgroep volgt de voortgang en de kwaliteit en doet 
aanbevelingen. De stuurgroepleden brengen daartoe 
expertise (al dan niet in de vorm van eigen medewer-
kers), advies, netwerk en zo mogelijk locatie in. De 
uitvoering ligt bij het team van de Filmhub.

De Lieve Vrouw en Hoogt on Tour maken deel uit van een 
landelijk netwerk van filmtheaters die in alle regio’s initi-
atief hebben genomen voor de Filmhubs. Kunst Centraal 
heeft als provinciale steuninstelling voor cultuureduca-
tie een groot netwerk en het structurele contact met 
het onderwijs en de overheden. FleCk is de provinciale 
instelling voor cultuureducatie in Flevoland en stimuleert 
als tweedelijns ondersteuner het cultuuronderwijs met 
deskundigheidsbevordering, netwerken, kennisdeling, 
innovatie en advies. Collage is de stedelijke cultuurbe-
middelaar voor Almere. Het Nederlands Film Festival is 
belangrijk promotor van de Nederlandse mediacultuur 
en biedt veel activiteiten op het gebied van film- en 
beeldeducatie en talentontwikkeling. Beeld en Geluid 
is het landelijk media archief en museum, expert op 
het gebied van mediawijsheid en penvoerder van het 
landelijke Netwerk Mediawijsheid. De zeven kernpartners 
bereikten in schooljaar 2018-2019 rond de 45.000 leer-
lingen (het totale aantal leerlingen in de Provincie Utrecht 
en Flevoland samen is rond de 200.000 leerlingen). 

De samenwerkingspartners van Filmhub Midden hebben 
ieder een belangrijke rol in (een deel van) de regio. Door 
deel te nemen aan de hub wordt de uitwisseling in de 
regio gestimuleerd. Door de krachten te bundelen en de 
financiële ondersteuning vanuit de regeling kan filmedu-
catie in regio Midden verder professionaliseren, groeien 
en structureel verankerd worden.

De Lieve Vrouw is voor de periode 2021-2023 wederom 
penvoerder voor Filmhub Midden. 

De kernpartners leveren waar mogelijk ook een bijdrage 
aan de hub door het ter beschikking stellen van hun 
locaties voor de verschillende hub activiteiten. Als pen-
voerder zal De Lieve Vrouw flexwerkplekken leveren aan 
het programmateam en tevens (film)zalen ten behoeve 
van bijeenkomsten. Hoogt on Tour kan af en toe ruimte 
bieden op kantoor. Ook Beeld en Geluid heeft ruimten 
die ter beschikking gesteld kunnen worden voor overleg 
en bijeenkomsten, ditzelfde geldt voor Kunst Centraal, 
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Collage en FleCk. In Utrecht zijn de ontwikkelingen 
rondom de Machinerie interessant. Op basis van de 
nader te inventariseren behoefte worden de verschil-
lende locaties ingezet.

6 .3 

Klankbordgroep
Filmhub Midden laat zich adviseren door een klank-
bordgroep van leraren. De klankbordgroep bestaat 
momenteel uit 6 enthousiaste leraren uit het po en vo uit 
Utrecht en Flevoland en zal gedurende het jaar worden 
uitgebreid met 4 nieuwe leden. De klankbordgroep denkt 
mee en reflecteert op alle activiteiten die de Filmhub 
ontwikkelt. Daarnaast delen de leraren hun ervaringen 
uit de praktijk, als input voor de plannen van de Filmhub 
Midden. De leden zijn ambassadeurs van de Filmhub in 
het onderwijsveld en spelen waar mogelijk een rol in 
onze activiteiten. Met de klankbordgroep en betrokken 
leraren bezoeken we activiteiten bij onze kernpartners.

6 . 4 

Codes
De Filmhub onderschrijft en hanteert de Governance 
Code Cultuur, Fair Practice Code, en de Code Diversiteit 
en Inclusie.

De doelen van de Filmhub zijn inclusief: iedereen moet 
kunnen meedoen aan filmeducatie en we zijn er voor alle 
leerlingen en leraren op alle onderwijsniveaus en in heel 
de provincies Utrecht en Flevoland. 
Best practices die zich richten op kwetsbare doel-
groepen zoals het Ithaka festival Common Frames 
en een project film maken van Bartiméus (blinden en 
slechtziende kinderen) worden onderzocht en in beeld 
gebracht.

Ook diversiteit heeft onze aandacht. Gedurende de 
werving van teamleden is aandacht besteed aan een 
zo divers mogelijk team. We zien dat dit niet eenvoudig 
is. Het team van de hub heeft in de zomer 2020 de 
masterclasses diversiteit van Code Diversiteit en Inclusie 
gevolgd, over diversiteit binnen de organisatie en 
communicatie naar een diverse doelgroep. De geleerde 
lessen worden meegenomen en toegepast.

6 .5 

Financiën
Onze aanpak is gestoeld op mensenwerk: op maat 
advies, opzetten van een netwerk en bijeenkomsten 
faciliteren, cases studies en kwalitatieve interventies. Dit 
heeft consequenties, het opbouwen van een netwerk 
en duurzame relaties vergt een stevig team dat hiervoor 
voldoende tijd beschikbaar heeft. De grootste kosten-
post op de begroting is personeel. Het aanjagen van de 
vraag, ontwikkelen van programma’s en de rol van expert 
worden gedragen door personen ondersteund door 
activiteiten. 
De activiteiten zullen veelal georganiseerd worden in 
samenwerking met partners, dit betekent dat de kosten 
voor de uitvoering in veel gevallen gedeeld worden. We 
zetten sterk in op het zichtbaar maken van filmeducatie, 
om dit te realiseren is er een passend budget gereser-
veerd voor communicatie en content ontwikkeling. In de 
bijlage is de begroting opgenomen.

De nieuwe aanvraagperiode start op 1 juli 2021 en loopt 
tot en met 31 juni 2023. De cofinanciering voor het plan 
is voor deze periode aangevraagd bij provincie Utrecht 
en Flevoland, de Stedelijke Regio Utrecht waar de 
gemeenten Utrecht en Amersfoort onder vallen, en  
de gemeente Zeist. 
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BIJLAGEN

-  BEGROT I NG

-   S AMENWERK I NG S -  EN  
I NTENT I E VERKL ARI NGEN

Colofon 
Tekst: Filmhub Midden
Fotografie: Li Shi Shu, Philip 
Driessen, Marieke Duijsters. 
Vormgeving: Studio Nijhoff

Adresgegevens
De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 
3811 BP Amersfoort

Team
Merel Gilsing | merel@filmhubmidden.nl 
Nienke Martinus | nienke@filmhubmidden.nl 
Lukas van der Starre | lukas@filmhubmidden.nl 
Maren Zeinstra | maren@filmhubmidden.nl 

Kernpartners

“I think this is 
the beginning 
of a beautiful 

friendship.”
CA S ABL ANCA  19 4 2

All film stills are the courtesy of 
their respective production studios 
and/or distribution companies


