
Het is een lastige tijd, zonder leuke en leerzame excursies en uitstapjes
naar het theater of filmhuis. Maar helemaal geen film in de klas? Dat laten
we niet gebeuren! Daarom hebben we een aantal toffe films en opdrachten
voor je verzameld. Alle films en opdrachten in dit document zijn gratis online
beschikbaar om te kijken in de klas. 

Bij iedere titel vertellen we je ook meteen hoe lang de film precies duurt en
waarom we de film aanraden. Bij de meeste films is er een bijpassende
opdracht beschikbaar, ontwikkeld door de educatiemedewerkers van o.a.
Eye, Zappdoc, School TV en IDFA. Het is natuurlijk helemaal aan jou of je
de film met of zonder opdracht aanbiedt, maar we kunnen je vertellen: de
opdrachten zijn ontzettend leuk én leerzaam. 

De films en opdrachten zijn door verschillende aanbieders afgestemd op de
leeftijdsgroep van de leerlingen. Ook hebben wij het materiaal nog eens
langs de didactische leerlijn van Netwerk Filmeducatie gelegd. Succes
gegarandeerd dus :-)

Veel kijkplezier!

Beste leuke, lieve, 
creatieve docent!



Film bekijken Lesmateriaal bekijken

27:45 | Aanbieder: School TV, IDFA

Meer dan veertig jaar geleden besloot kunstenaar Bas Jan Ader op
avontuur te gaan. Negen maanden later werd er een bootje stuur-
loos op zee gevonden, zonder ook maar een spoor van Ader. De film
doorbreekt het geijkte stramien van een documentaire en sleept de
leerlingen mee in cool mysterie. Tegelijkertijd laat de film de kracht
van manipulatie zien, waar ook in het lesmateriaal dieper op wordt
ingegaan. #kunst #mysterie #zeiltocht

De man die achter de horizon keek

Leerjaar 1 - 2 

Film bekijken Lesmateriaal bekijken

15:09 | Aanbieder: Zappdoc

Mooie docu over een meisje dat geboren is in een jongenslichaam.
Zonder het onderwerp heel zwaar te maken geeft de film een mooi
inzicht in de leefwereld van een jong transgender meisje, dat net als
de andere leeftijdsgenoten bezig is met leuke dingen - én met
jongens. Het lesmateriaal gaat in op de leefwereld van de leerlingen;
hoe zou een docu over je eigen leven eruitzien? Wat zijn jouw unieke
omstandigheden? #trans #tieners #zachtaardig

Ik ben een meisje

Film bekijken

21:57 | Aanbieder: IDFA | Let op: alleen met Engelse ondertitels |
Zonder lesmateriaal

Flitsende, moderne docu over een onderbelicht deel van de
Amerikaanse (dans)cultuur: krumping. In Raised By Krump horen we
de meest vooraanstaande dansers in deze scene reflecteren op de
betekenis van krump, hun persoonlijke achtergrond en hun motieven
om te dansen. Voor velen van is de dans hun redding: zonder
krumping zouden ze zijn afgegleden naar het bendeleven van de
gewelddadige getto’s van LA. Mooi van stijl en boodschap! #krump
#streetdance #ghettolife #hiphop

Raised by Krump

https://schooltv.nl/video/de-man-die-achter-de-horizon-keek-film-in-de-klas/
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://schooltv.nl/video/de-man-die-achter-de-horizon-keek-film-in-de-klas/
https://www.npostart.nl/KN_1692516
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
https://www.npostart.nl/KN_1692516
https://vimeo.com/218798641
https://vimeo.com/218798641


Film bekijken Lesmateriaal bekijken

11:14 | Aanbieder: School TV

Drie jongeren reizen op de bonnefooi naar de Spaanse stad Sevilla. In
deze korte roadmovie wordt hun spannende reisavontuur versneden
met beelden van een jaar erna. Wat is er in de tussentijd veranderd?
Met het lesmateriaal gaan leerlingen dieper in op hoe de filmmaker
het verhaal overbrengt en met welk effect. Zijn leerlingen zich wel
bewust hoe ze worden gestuurd in hun blik? #roadtrip #broers
#lifechangingmoments

Sevilla

Leerjaar 3 - 4

Film bekijken

53:07 | Aanbieder: BNN Vara | Zonder lesmateriaal

Spannende docu over Tim Zom, een Rotterdamse skater die op het
randje van de afgrond balanceerde, maar toch op zijn pootjes terecht
kwam. Door de spectaculaire beelden van enorme sprongen en
stunts zou je bijna 50 minuten lang je adem inhouden. Uiteindelijk
komt alles goed - en die positieve vibe neem je gegarandeerd mee
naar de rest van je dag! #skate #livingontheedge #roffa

Zombie: The ressurection of Tim
Zom

Film & lesmateriaal bekijken

12:10 | Aanbieder: School TV

Vierentwintig uur uit het leven van een jonge tiener, maar dan vanuit
een wel heel bijzonder perspectief: dat van haar smartphone. De film
roept gegarandeerd herkenning op bij de leerlingen ;) De film vertelt
het verhaal van de 14-jarige Elise en een uit de hand gelopen feestje.
De keuzes van de maker in zijn gebruik van thema en beeld worden
door de leerlingen verder onderzocht in het lesmateriaal.
#drunkmuch #partylife #socials #appme

#tagged

https://vimeo.com/58001203
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/9accacb7e878bc607cfbaa7e/lesson/yvg7nkXiJtTQFafGR
https://vimeo.com/58001203
https://vimeo.com/223977065
https://vimeo.com/223977065
https://vimeo.com/223977065
https://www.lessonup.com/app/embed/QSjdwWK2uJ9mHbGWa
https://www.lessonup.com/app/embed/QSjdwWK2uJ9mHbGWa
https://www.lessonup.com/app/embed/QSjdwWK2uJ9mHbGWa


Film bekijken Lesmateriaal bekijken

21:59 | Aanbieder: Movies that Matter

Howard en Juliette zijn de enige tieners op een klein eiland in de
bayou van Louisiana. Terwijl de unieke kust van Louisiana langzaam
verdwijnt door de gevolgen van klimaatverandering, vechten de
tieners om te kunnen blijven wonen op het eiland waar hun familie al
generaties lang woont. Met het lesmateriaal duiken de leerlingen
dieper in het klimaatprobleem; staat Nederland eenzelfde situatie te
wachten? #dijken #deltawerken #tienerwereld #bayou

Lowland Kids 

Leerjaar 5 -6

29:54 | Aanbieder: IDFA | Door in te loggen bij Docschool is de film
beschikbaar met Nederlandse ondertitels

In 2015 wordt Walter Scott, een zwarte man, na een routinecontrole
doodgeschoten door een agent. Op het internet verschijnt
vervolgens een video van een toevallige voorbijganger. Is alles wel wat
het in eerste instantie lijkt? Deze fascinerende docu levert een
interessante bijdrage aan de verhitte discussie rondom politieracisme
in de VS en de invloed van digitale media als bewijsmateriaal.
#policebrutality #thelargestgangthereis #blacklivesmatter

Frame 394

Kanye West - Runaway: 34:31 | Childish Gambino - This is America:
4:04 | Beyonce - Hold Up: 5:06 | Aanbieder: School TV

Drie bijzondere clips van drie eigentijdse zwarte artiesten. Dit kleine
clipprogramma is te personaliseren: je kunt ervoor kiezen alleen de
clip van Beyoncé te laten zien (het lesmateriaal is ook op die clip
toegespitst) maar ook de andere clips geven een fantastisch beeld
van de creativiteit van moderne clipmakers en wonnen veel prijzen.
De clips geven, zeker als je ondertitels aanzet, een inzicht in het
creatieve leven van een paar van de belangrijkste artiesten van onze
tijd. #clipart #blackartists #hiphop #rnb

Videoclips bekijken Lesmateriaal bekijken

Black Art Matters

Film bekijken Lesmateriaal bekijken

https://vimeo.com/470966095
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/849510e1d2d63031f9b55304/lesson/nBhjtgBHdSiJKEQmu
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/849510e1d2d63031f9b55304/lesson/nBhjtgBHdSiJKEQmu
https://vimeo.com/470966095
https://www.idfa.nl/nl/film/d60c9cdc-37bc-4586-bdfe-f1d0740b4405/frame-394
https://www.youtube.com/watch?v=PeonBmeFR8o&list=PLI2uP3VgE9B_j0IiBdmnDvptHnzLLQpxS&ab_channel=Beyonc%C3%A9VEVO
https://www.youtube.com/watch?v=PeonBmeFR8o&list=PLI2uP3VgE9B_j0IiBdmnDvptHnzLLQpxS&ab_channel=Beyonc%C3%A9VEVO
https://kijk-goed.eyefilm.nl/films/beyonc%C3%A9-hold-up-video
https://www.youtube.com/watch?v=PeonBmeFR8o&list=PLI2uP3VgE9B_j0IiBdmnDvptHnzLLQpxS&ab_channel=Beyonc%C3%A9VEVO
https://www.idfa.nl/nl/film/d60c9cdc-37bc-4586-bdfe-f1d0740b4405/frame-394
https://kortefilmpoule.eyefilm.nl/sites/default/files/atoms/files/Frame%20394%20lesmateriaal.pdf
https://kortefilmpoule.eyefilm.nl/sites/default/files/atoms/files/Frame%20394%20lesmateriaal.pdf


Beleeft de verschillende manieren waarop films worden vertoond (thuis, op school, in
een bioscoop, in een museum) en maakt kennis met verschillende soorten films en
filmmakers.

 

Ervaart gevoelens, gedachten en fantasieën bij het kijken van een film én verwoordt en
beschrijft in eenvoudige taal wat hij ziet en hoort.

Vertelt wat er op het gebied van het verhaal wordt waargenomen en onderzoekt en
omschrijft op informele wijze dramatische concepten (o.a. personage, verhaal). Vertelt
iets over de personages en gebeurtenissen in een film. Vertelt wat er op het gebied
van de vormgeving wordt waargenomen. Omschrijft op informele wijze filmische
technieken en middelen (o.a. animatie, camera en geluid, kleur). 

Reflecteert en vertelt in eenvoudige woorden wat hij van de film vindt. 

Kijkt en luistert naar voorbeelden. Creëert zelf een (eenvoudig) verhaal of neemt een
eenvoudige situatie uit de eigen belevingswereld als onderwerp. Experimenteert onder
begeleiding en aan de hand van voorbeelden met eenvoudige vormgeving (bv. stop-
motion, schaduwspel, close up, geluid en muziek, kostuum, decor en props).

Alle gekozen film(pje)s zijn geselecteerd door Filmhub Zuid en sluiten aan bij de
doorlopende leerlijn van het landelijke Netwerk Filmeducatie. De ontwikkeling van
artistiek-creatief vermogen en een open, onderzoekende houding ten opzichte van film
staan hier centraal. Beleven, Verwoorden, Onderzoeken, Reflecteren, Creëren zijn daarbij
de trefwoorden. De leerling:

Meer info?

Hoe sluit dit aan op
jouw lessen?

Filmhub Zuid is het knooppunt voor filmeducatie in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Bij de filmeducatiehub leggen we de nadruk op de rijkdom en de magie van film. Wil je
meer weten over de mogelijkheden van filmeducatie in je klas, school of filmtheater? 
Bel, app of mail ons!
      post@filmhubzuid.com
      Brabant & Zeeland: Maaike 06 23 41 54 37 
      Limburg: Rianne 06 57 22 81 21

Beleeft

verwoordt

onderzoekt

Reflecteert

Creëert 


