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Een compleet lesprogramma

waarbij de leerlingen een

film maken van maximaal 10

minuten.

FILMEDUCATIE 

Mediawijsheid is een

lesprogramma waarbij kinderen

de digitale snelweg veilig gaan

ontdekken. De Ipad is een vast

onderdeel in de klas en het

schoolbord van vroeger heeft

plaatsgemaakt voor een

digibord waar Youtube met één

klik is te gebruiken.

Filmeducatie sluit naadloos aan

op de digitale wereld van nu

maar is nog niet breed uitgerold

op scholen. Met het programma

VNCNT FILM is het mogelijk om

de leerlingen mee te nemen in

de wereld van filmmaken. 

BEDENK | FILM | MONTEER

MEER INFO OF AFSPRAAK MAKEN?

MAIL OF BEL MIJ.



Als alle shots en scènes zijn

opgenomen is het tijd om de film

te gaan monteren en waar nodig

ook geluidseffecten toe te

voegen. Welke muziek is passend

bij de film die er bedacht is? En

hoe passen we die toe in de

montage? Ook geluideffecten

en muziek gaan de leerlingen

zelf samenstellen. Hiervoor kan

gebruik worden gemaakt van

rechtenvrije muziek. 

Als de film uiteindelijk klaar is

kan de echte filmposter gemaakt

worden en kan iedereen zich

opmaken voor de première!

Gedurende zes weken gaan de

leerlingen kennismaken met het

fenomeen film. De eerste twee

lessen zijn klassikale lessen. We

gaan dan terug in de tijd en

kijken hoe de film is ontstaan en

wat er allemaal bij komt kijken

bij het maken van een film. 

Zo komen de termen

beeldkaders, camera

standpunten, shots en scènes

aan bod. We gaan aan de slag

met een storyboard en

analyseren een script. In de

laatste les is er een korte

filmopdracht.

SHOTS EN SCENESEEN EIGEN FILM
Na de twee klassikale lessen

gaat een kleine groep (maximaal

6 leerlingen) daadwerkelijk aan

de slag met het maken van de

film. Zo wordt er een verhaal of

thema bedacht die wordt

uitgewerkt. De leerlingen maken

een kort script van de film en

een storyboard.

Daarna is het tijd om de film in

de resterende weken op te

nemen. We verdelen de taken

onderling en zo kan iedereen

eens een scène filmen. En is er

iemand verantwoordelijk voor

het geluid.

ZES LESSEN / 1 UUR PER LES

EERSTE TWEE LESSEN KLASSIKAAL 

KLEINE GROEP MAAKT FILM

VERHAAL BEDENKEN

SCRIPT EN STORYBOARD

MONTAGE

POSTER ONTWERPEN 

ALLE FILMTOEBEHOREN INBEGREPEN

LESPAKKET DIGITAAL VOOR LEERLINGEN


