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NFF Educatie

Van 23 september tot en met 2 oktober 2015 vindt het Nederlands 

Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival 

organiseert het NFF jaarlijks een aantrekkelijk en divers 

educatief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs: de 

Kidsbios en het Jongerenprogramma, respectievelijk met 

filmvoorstellingen inclusief nagesprekken met cast en crew, 

workshops film maken en deelname aan het Junior Kalveren 

Gala. Het NFF investeert met NFF School al jarenlang in educatie 

om mediawijsheid te bevorderen, de toekomstige filmtalenten te 

inspireren en om te investeren in het publiek van de toekomst. 

Met succes, want jaarlijks bezoeken ruim vijfduizend leerlingen 

uit Utrecht en omgeving het educatieprogramma.  

Lesmateriaal

In samenwerking met EYE ontwikkelt het NFF lesmateriaal dat 

handvatten geeft bij het voor- en nabespreken van het 

filmbezoek in de klas. De leerstof sluit aan bij kerndoelen 54, 

55, 56 voor het basisonderwijs. Het lesmateriaal, bestaande uit 

een PowerPoint, is beschikbaar via 

www.filmfestival.nl/educatie. Het lesmateriaal is bedoeld voor 

één lesuur en kan binnen deze tijd worden behandeld. Deze 

docentenhandleiding geeft toelichting op het lesmateriaal. 

Beschikt u niet over een digibord? De docentenhandleiding 

biedt ook een goede start voor een les en u kunt eventueel ook 

de PowerPoint uitdraaien als PDF. In de PowerPoint zitten veel 

links waarop u door kunt klikken om een trailer te zien. 

Gedrag in de bioscoop

Het is heel leuk om naar de film te gaan, vooral als de 

bezoekers zich aan een paar simpele regels houden. Laat de 

leerlingen bedenken welk gedrag ze storend vinden tijdens de 

film. Maak naar aanleiding van de onderwerpen die ze 

aandragen enkele concrete afspraken, zoals: geen telefoons, 

geen voeten op de stoelen en niet hardop praten tijdens de 

voorstelling. Bespreek samen welke stappen gezet moeten 

worden als leerlingen zich niet aan de afspraken houden 

(vriendelijk vragen te stoppen, begeleider vragen om in te 

grijpen).

Meer verdieping?

Bestel gratis de map Avonturen in het Donker van EYE! 

Avonturen in het Donker is een duurzame lesmethode over 

film; hij blijft jaar in jaar uit inzetbaar. Met een doorlopende 

leerlijn voor groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs ontdekken 

leerlingen spelenderwijs wat er allemaal bij het maken van een 

film komt kijken. Deze lesmap zit vol met opdrachten rondom 

filmeducatie. De map is te bestellen via: 

www.avontureninhetdonker.nl 
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Nederlands Film Festival

Slide 3: Wat is het Nederlands Film Festival?  

Antwoorden (te zien op slide 4):

• Nederlandse films

• Korte én lange films 

• Interviews, workshops, lezingen, filmfeesten

• Gouden Kalveren: prijzen voor de beste films, acteurs 

• Ontmoetingsplek voor filmmakers

Film in bioscoop 

Slide 6: Waar denk je bij een bioscoop aan? 

Antwoorden (te zien op slide 7):

• Heel groot doek

• Geluid komt van alle kanten 

• Samen met anderen film kijken 

• Donker

Aankleding – art direction 

Slide 8: 

Ken je films die zich in een andere tijd of op een bijzondere 

plaats afspelen? Wat viel je op aan de kleding, de voorwerpen 

of de gebouwen? 

Suggesties: ridderfilms, de films van Harry Potter of 

superheldenfilms (Superman).

Slide 9: 

De aankleding van een film wordt art direction genoemd. De art 

director zorgt ervoor dat de kostuums en de spullen die in beeld 

te zien zijn bij het verhaal passen. Details zijn erg belangrijk! 

Een art director doet daarom eerst uitgebreid onderzoek en 

verzamelt tekeningen en foto’s over een bepaalde plek of 

periode. Ook is het een belangrijk verschil of de film in de studio 

of buiten wordt opgenomen. Bij opnamen in een studio kan 

de art director de aankleding helemaal in eigen hand houden; 

alles is mogelijk. Als de film buiten wordt opgenomen heet dat 

‘filmen op locatie’ en moet de geschikte plek, bijvoorbeeld een 

kasteel, eerst worden gevonden. 

Een bekende Nederlandse art director is Jany Temime, zij heeft 

onder andere de kostuums voor de Harry Potter films gemaakt. 

Zij is dit jaar te gast op het Nederlands Film Festival.

NFF & Film
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Code M
CODE M
VRAGEN & OPDRACHTEN

2015, 90 minuten           

Regie Dennis Bots Cast Nina Wyss, Joes Brauers, Derek de Lint

Synopsis

Als opa Ber na een ongeluk in het ziekenhuis belandt, doet 

kleindochter Isabel in zijn auto een magische vondst. Uit een 

eeuwenoude brief met een geheime code blijkt dat opa op zoek 

was naar het zwaard van de beroemde musketier D’Artagnan. In 

deze avontuurlijke familiefilm zet Isabel de zoektocht naar het 

verdwenen zwaard voort. 

Vragen & Antwoorden

Slide 11:

Bekijk de trailer van de film en laat de leerlingen de 

onderstaande vragen beantwoorden. 

Wat valt je op aan de kleding, voorwerpen en gebouwen? 

In welke tijden speelt deze film zich af? 

Antwoord: zeventiende eeuw en huidige tijd. 

Is deze film in de studio of op locatie opgenomen? 

Antwoord: op locatie, in Maastricht en omgeving.

Wat weet je over musketiers?

Antwoord: een musketier is een soldaat bewapend met een musket 

(vuurwapen). Musketiers waren in de 17e eeuw ook bewapend met 

een degen (zwaard) voor een man-tegen-mangevecht,

Opdracht Collage

Slide 12:

Vertel de leerlingen dat ze aan de slag gaan als art director: 

ze gaan een collage maken. De film Code M speelt zich af in de 

musketierstijd. De opdracht bestaat uit de volgende stappen:

• De leerlingen zoeken informatie op over de musketierstijd, op 

internet of in de bibliotheek. 

• De leerlingen verzamelen zo veel mogelijk beeldmateriaal, 

zodat de sfeer van een periode duidelijk wordt, maken 

afdrukken of knippen foto’s uit tijdschriften. 

• De leerlingen plakken de foto’s/beelden op een vel A3-papier; 

ze kunnen er ook tekeningen bij maken. 

• De leerlingen hangen de collages op en presenteren ze aan 

elkaar. 


