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NFF Educatie
Van 21 t/m 30 september 2016 vindt het Nederlands 
Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival 
organiseert het NFF een aantrekkelijk en divers 
educatief programma voor het basis- en voortgezet 
onderwijs: de Kidsbios en het Jongerenprogramma. 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 bijna zesduizend leerlingen van binnen en 
buiten Utrecht het educatieprogramma. Het NFF werkt 
samen met EYE Filmmuseum, schatbewaarder van het 
nationaal filmarchief, gids in de wereld van film en al 
meer dan veertig jaar ervaringsdeskundige op het 
gebied van filmeducatie. EYE biedt landelijk 
lesmateriaal voor alle onderwijsniveaus. Bekijk het 
onderwijsaanbod van EYE op eyefilm.nl/educatie.

Lesmateriaal
In samenwerking met EYE ontwikkelt het NFF 
lesmateriaal dat handvaten geeft bij het voor- en 
nabespreken van het filmbezoek in de klas. De leerstof 
sluit aan bij kerndoelen 54, 55 en 56 voor het 
basisonderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit een 
docentenhandleiding en een PowerPoint-presentatie 
die getoond kan worden op een digibord. De PowerPoint 
bevat links waarop u kunt klikken om een trailer te zien. 
Deze docentenhandleiding geeft toelichting op het 
lesmateriaal. Het lesmateriaal is bedoeld voor één 
lesuur en kan binnen deze tijd worden behandeld. Het is 
beschikbaar via filmfestival.nl/educatie. Beschikt u niet 
over een digibord? De docentenhandleiding biedt ook 
een goede start voor een les en u kunt eventueel ook de 
PowerPoint printen als PDF. 

Gedrag in de bioscoop
Naar de film gaan is heel leuk, 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 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.

Meer verdieping?
Speciaal voor het basisonderwijs is er Avonturen in het 
Donker; dé lesmethode film van EYE Filmmuseum. Met 
een doorlopende leerlijn voor groep 3 t/m 8 van het 
primair onderwijs ontdekken leerlingen spelenderwijs 
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film. 
Deze lesmap zit vol met opdrachten rondom filmeducatie 
en begrijpend kijken en is te gebruiken bij iedere film 
die u met de klas kijkt. De map is gratis te bestellen op: 
avontureninhetdonker.nl.
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Nederlands Film Festival

Slide 2: Wat is het Nederlands Film Festival (NFF)?  
Slide 3: Antwoorden

Het NFF is een festival voor Nederlandse films. Dit 
zijn films die in Nederland zijn gemaakt of die door 
Nederlandse filmmakers zijn gemaakt. Het NFF 
stimuleert de Nederlandse filmcultuur door prijzen 
uit te reiken en het publiek kennis te laten maken met 
de Nederlandse filmcultuur. Het NFF bestaat al 36 
jaar. Op het festival kun je echt van alles zien, zoals 
speelfilms, videoclips, documentaires, afleveringen 
van televisieseries en games. Er worden zowel korte 
films (korter dan 70 minuten) als lange films (langer 
dan 70 minuten) vertoond. Maar het NFF is meer dan 
alleen filmvertoningen. Er worden ook workshops en 
lezingen gegeven door filmmakers en er zijn interviews 
met hen. Het NFF is bovendien dé ontmoetingsplek 
voor Nederlandse en buitenlandse filmmakers. Het 
hoogtepunt van het festival is het Gouden Kalveren 
Gala. Hier worden de Gouden Kalveren, de belangrijkste 
Nederlandse filmprijzen, uitgereikt aan onder andere 
de beste Nederlandse film en de beste Nederlandse 
acteurs. 

Film in de bioscoop

Slide 4:  Als je aan een bioscoop denkt, waar denk je 
dan aan?
Slide 5: Antwoorden

Vraag de leerlingen of ze weleens in een bioscoop zijn 
geweest en waar ze aan moeten denken bij het bekijken 
van een film in een bioscoop. 

Antwoordsuggesties:
• Groot wit doek
• Donkere zaal
• Lange rijen met (rode) stoelen
• Hard geluid / geluid dat van alle kanten komt
• Samen met anderen een film kijken

NFF en Film
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Scenario

Slides 6 & 7: Uitleg over scenario

Om een speelfilm te maken, is een verhaal nodig. Het 
verhaal van een film staat beschreven in een scenario, 
waarin alleen de dialogen en de handelingen van het 
verhaal worden uitgewerkt. De structuur van een 
filmverhaal kent veel overeenkomsten met het verhaal 
van een boek. Net als een boek bestaat een filmverhaal 
eenvoudig gezegd uit drie delen:

Begin
Hier worden de belangrijkste personages 
geïntroduceerd. Ook wordt duidelijk gemaakt in welke 
tijd en op welke plaats het verhaal zich afspeelt en hoe 
de verhoudingen tussen de personages zijn. In het begin 
wordt ook neergezet waar het verhaal uiteindelijk om 
draait. De hoofdpersoon heeft meestal een verlangen of 
wens die hij of zij in vervulling probeert te laten gaan. 
Die wens kan bijvoorbeeld zijn om in het Nederlands 
Elftal te spelen.

Midden
In het middendeel krijgt de hoofdpersoon te maken met 
hindernissen en obstakels die hij moet overwinnen om 
het doel te bereiken. Als filmkijker blijven we kijken, 
omdat we willen weten hoe het afloopt.

Eind
In het laatste deel volgt de ontknoping, voorafgegaan 
door de onvermijdelijke confrontatie tussen de 
hoofdpersoon en zijn of haar grootste tegenstander. Die 
tegenstander kan een persoon zijn, maar ook een storm 
of een angst van de hoofdpersoon. Meestal loopt het 
verhaal goed af.



Siv gaat logeren
SIV GAAT LOGEREN
VRAGEN & OPDRACHTEN

2016, 76 minuten

Regie Catti Edfeldt, Lena Hanno Cast Astrid Lövgren, 
Lilly Brown, Barry Atsma

Geschikt voor Groep 5 t/m 8

Synopsis

Het nieuwe meisje in de klas van de zevenjarige Siv 
besluit dat ze beste vriendinnen moeten worden. Voor 
het eerst in haar leven gaat Siv uit logeren. ‘s Avonds 
zijn veel dingen al een beetje raar, maar ‘s nachts 
wordt het pas echt vreemd: achter elke deur wacht een 
verwarrend avontuur. Siv voelt zich volslagen verloren, 
totdat er twee spraakzame dassen verschijnen die haar 
de nacht door helpen. Onconventionele Zweeds-
Nederlandse coproductie gebaseerd op een beroemd 
Zweeds kinderboek van Pija Lindenbaum.

Vragen & Antwoorden

Slide 8: Korte synopsis en vragen

Lees de synopsis voor en laat de leerlingen de 
volgende vragen beantwoorden.

Siv wordt ’s nachts wakker en beleeft de gekste 
avonturen, maar ’s ochtends lijkt het alsof het allemaal 
een droom was. Aan welk ander sprookje, over een 
blond meisje in een blauwe jurk die in een wonderland 
terecht komt, doet de leerlingen dit denken?
Antwoord: Alice in Wonderland

In de film komt meerdere keren het Santa Lucia feest 
aan bod. Kennen de leerlingen dit feest? (op slide 8 
staat een link naar een filmpje over dit feest)
Antwoord: Het Santa Lucia feest wordt elk jaar gevierd op 
13 december ter ere van Sint Lucia, een vrouwelijke heilige 
die leefde in de derde eeuw. Het feest is vooral populair in 
Scandinavië en wordt daar ook wel gezien als een feest van 
het licht. In elk dorp en elke stad wordt een meisje 
gekozen die Santa Lucia naspeelt. Zij leidt een processie 
met andere meisjes, waarin ze allemaal een kaars 
vasthouden en een lied over Lucia zingen. De meisjes zijn 
allemaal gekleed in een witte jurk met een rood lint. Het 
meisje dat Santa Lucia naspeelt heeft ook nog een kroon 
met kaarsen op haar hoofd. Typische lekkernijen die bij dit 
feest horen zijn gemberkoekjes en saffraan broodjes. 



Slide 9: Vragen over de trailer

Laat de leerlingen de trailer bekijken en de volgende 
vragen beantwoorden.

Wie is de hoofdpersoon? 
Antwoord: Siv 

Wat is de wens of het verlangen van Siv?
Antwoord: Haar vriendin Cerisia vinden

In de trailer is nog niet te zien of Siv haar vriendin 
Cerisia ook echt vindt, maar er zijn wel al enkele 
obstakels en hindernissen te zien waarmee Siv tijdens 
haar zoektocht te maken krijgt. Welke zijn dit?
Antwoorden:
• Twee dassen die Siv willen bijten en koekjes willen
• Een detectivevergadering met de dassen
• Een soort aanval van gele rubberen eendjes (dat is 

helemaal op het eind van de trailer te zien)

Opdracht: Sprookjesverhaal

Slide 10: Opdracht sprookjesverhaal schrijven

Vertel de leerlingen dat ze in tweetallen hun eigen 
sprookjesverhaal schrijven. Het verhaal moet de 
volgende dingen bevatten:
• Begin: het moet duidelijk zijn wie de hoofdpersoon 

is, wat de wens van de hoofdpersoon is, en waar en 
wanneer het verhaal zich afspeelt.

• Midden: hier moet duidelijk zijn met welke  
hindernissen/obstakels de hoofdpersoon te maken 
krijgt wanneer hij zijn wens in vervulling wil laten 
gaan.

• Eind: hier moet het verhaal een duidelijk einde 
krijgen. Heeft de hoofdpersoon zijn wens vervuld 
en hoe heeft hij dat gedaan?

Het verhaal mag een half tot een heel A4 zijn. De 
leerlingen schrijven het eerst op en vertellen het 
daarna aan de klas. 

Voor meer informatie en opdrachten over het verhaal van 
films zie het katern ‘Verhaal en Montage’ van Avonturen in 
het Donker.


