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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

Filmposter

Slide 8: 

Wat is een filmposter? Welke filmposter vond jij heel erg mooi 

en waarom? 

Slide 9:

Een fimposter is bedoeld om reclame te maken voor een film. 

Ze zijn vaak heel mooi gemaakt en je ziet meteen om wat voor 

film het gaat, zodat je direct weet of je de film leuk zult vinden. 

Iedereen heeft natuurlijk een andere smaak! Laat de leerlingen 

nadenken welke filmposter van de filmposters op de slide zij het 

mooist vinden en waarom ze dat vinden. 

NFF & Film
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Jack bestelt een broertje

JACK BESTELT EEN BROERTJE

VRAGEN & OPDRACHTEN

2015, 84 minuten       

Regie Anne de Clercq Cast Matsen Montsma, Georgina Verbaan, 

Jelka van Houten

Synopsis

De achtjarige Jack heeft twee moeders, is enig kind en kan 

totaal niet alleen zijn. Hij wil dolgraag een broertje. Maar hoe 

hard hij ook zeurt en smeekt: het broertje komt er maar niet. 

Als Jack ontdekt waar hij vandaan komt, gaat er een wereld 

voor hem open. Hij kan dus gewoon zelf een broertje bestellen! 

Jack gaat meteen op zoek naar een geschikte donor. Kleurrijke 

en vrolijke familiefilm vol wonderlijke ontmoetingen.

Vragen & Antwoorden

Slide 11:

Heb jij zelf een broertje of zusje? Vind je leuk om een broertje 

of zusje te hebben of ben je liever alleen? 

Hoe zou jij het vinden om twee moeders of twee vaders te 

hebben?

Opdracht Filmposter

Slide 12:

Elke film heeft een filmposter. Bekijk de trailer van de film en 

lees de synopsis van de film met de leerlingen. Laat de 

leerlingen een filmposter maken voor de film.  

Tips:

• Laat de trailer zien en laat de leerlingen hier goed op letten.

• Lees de synopsis van de film voor aan de leerlingen. 

• Zorg dat de leerlingen de titel van de films en de regisseurs 

op de poster zetten.

• Laat de leerlingen na afloop hun filmposter vergelijken met de 

‘echte’ filmposter (zie slide 13).


