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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

Boekverfilming 

Slide 8: 

Veel films worden gebaseerd op bekende boeken, maar boek en 

film zijn niet hetzelfde. Een groot verschil is dat er in een film 

veel minder tijd is om het verhaal te vertellen. Bovendien moet 

alles in beeld te zien zijn. 

Welke van deze films is een boekverfilming? 

Antwoord (te zien op slide 9): Mees Kees op de planken.

Slide 10: 

Laat de leerlingen nadenken over verschillen en 

overeenkomsten tussen een boek en de boekverfilming. 

NFF & Film
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Wiplala
WIPLALA
VRAGEN & OPDRACHTEN

2014, 100 minuten           

Regie Tim Oliehoek Cast Géza Weisz, Sasha Mylanus, Kee 

Ketelaar

Synopsis

Wiplala is een puber van tien centimeter groot. Let wel, hij is 

geen kabouter. Hij is een Wiplala uit het land van de Wiplala’s. 

Omdat Wiplala als enige niet goed kan tinkelen(toveren) verlaat 

hij zijn land en komt hij terecht bij de familie Blom. Als Wiplala 

per ongeluk het hele gezin klein tinkelt, is Amsterdam opeens 

angstaanjagend groot. Lukt het Wiplala om het piepkleine stel 

ongeschonden thuis te brengen? De familiefilm vol special 

effects is gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Annie 

M.G. Schmidt.

Vragen & Antwoorden

Slide 12:

Wat zou jij tinkelen als je dat zou kunnen?

Als jij voor een dag tien centimeter groot zou zijn, wat zou je 

dan gaan doen? Zou je bang zijn dat andere mensen je zouden 

zien?

Slide 13: 

Laat de leerlingen het boekfragment van Wiplala lezen. 

Wie zijn de hoofdpersonen? Wat zijn de problemen? In welke 

tijd speelt dit verhaal? 

Antwoord: de hoofdpersonen zijn Wiplala, Johannes en Nella Della. 

Wiplala’s probleem is dat hij niet goed kan tinkelen en hij tinkelt de 

familie per ongeluk klein. Dit verhaal speelt zich af in de huidige tijd.

Laat de leerlingen de trailer bekijken. 

Welke verschillen vallen je op als je de filmscènes met het 

boek vergelijkt? Zijn er ook overeenkomsten? 

Opdracht Boekverfilming

Slide 14:

Lees het fragment van het boek Wiplala nogmaals. 

Laat de leerlingen een storyboard (stripverhaal) van de 

gebeurtenissen op de eerste pagina maken. Wat laten de

leerlingen in ‘hun’ film zien? Wat laten ze weg? Laat de 

leerlingen het storyboard op 6 vlakken wit papier maken en laat 

ze onder de vlakken omschrijven wat er in het beeld gebeurt. 



Wiplala
WIPLALA
VRAGEN & OPDRACHTEN

Boekfragment

‘Wat is er – heeft ze een muis?’ vroeg Johannes.

‘Ja, een muis of zoiets. Vlieg, wat heb je toch?’

‘Wat is dat voor een lawaai?’ zei meneer Blom. ‘Waarom maken 

jullie zo’n herrie? Ik kan niet opschieten.’

‘Vlieg heeft iets, een muis of zo,’ zei Nella Della en ze probeerde 

te zien wat daar was achter de bank. Ze hoorde een gek 

geluidje, ze hoorde Vlieg blazen, er was een kort gevecht en 

toen was het doodstil. Vlieg zat daar in de hoek. Als een klein 

poezenstandbeeld zo stil zat ze daar.

Nella Della greep achter de bank en dat was heel dapper van 

haar. ‘Ik heb ‘m,’ zei ze. Ze voelde iets spartelen in haar hand. 

Johannes kwam aanlopen om te zien wat ze had gevangen. 

Maar het spartelende ding gaf zulke gekke geluiden – ze nam 

het mee naar de tafel, waar het licht was en daar opende zij 

haar hand. 

Op de hand van Nella Della stond een klein mannetje. Een 

gek mannetje. Een heel gek klein mannetje, met borstelige 

haartjes, boze oogjes, een zwart broekje, een klein rood jasje en 

een wollen sjaaltje om zijn halsje. Hij keek Nella Della kwaad 

en toch ook angstig aan. Hij had radeloze oogjes en hij liet zijn 

tandjes zien.

Nella Della en Johannes stonden sprakeloos naar het wonder 

te kijken maar meneer Blom had niets gemerkt. Hij tikte verder 

aan de Politieke Spanningen in de Middeleeuwen. 

‘Vader!’ riep Johannes. ‘Vader, kijk toch eens!’

‘Stil!’ riep meneer Blom. ‘Ik kan niet werken.’

‘Maar je móét kijken, vader,’ zei Nella Della. Ze had haar hand 

wat steviger om het kleine mannetje heen gelegd, zodat hij niet 

kon ontsnappen. 

Meneer Blom keek. ‘Wat is dat?’ vroeg hij wat knorrig, alsof hij 

boos was dat ze hem om zo’n kleinigheid gestoord hadden. ‘Is 

dat een kabouter? Kabouters bestaan niet. Dus dit kan helemaal 

niet. En laat me nou werken.’

‘Maar vader, hij is er,’ zei Johannes. ‘Hier, kijk dan.’

‘Hoe heet je?’ vroeg hij aan het kleine wezentje. ‘Wie ben je? 

Wat ben je?’

Het ventje zei niets.

‘We zullen je geen kwaad doen,’ zei Nella Della. ‘Ben je een 

kaboutertje?’

‘Ik bén geen kaboutertje,’ zei het mannetje verontwaardigd. ‘Ik 

ben een wiplala.’

‘O,’ zei Nella Della. ‘Wat is een wiplala?’

‘Dat wat ik ben,’ zei het ventje. ‘Dat is een wiplala.’

‘Je bent een wiplala,’ zei Johannes. ‘En hoe heet je?’

Fragment uit Wiplala, 1957

Auteur Annie M.G. Schmidt

Uitgeverij Em. Querido’s Uitgeverij


