
Film kijken op het NFF? 
Daar steek je wat van op!

VVan 27 september tot en met 5 oktober 
vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in 
Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie 
als een belangrijke pijler en biedt daarom 
elk jaar tal van schoolvoorstellingen, work-
sshops en evenementen voor het primair en 
voortgezet onderwijs, voor leerlingen én 
docenten. Bedrevenheid in het onder-
zoeken en interpreteren van bewegende 
beelden is essentieel voor leerlingen. Het 
stimuleren van mediawijsheid is dan ook 
een speerpunt van het NFF educatie-
pprogramma. De activiteiten binnen het 
educatieprogramma sluiten aan bij diverse 
kerndoelen van het onderwijs, waaronder 
het leren kijken naar, en reflecteren op, 
eigen (beeldend) werk en dat van anderen, 
en het leren gebruiken van beelden om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te 
drdrukken.

NFF 
Docentenhandleiding
De wilde stad (groep 1 t/m 5)







Film kijken in de bioscoop 

Film kijken kun je overal. Thuis op je tv, 
onderweg op je tablet en in de bioscoop. Wat is 
er zo bijzonder aan films kijken in de bioscoop? 

VVraag uw 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 •

INLEIDING

Film kijken en film maken

Leerlingen kijken iedere dag naar allerlei beelden
(op televisie, YouTube, online, in de klas, etc.), 
van nieuwsberichten en documentaires tot vlogs
en speelfilms. Maar wat weten de leerlingen in 
uw klas eigenlijk van film?

•• Wat komt er eigenlijk kijken bij het maken van 
een film? Kunnen de leerlingen een aantal 
specifieke onderdelen van (het maken van) een 
film benoemen?

Antwoordsuggesties:
• Camerawerk • geluid en filmmuziek • belichting • 
scenario (het verhaal) • acteurs en actrices 
((acteerwerk) • de regisseur (regie) • kostuums en 
make-up • stunts • montage • decor (de locatie 
waar de film is opgenomen of de aankleding van 
de sets) •

•  Wanneer vind jij een film een goede film? 
•  Waar ga jij op letten bij het kijken van de film
in de bioscoop?






