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De Filmkoffer Theorieboek 
 

Veel plezier met de filmkoffer, waarbij je in stappen een film leert maken.  

 

Voordat je begint met filmen: 

Kijk of de camera nog oude filmbeelden bevat. Zo ja, deze verwijderen. 

De batterijen testen, of ze goed opgeladen zijn. Zo niet, batterijen opladen. 

De camera en het statief onderzoeken en testen op hoe je ze hoort te gebruiken. Kijk goed naar de gebruiksaanwijzing, ook bij het statief.

Wat je in de koffer kunt verwachten: 
 

1. De camera waar we mee werken:  

      een Sony Handycam HDR-PJ530E. 

      2.   Statief: DesQ 325 

      3.   Reserve batterij: Jupio NP-FV50 Accu 

      4.   Microfoon: Audio-Technica ATR6250 

      4b. plopkap/ opzetstuk voor microfoon  

            (beetje bescherming tegen storende omgevingsgeluiden) 

      5.   SD-kaart: Micro-SDHC Class 10 

      6.   Kabel om om te zetten naar computer 

      7.   Kabel om batterij op te laden, met stekker 

      8.   Geluidskabel, voor microfoon 

      9.   Klapbord 

     10.  Gebruiksaanwijzing camera en ander techniek 

     11.  Theorie lesboekje 

     12.  Werkboekje 
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Afspraken en camera-instellingen die meestal gebruikt worden bij het filmen (standaardinstellingen,die goed werken): 

Breedbeeld 16:9 Full HD 1920x1080 25p, ofwel 25 frames in een seconde. 

 

Voor de docent:  
Het is ook mogelijk om met eigen telefoons van kinderen te filmen, mits de kinderen deze filmbeelden zelf op de computer kunnen zetten in 

een daarvoor beschikbare map. Dit scheelt tijd en helpt de kinderen om hun eigen apparatuur te leren gebruiken. Houd er dan wel rekening 

mee dat de filmbeelden op de computer moeten kunnen worden geplaatst en bewerkt. Controleer dit eerst, voordat de kinderen hun hele film 

 hebben gemaakt en blijkt dat dit niet werkt (vaak komt dit door verschillen in technieken van computers en camera’s). De kwaliteit van een 

  telefoonfilm zal wel heel anders zijn dan van de filmcamera uit de leskoffer. Dat kan soms juist een mooi effect hebben.

Zorg dat de eerste drie onderstaande lessen helemaal afgerond zijn voordat de leskoffer langskomt, deze is er namelijk maar twee weken! 

 

Lessen voorafgaande aan filmshoot: 
 

Wat weten we van film of animatie? (10 min.) 
Bespreek met de kinderen, aan de hand van eigen gekozen filmfragmenten (te vinden op YouTube): 

 

- Wat voor soorten of stijlen film bestaan er? 

Denk aan: documentaries, (kostuum)drama, animatie (of stop-motion), thriller, horror, science fiction, music video/clip, trailer, arthouse. 

 

- Weten we verschillen in filmstijlen te noemen? 

Bespreek met de kinderen welke filmstijl interessante kenmerken heeft. Houd daarbij rekening met de filmstijl die je zelf wilt gebruiken, 

of in ieder geval het thema waarmee je wilt dat de kinderen gaan werken. Gebruik voorbeelden van films en filmtrailers zodat de 

kinderen begrijpen welke stijl je met ze wilt onderzoeken.  

 

- Wat weten we van de techniek, hoe een film gemaakt wordt? 

Om met de kinderen te bespreken: 

Een film is een verhaal dat verteld wordt door een aaneenschakeling van scènes.  

Een scène bestaat uit een aaneenschakeling van opnamen of shots.  

In een seconde film zitten 25 frames, dat zijn plaatjes (foto’s) die achter elkaar gezet een film worden. 

Een animatie of stopmotion bestaat vaak uit minder scenes dan een film omdat daar veel meer werk in gaat zitten. Iedere frame of 

plaatje moet namelijk eerst worden gemaakt, voordat ze achter elkaar worden geplaatst.  

Met videobewerking kan je van een film elk frame bekijken en ook aanpassen of verwijderen. 
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Voorbeelden van stopmotion: 

https://www.youtube.com/watch?v=sOMFod_Qnhg&list=PL6C7147F496A2E90F&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=BpWM0FNPZSs&index=11&list=PL6C7147F496A2E90F 

https://www.youtube.com/watch?v=fPfW9CsFNpk,         https://www.youtube.com/watch?v=kTJbzIu8ptQ,  

https://www.youtube.com/watch?v=QIOqpeMN_x4&list=UUi851dRtaCnw-PBeGtGUX_g 

 

Andere stijlen film, ook door kinderen gemaakt: 

https://www.youtube.com/watch?v=1M-eo6irNg0,   https://www.youtube.com/watch?v=m5dBGYhhC6A,  

‘enge’ filmpjes:  https://plus.google.com/118443105182781364522/posts 

 

Groepjes maken (5 min.): 
Uitleg: 

Bij het maken van een film werk je in vijf stappen: 

1. Je hebt een idee(verhaal), maakt scènes en de opnamen in een storyboard.  

2. Je werkt je idee als groep uit in een opnameplan. Iedereen weet wie zich met wat bezighoudt. 

3. Dan kunnen jullie gaan filmen. 

4. Alle filmbeelden worden verzameld in de montage, dat noemen we videobewerking. Een deel van de groep werkt daar aan. 

5. Als film afgerond is, wordt het vertoond, oftewel, gepubliceerd. En een groepje maakt posters en flyers voor de film. 

 

De kinderen werken in groepjes (5 á 6 kinderen), waarbij de volgende (voor hen geschikte) rollen kunnen worden uitgevoerd: 

  De rol van de regisseur en videobewerker zullen grotendeels bepalend zijn voor de film. 

  

Regisseur: De regisseur houdt het overzicht van het verhaal maken tot en met het publiceren van de film. Vanuit de kinderen die 

zichzelf wel als regisseur zien, kunnen de groepjes worden gevormd.  

 

Videobewerkers: De videobewerker sluit zich als tweede aan en de andere kinderen zullen daar aan worden gekoppeld. De 

videobewerker verdiept zich in het videobewerkingsprogramma en heeft als eigenschap een goed gevoel voor ritme. 

Voor videobewerking moet je handig met een computer kunnen omgaan. Nadat je samen het verhaal, de scènes en de 

opnamen hebt bepaald ga je namelijk apart aan het werk om de voorbereidingen te doen. 

 

Decorbouwer:   De decorbouwer bemoeit zich met wat er nodig is aan materialen en kleding en waar gefilmd wordt.  

https://www.youtube.com/watch?v=sOMFod_Qnhg&list=PL6C7147F496A2E90F&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=BpWM0FNPZSs&index=11&list=PL6C7147F496A2E90F
https://www.youtube.com/watch?v=fPfW9CsFNpk
https://www.youtube.com/watch?v=kTJbzIu8ptQ
https://www.youtube.com/watch?v=QIOqpeMN_x4&list=UUi851dRtaCnw-PBeGtGUX_g
https://www.youtube.com/watch?v=1M-eo6irNg0
https://www.youtube.com/watch?v=m5dBGYhhC6A
https://plus.google.com/118443105182781364522/posts
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Filmer:  De filmer/ cameraman of vrouw verdiept zich in waar de camera moet staan en hoe de apparatuur werkt, en welk licht 

wordt benut.  

 

Acteurs:  De acteur heeft de rol van het uitbeelden of presenteren van wat er in de film gaat afspelen. Iemand die niet bang is te 

praten voor een camera. Bij een animatiefilm zorgt de acteur ook voor het uitbeelden, maar dan met andere materialen 

dan zichzelf. 

 

Publicist:   De publicist zorgt na de filmbewerking voor het delen van de film en bijvoorbeeld reclameposters.  

 

 

 

Als het goed is, zit je in een groepje waarbij iedereen een rol heeft die waarschijnlijk goed bij hen past. Ook weten jullie het thema 
waarmee jullie een film gaan maken en hebben jullie een filmstijl afgesproken waar jullie aan zullen werken. 
 
Dan kunnen jullie aan de slag! 
 

 

Les 1)   Het Verhaal (30 min. + presentatie) 
 

In het werkboekje staan vragen die je mag beantwoorden. Deze helpen je om stap voor stap een idee te krijgen voor jullie film. 
1. Schrijf allemaal een eigen verhaal voor een film. Of scenes die jij graag in een film zou zien. 
 
2. Bespreek de ideeën met elkaar en kies als groepje hoe jullie deze ideeën gaan combineren, of toch één van de verhalen kiezen om verder 
uit te werken. Denk ook meteen aan de haalbaarheid van het verhaal, en hoe leuk het eruit zal gaan zien. Als jullie het verhaal nog niet 
helemaal goed vinden, maak het dan beter, zodat het klopt. 
 
Presenteer jullie verhaal voor de klas en laat anderen hierop reageren zodat je je verhaal eventueel nog kunt aanpassen/verbeteren.  
Er ontstaan misschien al ideeën voor de filmbeelden. 
Denk aan de spanningsboog in het verhaal. Maak iets verrassends. 
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Les 2)  Het Storyboard 
 

Bespreek voordat je met je eigen film verder gaat eerst de beeldkaders/ camerastandpunten die hieronder staan. (10 min.) 
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Oefenopdracht (10 min) 
 
 

Bespreek nu met je groepje hoe jullie het onderstaande stukje tot filmpje zouden maken. Misschien helpt het om een fotocamera in 
een telefoon te gebruiken om de shots aan elkaar te laten zien zoals je ze bedoelt. 
Dikgedrukt staat benoemd hoe je de shots kunt voorstellen. Achterin het theorieboekje staan de veelgebruikte woorden bij film in 
een lijst, ter verduidelijking. 
 

Voorbeeld scènes en shots. Hoe strik ik de veter van een schoen?  
In dit voorbeeld maak je een film met één scène en zullen 12 shots gefilmd moeten worden. De valkuil hierbij is het perspectief. Wanneer een 

kind leert veters te strikken ziet het de eigen veters anders dan bij een schoen van een ander. De doelgroep waarvoor wordt gefilmd: Kleuters. 

 

1. Jan komt aan lopen en gaat op een stoel zitten - pan en totaal 

Hij zegt: “Ik zal jullie laten zien hoe je een veter moet strikken. Ik trek eerst mijn schoenen aan.” 

Jan kijkt onder de stoel, daar staan twee schoenen 

2. Detail van de schoenen onder de stoel - still, close-up 

3. Je ziet Jan de schoenen aantrekken, waarna hij zegt: “Eerst trek ik mijn veters aan” - totaal. 

4. Je ziet de veters aangetrokken worden - detail van een schoen 

5. Jan zit voorover, draait zijn hoofd en zegt: “Nu maak ik eerst een platte knoop” - medium 

6. Detail - met de stem van Jan: “je maakt eerst een kruis, dan één eronder door, dan aantrekken.”  

Dit zou je moeten filmen zoals Jan het zelf ziet 

7. Detail - je ziet Jan een lus maken. Voice-over Jan: “Nu maak ik een lus.” 

8. Totaal - Jan zit voorover en zegt: “Nu komt het moeilijkste: de tweede lus. Je moet alles goed vasthouden.” 

9. Detail - Jan zegt: “Kijk, je houdt de eerste lus vast, voor de tweede lus draai je de veter om de lus en dán duw je de nieuwe lus 

eronderdoor.” 

10. Jan in beeld: kijk nog eens goed, ik doe het nog eens, nu langzaam. Herhaling van scene 9, vertraagd 

11. Jan zegt: “...en dan pak je beide beide lussen en trek je deze aan aan.” 

12. Totaal: Jan met beide schoenen aan, staat op en zegt: “En nu kan ik lekker naar buiten!” 
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Storyboard maken (20 min+) 
 

Het idee voor een film of animatie is erg belangrijk. Je moet het verhaal eigenlijk al in je hoofd zien, voordat je begint te filmen. Je 

moet ook weten voor wie je de film maakt. Kunnen de kijkers al lezen? Is het serieus of om te lachen? Wat wil je vertellen? 

Je kunt daarom het beste eerst een verhaalbord/ storyboard maken. 

 

Je begrijpt dat hoe je iets filmt, heel belangrijk is voor het verhaal dat je wilt vertellen.  
Bedenk nu voor jullie eigen film het storyboard. Dat is het verhaal in (minimaal) vijf tekeningen uitgewerkt. Het ziet er uit als een stripverhaal. 
Het doel van deze tekeningen is dat iedereen in jullie groepje begrijpt hoe de film uiteindelijk eruit komt te zien. 
 
Eronder schrijven jullie welke camerastandpunten worden gebruikt en geluiden worden gemaakt. En ook of er tekst wordt uitgesproken. (schrijf 
daarbij of het misschien om pan of tilt gaat, als je dit wilt gebruiken) 
 
Hoe ziet de hele film eruit? Welke kleuren worden er gebruikt? Wat wordt er gezegd? 
 
Aan het eind van deze les is de hele film voor iedereen die meewerkt duidelijk. Iedereen weet wat hij of zij straks kan gaan doen. 
Heb je tijd over: Je kunt van meer scènes een schets maken of zelfs van elke opname. Daarvoor heb je dan wel meerdere lege 

storyboardvakjes nodig. 

 
Zie voor het storyboard: werkboek 
 

Voor de docent:  

Hier vind je een informatief filmpje over hoe een film kan worden gemaakt met een iPad. Het is een eenvoudige herhaling van het totaal, hoe 

een film wordt gemaakt.   http://www.krff.nl/mini-movie-maker/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krff.nl/mini-movie-maker/
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Les 3) Voorbereidingen voor de filmshoot (55 min.+) 

 

Schema van opnameplan 
Als het storyboard voor iedereen duidelijk is, kan het schema van het opnameplan worden ingevuld.  
Het opnameplan is een overzicht van wat er moet gebeuren en wat je nodig hebt. Zoals een rolverdeling. Wie doet wat? Welke spullen heb je 
nodig? Het is belangrijk een goed plan te maken, omdat de montage veel tijd zal kosten als er ‘zomaar’ wat gefilmd wordt. 
Omdat een scene uit verschillende shots bestaat, moet van tevoren goed duidelijk zijn welke shots jullie willen gebruiken.  
In het schema staan al deze shots kort uitgeschreven. Denk aan het stukje van vorige les over de schoenveters. Dat bestond uit 12 shots, om 

filmisch uit te leggen hoe schoenveters gestrikt worden. Met meerdere shots vertel je dus een heel klein stukje uit jullie film. (10 min.) 
 
De regisseur bepaald wat er moet gebeuren. Deze heeft het overzicht van de film en hoe het eruit moet zien. 
Naast het invullen van het schema in het werkboek moet er, afhankelijk van de film die jullie maken, misschien een décor gebouwd worden, 
of attributen worden verzameld.  
De acteurs gaan aan de slag met het oefenen van teksten en het zo natuurlijk mogelijk spelen. Ze weten wat ze moeten dragen, moeten 
zeggen en hoe ze dat moeten doen. De decorbouwers helpen hen (naast het verzorgen van het décor en alles wat daarbij nodig is) met 
bedenken van de outfits zodra het acteren goed begint te gaan.  
De cameraman/vrouw leert hoe de camera (en het statief) werkt en welke shots er moeten worden gedraaid. Deze zijn te vinden in de 
leskoffer. 

Iedereen kan met zijn eigen taken aan de slag, zodat er goed voorbereid wordt voor de filmshoot. (40 min.+) Als de eigen taken klaar zijn 

kan bij een ander worden meegeholpen. 
 

Aan het eind van deze les komen de kinderen bij elkaar en bespreken met de regisseur de Callsheet (5 min). Het is een checklist. Zie 

daarvoor het werkboek. Alles wordt tot top de puntjes afgesproken en ingevuld, waar nodig is.  
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De filmshoot met camera 
 
Voor de docent:  
Per groepje kunnen de kinderen nu aan het werk met de camera. De filmbeelden moeten per groepje op een eigen map komen te 
staan, voordat het volgende groepje met de filmcamera aan de slag kan.  
Als kinderen een eigen filmcamera hebben, bijvoorbeeld op een telefoon, kunnen zij deze nu ook gebruiken om te filmen. Tenzij het 
niet goed mogelijk is de gefilmde beelden over te zetten op de computer of te verwerken in Moviemaker. 
 

Les 4)   De filmdag (in ieder geval 90 min.+ per groepje) 
De volgorde van het filmen wordt gekozen door de shots die nodig zijn, maar bijvoorbeeld ook door de lichtomstandigheden. 
De regisseur en cameramensen begeleiden de rest van de crew (groep) door de film heen.  
Het opnameschema en storyboard zijn bijdehand en omdat iedereen zijn taakjes af heeft kan nu alles worden gefilmd zoals jullie het hebben 
bedoeld (Het kan zijn dat er wel eens iets vergeten wordt en dat daar een andere oplossing voor moet worden bedacht). 
 
Iedereen weet zijn eigen taak en werkt samen zodat er geen ongewenste dingen gebeuren tijdens het filmen. 
 

 

Bestanden en gebruik van de computer 

De camera kun je direct op een computer aansluiten. Dit gaat met dezelfde USB-kabel waarmee de batterij opgeladen wordt. De camera kan 

aan het korte kabeltje hangen, maar de USB poort kan daar niet tegen. Beter is het de langere kabel te gebruiken, met USB aan beide zijden. 

De camera moet aan staan door het scherm open te klappen. 

Er zal een scherm met gegevens van de camera openen, over batterijpercentage, ruimte op het geheugenkaartje. Je zult de camera ook zien 

in Verkenner, onder Computer. 

 

Op de camera kan je ook door de opname/bestanden bladeren. Deze staan in een map met de datum. Via de knop Afbeeldingen en foto´s 

importeren plaats je deze op de computer. Standaard gaat dit naar de map Mijn afbeeldingen. Dit is te wijzigen met Instellingen voor 

importeren. 

 

Voor de docent:  

Met de Verkenner van de computer kun je bladeren door de opnamen. Filmopnamen herken je aan de extinctie. MTS. Foto´s zijn 

plaatjes die als .JPG worden opgeslagen. De opnamen kunnen worden geknipt en geplakt op de juiste plaats. 

Nadat de bestanden op de computer zijn opgeslagen moeten de opnamen van de computer worden verwijderd, om ruimte vrij te 

maken voor nieuwe opnamen van de volgende groep. 
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Via het MENU en de knop Bewerken/Kopiëren kan de knop wissen worden gevonden. Gebruik de keuze: Alle in gebeurtenis. 

 

Om te begrijpen hoe je films kunt bewerken zijn mooie filmpjes op YouTube te vinden. Deze kun je aan de kinderen laten zien die gaan 

filmbewerken: 

https://www.youtube.com/watch?v=xiLhxXwUWik 

Zie voor de leerlingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=M5M16_T4qpE 

https://www.youtube.com/watch?v=aw9nrdiFx98 

 

 

Les 5)    Nabewerking en Afronden (120 min. +) 
 

van het computerprogramma Movie Maker,De videobewerkers gaan aan de slag na het zien van de uitleg  op YouTube:  
Voor de montage/ filmbewerking: In Movie Maker plaats je de opnamen in de juiste volgorde en knip je deze tot de juiste lengte. Groep A) 

Aan de film kan je daarna nog geluiden toevoegen, voice-over, teksten, een leader en outro en aftiteling plaatsen. 
 
Alle gemaakte opnames/ filmbeelden moeten eerst worden overgezet op de computer in een map: 
Bij het aansluiten van de filmcamera naar de computer (met aangeleverde kabeltje) zal automatisch een programma worden geopend.  
Let op waar je de filmbeelden opslaat! 
Maak een eigen mapje op de computer, met de titel van jullie film. 
Let op wanneer je iets wilt opslaan, dat dat allemaal in hetzelfde mapje opgeslagen wordt. Dus ook de film of geluidsfragmenten. Dan raak je 
niets kwijt. 
 

Groep B) Terwijl de videobewerkers met de montage bezig zijn, mogen de andere kinderen uit de groep zich bezig houden met flyers en 
posters om de film te promoten in de school en daarbuiten. 
Zoek op Google voorbeelden van hoe filmposters er zoal uit zien. 
https://www.google.nl/search?q=filmposters&espv=2&biw=1436&bih=806&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz
2IzLh8_JAhXCuw8KHVrWAmkQsAQISA&dpr=1 
 

Daarna kan de film worden uitgezonden op televisie en worden gepubliceerd op YouTube. En laat dan natuurlijk iedereen weten dat de film 

er is! Zie de gebruiksaanwijzing in de kist om te weten hoe je kunt publiceren. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xiLhxXwUWik
https://www.youtube.com/watch?v=M5M16_T4qpE
https://www.youtube.com/watch?v=aw9nrdiFx98
https://www.google.nl/search?q=filmposters&espv=2&biw=1436&bih=806&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz2IzLh8_JAhXCuw8KHVrWAmkQsAQISA&dpr=1
https://www.google.nl/search?q=filmposters&espv=2&biw=1436&bih=806&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz2IzLh8_JAhXCuw8KHVrWAmkQsAQISA&dpr=1
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Veel gebruikte woorden wanneer je werkt met film: 
 

animatie Film gemaakt met hulpmiddelen, foto's en tekeningen 
call sheet Overzicht van de rolverdeling, opnameplan, benodigdheden 
close-up Detail opname 
frame Eén seconde film bestaat uit 25 frames, wat niet hetzelfde is als een foto, maar wel een foto kan zijn 
klapbord Geeft begin van de opname aan, met nummer van de scène en de opname 
leader Begin van de film met de naam, titel, eigen muziek 
medium Zit tussen een totaal en close-up in 
outro Als de film ten einde is volgt bijvoorbeeld nog een aftiteling. Ook wel einde-leader 
pan Horizontale beweging met de camera  
perspectief Positie van de camera ten opzicht van wat je filmt 
scène Stukje verhaal, kortweg een hoofdstuk 
script Het filmverhaal. Niet alle details van een verhaal komen uiteindelijk in de film 
shot Opname, fragment, beeld. De camera aan en uit 
still Een foto of een filmframe die enkele seconden in beeld is 
stop-motion Een serie foto´s van een telkens gewijzigde situatie achter elkaar afspelen 
plofkap Ook wel plopkap. De schuimen bol die over de microfoon wordt geschoven om ruis en windgeluiden te vermijden 
story Verhaal 
storyboard Een bord waarop in schetsen het verhaal is weergegeven 
tilt Verticale beweging met de camera 
totaal Overzicht van alles wat is te zien 
voice-over Spreekstem bij de beelden. Deze kan apart worden opgenomen en bij de beelden worden aangebracht 
witbalans Kleureninstelling, deze staat op automatisch. Bij blauw beeld opnieuw op automatisch zetten 
zoom T Telephoto. Denk aan telescoop. Je ziet dichterbij en nauw 
zoom W Wide angle, grote hoek. Je ziet veel en ruim 
zoomen In en uit. Detail dichterbij halen of verder weg 

Holland Animatie Festival http://www.haff.nl/nl/educatie/ 

Nederlands Filmfonds http://www.filmnieuws.nu/83947?redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.cinetool.com%2Fnewsmail%2Fview%2F340 

Amsterdam Animatie Festival http://www.klikamsterdam.nl/ 

http://www.haff.nl/nl/educatie/
http://www.filmnieuws.nu/83947?redirect_url=http%3A%2F%2Fwww.cinetool.com%2Fnewsmail%2Fview%2F340
http://www.klikamsterdam.nl/

