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Introductie films en tv-series 
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Verkenningen

Analyse schema’s

Wat ik weet

Begrippen

Films, tv-series en acteurs

Actief onderzoeken

1

2

7

6

3

8

4

9

5

10

Beste CKV leerling,

In dit werkboek ligt de focus op speelfilms en te-
levisieseries. Film is een heel ruim begrip. Bij de 
eerste opdrachten gaat het om de verschillende 
genres. Daarna is er aandacht voor goed en ook 
kritisch leren kijken, nadenken en analyseren. Hoe 
zit een film in elkaar? Welke technieken gebruiken 
de filmmakers? Wat is een shot, een script, een 
genre, een take, een spin-off? Wat zijn de gangbare 
filmische kernbegrippen?

Succes met deze opdrachten!

Is nieuwe tv-series kijken een grote hobby? 

Ga je graag naar de bioscoop? 

Wat verstaan we zoal onder speelfilms en tv-series?

Wat heb je zelf met speelfilms en tv-series? 

Wat is kritisch en begrijpend kijken?

Wanneer is een speelfilm of een tv-serie Kunst? 

 Voor CKV ga je actief op zoek naar antwoorden op deze vragen. 
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Oriëntatie films en tv-series 

Mening
erg spannend

In een dag alle 
af leveringen gezien

cijfer: 9+

tv-serie
2016-17

Genres
Science Fiction

Horror
High School

Stranger Things

Mening
Aardig

goed verhaal
cijfer: 7

speelfilm
2008

Genres
Oorlog
Thriller

Historisch

Oorlogswinter

Filmgenres zijn categorieën voor films en tv-series. 
Bijvoorbeeld horror, historische films of sci-fi. Voor een overzicht van veel meer genres: MINIGIDS A FILMGENRES pagina 18.

HORROR
Een horrorfilm, griezelfilm of gruwelfilm is een film of tv-serie waarin angst aanjagen het doel is. 
Er zijn heel wat subgenres: zombie, spook, reli-horror, slasher, monster, psychologisch, vampier.

It, Dracula, Scream, Psycho

HISTORISCH
Deze zijn gebaseerd op historische gebeurtenissen en/of historische personen.

Gladiator, Gone with the Wind, Pantserkruiser Potemkin, Michiel de Ruyter

SCIENCE FICTION
Films en tv-series met als hoofdthema: ingrijpende technologische verandering en toekomstbeschrijvingen.

Metropolis, Avatar, The Matrix, Planet of the Apes

Mening
grappig
dom
**

tv-serie
2017

Genres
Waar gebeurd

Satire
High School
Komedie

American Vandal

Mening
leuke teksten
spannend
voorspelbaar

***

speelfilm
2014

Genres
Actie
Thriller

Kingsman
Secret Service

Enkele voorbeelden
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Filmzuil

De 130+ ‘items’ op deze zuil komen allemaal uit de wereld van speelfilms en tv-series.
Welke komen je bekend voor? Welke ken je helemaal niet? Waar zou je misschien meer van willen weten?

Huiswerk: selecteer minimaal 20 items die je interesseren. Googelen. Maak vervolgens een kortere lijst 
van 8 – 10 items die je misschien later zou willen onderzoeken.

droombeelden • filmdecor • filmregisseur • may the force be with you 

• maudie • avatar • credits • beasts of no nation • kaskraker • de zaak 

menten • cineast • dramaturg • openlucht- bioscopen • grijs is ook een 

kleur • box office • realityshow • soundtracks • evenementen • diva • 

filmepos • achter het huis • cinematografie • cameo • pathé • rolprent  

• musical hit  • promofilm • stranger things • filmkeuring • kostuum- 

drama  • geromantiseerd • casablanca • reality show • loving vincent •  

playlist • cinema verité • de matrix • the wire • screenplay  • horror • lego star 

wars • penoza • superheldenfilms • bekroond • spanningsboog • noodlots-

drama • fargo • annie  • vimeo • cosmetisch • misverstanden • periodedrama 

• fade-in/fade-out • running gag • bladerunner 2049 • carice van houten 

• tonio • wadjda • sitcom • gouden kalf • een bioscoophit van jewelste • 

geflopt • bijrol • novecento • scandinavische thrillerseries • liefdesdrama 

• split screen • close-up • e.t. phone home • speelfilm • telenovela • 

verhaallijn • highschoolkomedie • the big lebowski • vakman • actie • 

filmkunst • geluidsdecor • imax • vlog • boegbeeld • hokjes • verwondering 

• filmmaker • montage • bikerfilm • voice-over • biopic • filmcanon • eye • 

tearjerker • pulp fiction • storyboard • montage • wraakdrama • i’ll be back 

• cliffhanger • hollywoodklassieker • storyboard • tekenfilm • kassucces • 

spionageserie • jim carry • flashforward • black comedy • the matrix • call 

sheet • iconen • kostuumfilm • blockbusters • cinematografie • bollywood 

• labyrinth 1986 • vampieren • kleding • stomme film • tatort • mise en 

scène • annie m. g. • boekverfilming • idfa-jury • nora el koussour • der 

müde tod • cultklassieker • dutch academy for film • marit weerheijm
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De basis van elke film is een verhaal. Aan de hand van de eerste aflevering van de tv-serie Stranger Things kijken we naar de opbouw van zo’n 
filmisch verhaal. Dat doen we in 2 stappen.  

Opdracht 1, eerste minuut
4 screenshots maken van de eerste 60 seconden. Selecteer screenshots die het verhaal van de eerste 60 seconden duidelijk maken.

Opdracht 2, de eerste 10 minuten
Nu ga je de volgende 10 minuten van deze aflevering in beeld brengen. Gebruik maximaal 4 - 6 screenshots of storyboardplaatjes om de belang-
rijkste scènes te illustreren. Gebruik de 2 plaatjes hieronder als voorbeeld.

STRANGER THINGS in beeld
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Opdracht 
Kijk samen naar de eerste aflevering van een andere tv-serie.
en maak daarna deze opdrachten. Eerst samen goed afspreken wie wat doet. Maak de opdrachten eerst in het klad.  

Titel serie ..........................................   titel aflevering ..........................................   regisseur ......................................   genre ...................  jaar ........

I Betekenis/bedoeling/boodschap 
Wat zijn volgens jou 3 of 4 duidelijke doelen van deze tv-serie?

II Geloofwaardigheid 
Hoe geloofwaardig is het verhaal, zijn de personages, is de setting?

III Filmtechnieken: special effects, belichting, muziek/geluid/cameravoering 
Hoe worden deze 4 filmtechnieken gebruikt in deze aflevering? Concrete voorbeelden geven voor minimaal 2 van deze technieken.

Informeren Provoceren/uitdagen Boodschap overbrengen

De wereld verbeteren Idealistische doelen Geëngageerde doelen

Morele boodschap uitdragen Commerciële doelen Emoties oproepen

Amuseren/vermaken Maatschappelijke thema’s Politieke boodschap

Waarschuwen Historische thema’s iets anders...

.....

.....

.....

muziek
geluid

.....

.....

.....

camera voering

.....

.....

.....

belichting

.....

.....

.....

special effects

Tv-serie analyseren Invulblad 5
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Opdracht 
Kijk naar de film. Vooraf deze opdrachten bestuderen en goed afspreken wie wat doet. Maak de opdrachten eerst in het klad.

I Betekenis/bedoeling/boodschap 
Wat zijn volgens jou 3 of 4 duidelijke doelen van deze film?

II Geloofwaardigheid 
Hoe geloofwaardig is het verhaal, zijn de personages, is de setting?

III Filmtechnieken: special effects, belichting, muziek/geluid/cameravoering
Hoe worden deze filmtechnieken in Oorlogswinter gebruikt om het verhaal te vertellen? Concrete voorbeelden geven voor minimaal 2 van  
deze technieken.

De film geeft goed weer de invloed van de oorlog op het dagelijks leven.

Geloofwaardig hoe van het een het ander komt: het bezorgen van een brief leidt tot het helpen van een ondergedoken soldaat.

OORLOGSWINTER analyseren  

.....

.....

.....

camera voering

.....

.....

.....

muziek
geluid

.....

.....

.....

belichting

.....

.....

.....

special effects

Informeren Provoceren/uitdagen Boodschap overbrengen

De wereld verbeteren Idealistische doelen Geëngageerde doelen

Morele boodschap uitdragen Commerciële doelen Emoties oproepen

Amuseren/vermaken Maatschappelijke thema’s Politieke boodschap

Waarschuwen Historische thema’s iets anders...
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Een filmgenre is de benaming voor een groep films en tv-series die specifieke overeenkomsten vertonen, en vaak een gemeenschappelijk 
thema hebben. De meeste films en tv-series zijn een mix van verschillende genres. De grenzen zijn niet altijd duidelijk. 

HORROR
Een horrorfilm, griezelfilm of gruwelfilm is een film of tv-serie waarin angst aanjagen het doel is. 
Er zijn heel wat subgenres: zombie, spook, reli-horror, slasher, monster, psychologisch, vampier.

It, Dracula, Scream, Psycho, The Vampire Diaries

ROMANTIEK/ROMANCE
De liefde staat centraal. Deze films vallen vaak binnen het dramagenre, zeker als de liefde wordt bedreigd.

The Kiss, West Side Story, Titanic, Beauty and the Beast

HISTORISCH
Films en tv-series die gebaseerd zijn op historische gebeurtenissen en/of historische personen.

Gladiator, Gone with the Wind, Pantserkruiser Potemkin, Michiel de Ruyter

WESTERNS
Dit zijn actiefilms die zich afspelen in de tweede helft van de 19e eeuw in het wilde westen van de VS, vaak met als thema’s 

wraak, eer, hebzucht, indianen, bankberovingen, treinovervallen en dramatische schietpartijen.

Django, Brimstone, Unforgiven, True Grit

OORLOG
Oorlog speelt een overheersende rol. Denk aan gevechtshandelingen, dagelijks leven van soldaten, oorlogsmisdaden, 

het leven van burgers tijdens de oorlog of de bezetting.

All Quiet on the Western Front, Apocalyse Now, The Hurt Locker, Zwartboek

SCIENCE FICTION
Films en tv-series met als hoofdthema ingrijpende technologische verandering en toekomstbeschrijvingen.

Metropolis, Avatar, The Matrix, Planet of the Apes

DRAMA
Emotionele thema’s staan centraal. De hoofdpersonen zitten vaak in een conflictsituatie. De persoonlijke ontwikkelingen 

spelen een belangrijke rol.   

West Side Story, Diplomatie, Asoka, Game of Thrones, Spaak

THRILLERS/ACTIE/MISDAAD
Actie thrillers kennen vaak veel actiescènes, langdurige vechtscènes, achtervolgingen, ingewikkeld stuntwerk en 

overdonderende explosies. Meestal is er een booswicht die bestreden moet worden door een held.   

Indiana Jones, Rambo, Die Hard

Andere thrillersoorten: SPIONAGE Mata Hari, Mission Impossible, Atomic Blonde, TECHNO Robocop, Batman, Captain 
America, POLITIEK/JURIDISCH House of Cards, Designated Survivor, Air Force One, The Firm, MEDISCH Safe, Coma, 

Parasaito Ivu, PARANOIA Rear Window, The Da Vinci Code, FINANCIEEL The Wolf of Wall Street, The Big Short

Minigids A Filmgenres
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Minigids D Filmanalyse

Wil je een bepaalde film of tv-serie analyseren? Wat bedoel je daarmee? Alles van een film of tv-serie analyseren is natuurlijk 
onbegonnen werk. Het beste is om een bepaald onderdeel te selecteren en dat nader uit te zoeken.
Denk bijvoorbeeld aan het verhaal, de acteurs, het kritische of commerciële succes, filmtechnische aspecten, het genre, 
de opbouw van bepaalde scenes.

 
Verhaal/narratief
Is het verhaal geloofwaardig? De personages? De setting? 
Hoe is de spanningsopbouw?

Uiteindelijk draait alles om het vertellen van een verhaal 
Filmregisseur Roman Polanski

Genre
Speelfilms en tv-series zijn er in allerlei genres: actie- en avonturenfilm, animatiefilm, kinder- en familiefilm, komedie, misdaad- 
en politiefilm, muziekfilm, mystery- en detectivefilm, oorlogsfilm, romantische film, sf-, horror- en fantasyfilm, spionagefilm, thriller, 
western. Elk genre kent zijn eigen regels en verhaallijnen en heeft bepaalde kenmerken. Vaak past een film in meerdere genres

Filmtechnisch
• Montage
• Belichting
• Special effects
• Camera (zie minigids E)
• Mise-en-scène
• Muziek en geluid

Scenes
• Beschrijf 2 scenes die indruk op je hebben gemaakt. 
• Waarom kies je deze 2?
• Welke filmtechnieken spelen daarbij een belangrijke rol?
• Maak een storyboard voor een scene.

Betekenis/bedoeling
Wat is het doel/zijn de doelen van de film of tv-serie? 
• Amuseren/vermaken
• Maatschappelijke mening of boodschap overbrengen
• Morele boodschap uitdragen
• Commerciële doelen
• Emoties oproepen
• Provoceren/uitdagen
• Informeren
• De wereld verbeteren
• Politieke boodschap
• Waarschuwen
• Idealen uitdragen
• Historische thema’s

Montage
Films worden gemaakt in de montageruimte!
Nadat alle opnames gemaakt zijn, moet de film gemonteerd worden.
Filmregisseur Stanley Kubrick merkte op dat montage het enige proces is dat uniek is aan het maken van een film.

Geluid
Veel geluiden in een film worden naderhand opgenomen. Denk aan regen, krakende deuren, scheurende banden, pistoolschoten, enz.

Voor speelfilms wordt de muziek meestal speciaal gecomponeerd. De componist gaat pas aan het werk op het moment dat de film grof  
gemonteerd is. De beste filmmuziek is eigenlijk die muziek waarvan je niet eens merkt dat het er is. Muziek moet het beeld juist ondersteunen.
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