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FILM IN DE CKV LES	
 

Deze reader hoort bij de studiedag  film in de CKV les. 
 
De kunstdiscipline film is een keuzediscipline binnen het CKV examenprogramma havo/vwo. 
 
Film wordt op veel scholen bij CKV als kunstdiscipline behandeld. Meestal als DISCAP (de verbreding van Do-
mein B), en vaak ook voor onderzoek (de verdieping van Domein C).  
  
De reader gaat vooral over film in het havo/vwo examenvak CKV. 
   
Op de usb stick staat onder andere informatie over filmeducatie,  film in de CKV les en lesvoorbeelden uit de 
praktijk. 

 
Het Eye filmmuseum (eyefilm.nl) is een onuitputtelijke bron van informatie en lesinspiratie. Het Netwerk Film-
educatie is een basissite. 
 
Op website kernvakckv.nl staat ook veel informatie CKV en cultuureducatie.  
 
 

afkortingen 

·        CZP  Cultureelzelfportret – een persoonlijke verzameling van culturele en kunstzinnige ervaringen 

.        CZP1                Het begin van CKV - Cultureelzelfportret deel 1 (ook bekend als kunstautobiografie) 

·       CZP2                 De afronding van CKV - Cultureelzelfportret deel 2 (balans  en reflectie)  op je ervaringen met CKV  

·       CAP                  Culturele activiteit van professionals (bij elke discipline hoort een CAP) 

·       CA                     Alle culturele activiteiten, ook CAPs   

·       Vrije CA            Een ‘vrije CA’ (een individuele culturele activiteit, los van de 3 of 4 verplichte DISCAPs)   

·       Discip               7 kunstdisciplines worden expliciet genoemd in de eindtermen, havo minimaal 3, vwo minimaal 4      

·       DISCAP            Discipline (DIS) met bijbehorende CAP 

·       Onderz             Grote onderzoeksopdracht (denk aan 15-25 slu’s) 

·       Mini-onderz.     Mini-onderzoek (2-4 slu’s) slaat op open vragen/opdrachten bij de DISCAPs 

·       Presen               Presentatie van het onderzoek 

·       Doc                   Documentatie, meestal kunstdossier of cultuurdossier 

·       Reflect              Reflecteren 

·       Dimen               Dimensies of thema’s (hoeven niet in het schema)   

·       PA’s                  Praktische activiteiten    

·       PO’s                  Praktische opdrachten (examenonderdelen van veel vakken, voor CKV is Onderz een PO) 
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FILM IN DE CKV LES 
 
 
Vrije Universiteit Amsterdam   
juni 2019 
 

Op deze studiedag staat film als kunstdiscipline in het nieuwe CKVcentraal. Wat doe je in de les en hoe doe je 
dat?  Hoe organiseer je een DISCAP voor een speelfilm, een korte film of een tv serie?  Een wat groter onder-
zoek bij film?  Of een mini-onderzoek? Hoe geef je handen en voeten aan ‘de onderzoekende houding’ bij film? 

 
Agenda 

1 Kennismaking 

 

2 Inleiding     

 

3 Verkenningen  CZP1 voor Film  

 

4 Verbreding 1  DISCAPs, voorbeeldles EYE   

 

Lunch 

 

5  Verbreding 2   DISCAPs, nabespreking voorbeeldles, tips van EYE 

  

6 Verdieping  Onderzoeksopdrachten voor film  

  

7 Verbinden  CZP2 voor Film 

 

8 Afronding       

 

CZP 1 

DISCAP 1 

DISCAP 2 

DISCAP 3 

DISCAP 4 
(vwo) 

Onderzoeksopdracht 

CZP 2 
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INHOUD 
  
   

   
Deel 1     CKV algemeen 
  
 

 
 
Deel 2     Filmeducatie 
  
 
 
 

 
Deel 3 Verkennen  

 
 
 
 
 
 
Deel 4     Verbreden  
  
 
  
 
 
 
 
Deel 5    Verdiepen  
  
 
 
 
 
 
Deel 6  Verbinden 
 
 
 
 
Deel 7 Achtergronden, bronnen, leessuggesties 

 
Een bewuste blijk kun je trainen 
Canon van de Nederlandse film 
Diverse mini-gidsen uit de Praktijkboeken CKV 
Film analyseschema KPC model 
De eindtermen van CKV 
Veel voorbeelden in deze reader komen  uit de Praktijkboeken CKV, J. Mulder, EDUMAP 2018 

 
 
Op de usb-stick   

• Opdrachten, presentaties en nog meer uit de praktijk van CKV docenten 
• Handouts en ander materiaal van EYE (met dank!) 
• Dit cursusboek 
• Presentatie van de studiedag 
• Diverse cursusboeken voor CKV 
• Film Terms Glossary, handig woordenboek over film,  96 pagina’s  
• Cinekid (voor kinderen tot 14 jaar, dus CKV in de onderbouw) 
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Deel 1   Algemeen 
 
 

 
 
 
CKV havo/vwo kent vier domeinen. Deze domeinen spelen ieder een eigen rol in het CKV curriculum.  
De rode draad voor alle CKV domeinen is het stimuleren van een creatieve en onderzoekende houding. Daarbij 
hoort: de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelen en eigen vragen leren stellen over kunst en kunstbeleving.  
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Organisatie 

 Op de meeste scholen staat CKV op het lesrooster.  Havo heeft meestal 2 lesuren per week, vwo bijna 3 uur.  

Overzicht van CKV havo-vwo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De CKV docent 

CKV

documenteren

nieuwe CAPS

cijfer

CZP
aan het begin

aan het eind

onderzoek presentatie

ver…

verkennen

verbreden

verdiepen

verbinden

CKV disciplines
 

architectuur

beeldende kunst en vormgeving

film
nieuwe media

dans

muziek

theater
thema’s

Feit en fictie

Ambachtelijk en industrieel

Amusement en engagement

Digitaal en analoog

Individueel en coöperatief

Traditie en innovatie

Herkenning en vervreemding

Autonoom en toegepast

Lokaal en globaal

Schoonheid en lelijkheid

mono,inter, multidisciplinair



7 
 

FILM IN DE CKV LES	
 

De doorsnee CKV docent geeft aan twee klassen les, maar er zijn ook docenten met veel meer klassen. 

 
 
 

Kenmerken van  CKV tegenwoordig 
 

- DISCAPs: verdieping van de culturele ervaringen van 3 (havo)  of 4 (vwo)  
- CZP1 en CZP2:  de centrale rol van het cultureel zelfportret  
- een creatieve en onderzoekende houding van de leerling stimuleren  
- een goede aansluiting met CKV in de onderbouw 
- verdieping door middel van onderzoek  
- inhoudelijk verschil tussen havo en vwo 
- documentatie 

 
 
Achtergrond en toelichting 
Vanaf 2017-18 geldt het nieuwe examenprogramma voor CKV op havo en vwo.    
Het CKV programma heeft tot doel bij de leerlingen een creatieve en onderzoekende houding te stimuleren. 
 
 
De CKV sectie 
Op veel scholen is er sprake van een echte CKV sectie, soms met wel 10 of meer collega’s. Op enkele scholen is er 
maar 1 docent verantwoordelijk voor CKV.   
 
 
Wie is erbij betrokken? 
CKV is een verplicht examenvak voor alle havo en vwo leerlingen die geen klassieke talen in het examenpakket 
hebben. CKV kent een eigen PTA.  De CKV docenten zijn verantwoordelijk voor het examen en voor de 
beoordeling met een eindcijfer. Veel scholen hebben een aparte CKV sectie. Meestal betreft het docenten van de 
beeldende vakken maar ook docenten van vakken als muziek, drama, dans en talen zijn er bij betrokken. De 
bevoegdheidseisen zijn na 1998 niet veranderd. Samen zijn deze collega's verantwoordelijk voor het geheel. Het is 
van groot belang dat alle betrokken docenten goed zijn ingevoerd in de doelstellingen, de didactiek en de planning.  
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Deel 2   Filmeducatie 
 

 

Film in de CKV les  
 
Filmeducatie is in. Een bewuste en actieve kennismaking met film is een speerpunt van OCW, zoals te lezen in 
de publicatie Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024.  Scholen doen er goed aan vanaf de brugklas een door-
lopende leerlijn filmeducatie vast te stellen.   
Film is een keuzediscipline binnen het examenvak CKV. Het is niet zo dat alle scholen film behandelen als 
kunstdiscipline. Op een school in Wispel is film (naast beeldend en dans) wel een van de vier DISCAPs die jaar-
lijks wordt gegeven. Op de buurschool in Bronkhorst doen ze niks met film, maar hebben ze bouwkunst, muziek 
en theater als DISCAPs.  Bronkhorst heeft niets tegen film, zouden het juist graag willen. Maar ze kunnen niet 
alles. 
 
CKV docenten) maken inhoudelijke keuzes en kunnen binnen de beschikbare tijd (lesuren en slu’s) van CKV 
niet alles aanbieden. Het is belangrijk om de tijd in de gaten te houden. 120 slu’s voor havo en de 16o slu’s voor 
vwo.  
 
. 
 
Film als DISCAP (verbreden) 
Voor veel (maar niet alle) scholen is film wel een van de 3 of 4 DISCAPs.  Per DISCAP van pakweg 20-25 slu’s 
komt een kunstdiscipline ‘met enige verdieping’ aan de orde komen. Ik denk dat iets meer dan de helft van de 
500+ havo-vwo scholen jaarlijks film als DISCAP structureel aanbiedt.  
Belangrijke vraag: hoe ‘diep’ kan je met een discipline gaan in een periode van 4 of 5 lesweken?  
 
 
 
Film als onderzoeksopdracht (verdiepen) 
Leerlingen kunnen film kiezen voor hun onderzoeksopdracht. Maar ze kunnen natuurlijk net zo goed iets anders 
kiezen. Het gaat om CKV onderwerpen/thema’s/disciplines waar ze een onderzoek van zo’n 20-30 slu’s aan be-
steden. 
Hoeveel leerlingen in een klas met 30 leerlingen kiezen de discipline film? Interessante onderzoeksvraag! Ik 
denk misschien 4-6.  
 
 
 
 
Film en CZP1 (verkennen) Alle leerlingen, heel Nederland. Deze verkenning zal op alle scholen wel gebeuren, 
want het gaat om een verkenning van het cultureel referentiekader van de leerling.  Vaak betreft dit korte op-
drachten of vragen waar de leerling aan moet geven wat zijn ervaringen met kunst en cultuur zijn, ook film en tv. 
 
 
 
 
Film en CZP2 (verbinden) Alle leerlingen, heel Nederland. Dit zal ook wel op alle scholen gebeuren, als onder-
deel van terugblikken (reflecteren) op ervaringen en vooruitkijken op wat er nog kan komen. Vaak betreft dit 
korte reflectieopdrachten of presentaties van toekomstverwachtingen t.a.v kunst en cultuur 
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In Deel 2, filmeducatie, maak ik (JM) dankbaar gebruik van twee inspiratiebronnen: 

• Filmles op school: ook een bewuste blik kun je trainen van Kevin Toma, artikel de Volkskrant, 27 juni 2018 

 en 

• Het basismodel voor filmgeletterdheid van Filmmuseum EYE, op de site www.filmeducatie.nl   

Citaten uit Filmles op school: ook een bewuste blik kun je trainen, Toma 2018 

 
• Filmonderwijs staat nog in de kinderschoenen 
 
• een bewuste blik kun je trainen 
 
• Hoe bewuster je een film ziet, hoe interessanter hij wordt 
 
• beeld op pauze zetten,  scènes terugspoelen,  alles nóg eens bekijken om zo,  shot na shot, de 

geheimen ontrafelen die in een film voor het oprapen liggen 
 

• filmfragmenten doorspitten 
 
• ‘creatieve’ kijkhouding ontwikkelen 
 
• Veel filmbewuste scholen laten hun scholieren ook praktisch aan de slag gaan 
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• Of de scholieren nu de camera en microfoonhengel oppakken of niet, uiteindelijk gaat het in 

filmeducatie altijd om het trainen van de blik 
 
 
• het kwartje laten vallen 
 
• In het ideale geval is filmeducatie precies dat: de leerling in een scherpzinnige kijker veranderen, 

door de cineast in hem of haar wakker te schudden 
 
 
 
 
 
Het 4e GymnasiumAmsterdam  
 
Een ochtend in april. Opperste concentratie in de filmklas van Het 4e Gymnasium te Amsterdam. De scholieren, 
vijfde klassers,kijken de eerste scènes van Fritz Langs sciencefictionklassieker Metropolis (1927). Willoze arbei-
ders, die in lange rijen hun ondergrondse fabriek in- en uit schuifelen. En even later het bestaan van de rijken, 
bovengronds lanterfantend in decadente weelde. 
 
Docent Malu Sanders zet de film op pauze. Welke regiekeuzen maakte Fritz Lang, wil ze weten. Hoe bracht hij 
arm en rijk in beeld, en wat zegt dat over hun klassenonderscheid? Kamille Schreuder-Goedheijt (16) steekt 
haar vinger op. ‘De arbeiders 
worden alleen op een afstand getoond, terwijl de rijke mensen ook close-ups krijgen. Die worden daarmee tot 
individuen gemaakt, terwijl de arbeiders een anonieme massa blijven.’ 
 
Raak geobserveerd, ik word er zelfs een beetje jaloers van: al heb ik Metropolis al -tig keer gezien, dat verschil 
in cameravoering tussen arm en rijk was mij nog nooit opgevallen. Maar ik vind het vooral bemoedigend dat een 
16-jarige zo scherp kan kijken. Precies wat de grote Franse regisseur Jean Renoir bedoelde, toen hij zei dat ie-
dere filmtoeschouwer zelf films moet kunnen maken. ‘Al is het maar alleen in je hoofd.’ 
Veel filmbewuste scholen laten hun scholieren ook praktisch aan de slag gaan. Zo besluiten de filmscholieren 
van het Amsterdamse Het 4e Gymnasium hun zesde jaar met het regisseren van een eindfilm, waarbij de ene 
leerling zich wat meer toespitst op het scenario, de andere op de productie, het acteren, de montage, de muziek 
of art direction. 
 
 
Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle 
….de Zwolse Thorbecke Scholengemeenschap lijkt hier en daar op een filmacademie in het klein. Alleen al die 
extreem goed uitgeruste, in 2007 geopende studio: op de werkvloer staan maar liefst vier vaste camera's en de 
scholieren beschikken over computers met geavanceerde montagesoftware, een aparte ruimte voor geluidsopna-
mes en zelfs een green screen. De studio moet een oase zijn voor iedere adolescent die mijmert over een carrière 
in de film- of tvindustrie. 
 
 Filmeducatie komt neer op het trainen van die bewuste blik. Het vermogen om te kunnen bevatten waarom een 
film of scène is zoals hij is, maar ook hoe hij had kunnen zijn. 
 

Toma, Volkskrant, 27 juni 2018 

Basismodel voor filmgeletterdheid 
Op de website www.filmeducatie.nl  staat een prima basismodel voor filmeducatie. Hieronder een selectie. 
 
“Filmeducatie heeft als doel om een kritische, creatieve, bewuste, open, actieve, analytische houding tot film te 
generen.  
Hiervoor bestaat geen kant-en-klaar recept dat voor elke leerling werkt.  
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Het onderstaande model biedt ingrediënten, kaders en doelen – elementen die uiteindelijk gecombineerd kunnen 
worden tot een smakelijke les, vak of project.  
 
Kortom; het model brengt focus in WAT geleerd wordt, WAAROM het geleerd wordt en HOE het geleerd kan 
worden. Bekijk een aantal VOORBEELDEN hoe filmeducatie kan worden ingezet om beeldgeletterdheid te 
bereiken. 

Ontdek bij Eye alles over film en beeld(cultuur). Maak kennis met film op verschillende niveaus: film als kunst, 
entertainment, communicatiemiddel en cultureel erfgoed. In de klas, online en in het museum. 

De programma's sluiten onder andere aan bij CKV, taalvakken, geschiedenis en maatschappijleer. Bekijk via het 
linkermenu de mogelijkheden per onderwijsniveau.” 

 
www.filmeducatie.nl   
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Drie leerdoelen www.filmeducatie.nl   
De drie centrale leerdoelen filmgeletterdheid 
 
Kritische (kijk- en maak) vaardigheden ontwikkelen: 
Je waardeert film als kunstvorm en communicatief medium. Je herkent de specifieke culturele context en/of visie 
die de film reflecteert. Je kan die toetsen aan je eigen referentiekader. Je beseft dat bepaalde filmtechnische keuzes 
de perceptie van de kijker kunnen beïnvloeden. Je kan je kritisch uiten over een film en je staat open voor de 
mening van anderen. 
 
Creatieve processen inspireren en faciliteren: 
Je krijgt inzicht in de filmtaal en leert die te beheersen. Je kan expressieve en creatieve keuzes maken om je eigen 
visie te delen via beelden. Je kent het productieproces van film en past dit toe in de praktijk. Je maakt ideeën 
beschikbaar voor anderen zodat je samen een film kan maken. 
 
Culturele vaardigheden/bewustzijn creëren: 
Je reflecteert over je eigen leerproces. Je kan samenwerken en je kennis over film(maken) delen met anderen. Je 
kijkt onbevangen naar verschillende filmcreaties. Je ontwikkelt een groter maatschappelijk bewustzijn door open 
te staan voor de specifieke culturele context van de film. 

Vier focusgebieden www.filmeducatie.nl   
Er zijn vier kenmerkende filmische focusgebieden: 
 
Filmverhaal 
De narratieve elementen van een film, thematieken en ontwikkeling van personages en de functie van de verhalen 
(vermaak, informatie, kunst, overtuigen).  
 
Filmtaal  
De grammatica van film; het lezen, analyseren en interpreteren van filmische beeldtaal, het ontwikkelen van een 
filmvocabulaire, identificeren van techniek, technische verhaalstructuren als plot, story en scenario benoemen 
welke impact dit deze heeft op de kijker.  
 
Filmcultuur  
Kennis van de ontwikkeling van film(genres, technieken en stijlen) in de sociaalhistorische context van de 20e en 
21e eeuw. Inzicht geven in de manieren waarop film invloed heeft op en wordt beïnvloed door de maatschappij 
waarin het wordt geproduceerd.  
 
Filmproductie 
Het maakproces van een film en de audiovisuele technieken die hierbij gebruikt worden. Uitleg van crew, cast, 
pre- en post-productie, distributiekanalen en archivering.  
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Zeven leerervaringen www.filmeducatie.nl   
De focusgebieden worden ingevuld door het inzetten van zeven leerervaringen* die kennis over film kunnen 
ontwikkelen, contextualiseren en verdiepen:  

• Het actief kijken** en observeren van films 

• Het analyseren en de betekenis onderzoeken  

• Het gebruiken van fantasie en verbeelding  

• Een eindproduct samen maken waarin ideeën creatief werden vormgegeven 

• Het persoonlijk reflecteren en aftoetsen aan je eigen referentiekader en dat van een ander 

• Het ontdekken van nieuwe vormen, technieken & genres  

• Je kan je ervaringen en het filmproduct bewust delen met anderen (je kunt keuzes maken hoe en waar je 
je mening of product deelt en hebt een beeld van het publiek dat je daarmee bereikt) 

  
 

 
Nomineer een leraar 

www.filmeducatie.nl   

		Wil jij een leraar aanmelden voor de volgende Filmleraar van het Jaar verkiezing? 
Die vindt plaats in september 2019. Vul na het checken van onderstaande criteria het formulier in.  
Wij nemen daarna contact met je op.  De aangedragen leraar:	

• is werkzaam in het primair, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs 

• heeft in het schooljaar 2019 met het thema ‘film’ gewerkt in de klas, waarbij zowel het kijken als het maken aan 
bod kwamen 

• geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en duidelijke visie op filmeducatie  
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Basic Teaching Techniques   © British Film Institute 

Moving Images in the Classroom 

Met dank aan EYE filmmuseum 

In dit boekje heeft een groep docenten en adviseurs acht 'Basic Teaching Techniques' (BTT's) bedacht, bedoeld 
om docenten te helpen het beste uit een film te halen. 

Eight Basic Teaching Techniques 

1. Freeze Frame - concentreert zich op de visuele taal van de videobeelden 

2. Geluid en beeld - benadrukt het belang van geluid bij de interpretatie van de videobeelden 

3. Spot the Shots - vestigt de aandacht op de functie van shots door meerdere malen eenzelfde scene te 
analyseren.   

4. Top and Tail - hoe de videobeelden worden geproduceerd en aan het publiek getoond. 

5. Attracting Audiences – hoe worden beelden vermarkt, onder de aandacht gebracht 

6. Generic Translations – vertaal het beeld naar een kort verhaal, storyboard, krantenartikel of gedicht 

7. Cross- media Comparisons – vergelijk een verfilming van een story met de geschreven tekst  

8. Simulation -  probeer de videobeelden aan een andere doelgroep te verkopen, neem een andere sper-
spectief in, bedenk een alternatieve tekst  

The eight basic techniques are designed to help you unravel the codes and conventions of the moving image, and 
enable you to use a wider range of film and video texts in the classroom when teaching languages. The tech-
niques are not age-specific. If you wish to learn more about the eight BTTs and how they can be applied to lan-
guage teaching please download the two ‘Basic Teaching Technique’ resources from the download section. 
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Deel 3   Verkennen 
 
Vooraf 
Iedereen ontwikkelt al jong een eigen cultureel referentiekader: een persoonlijke verzameling van culturele en 
kunstzinnige ervaringen.  Een belangrijk doel van CKV is het in kaart brengen van wat je hebt meegemaakt en 
geleerd op het gebied van kunst en cultuur. En wat je nu leuk, oninteressant of stom vindt. Dit wordt voor  CKV  
vaak een ‘kunstautobiografie’ of een ‘cultureelzelfportret’ (CZP) genoemd.  
 
Het cultureel zelfportret ligt aan de basis van CKV. Twee van de vier eindtermen slaan op het  
CZP.  Dit cursusboek maakt een onderscheid tussen CZP1(verkennen)  en CZP2 (verbinden).  
 
Het concept CZP is zeker niet nieuw. Vanaf de introductie van CKV is het cultureel zelfportret een vast  
onderdeel van het vak.  Bijna alle scholen laten leerlingen in de eerste lessen een kunstautobiografie en aan 
 het eind een balansverslag maken.  
Ook in de onderbouw en het vmbo examenprogramma voor CKV speelt het CZP een belangrijke rol. 
 
De essentie van het CZP:  

1) aan het begin je ervaringen met kunst en cultuur in kaart brengen (CZP1/kunstautobiografie) 

2) tijdens de CKV periode hou je je CZP bij 

3) CKV rond je af met het CZP2. Je  maakt dan de balans op, reflecteert op de ervaringen, het  werk, 
het proces, en je geeft aan wat je nog meer met kunst en cultuur zou willen, op korte en langere 
termijn 

 
 Dit hoofdstuk gaat over het eerste deel van het CZP: het CZP1. In het nieuwe CKV is het belang van het  
verkennen van je heden en verleden een voorwaarde voor de overige drie eindtermen. 
 
Vragen die bij het CZP1 – verkennen - centraal staan: 
 
Wat is mijn cultureel referentiekader (CRK)?  
Hoe ziet mijn culturele en kunstzinnige leefwereld en persoonlijke geschiedenis eruit ?  
Wat weet ik en waar heb ik ervaring mee?  
 
 
Per DISCAP een CZP1 en een CZP2 
Niet alleen voor het hele vak CKV maakt de leerling een CZP, dat kan ook per DISCAP. 
Hieronder, voor de DISCAP film, staan wat suggesties uit het Praktijkboek CKV film en series, 2018. 
 
Verkennen voor de leerling, algemeen    
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Verkennen voor de leerling, film  
Hoe te beginnen met een module, (of DISCAP of lesblok) over film? Ook op het DISCAP niveau met een  
verkenfase.  Hieronder staan vier verkenningesstappen  - orientatie, mijn lijst, film en serie, wat ik weet. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

FILM IN DE CKV LES	
 

 

Het woord ‘genres’lijkt moeilijk, maar  is dat niet voor kijkers van Netflix of Amazon Prime.  
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Een laagdrempelige beginopdracht: laat de leerling zijn eigen genre voorkeurslijst  
invullen.  Deze opdracht is snel gemaakt. Wat van belang is: bewustwoording van de verschillende soorten 
films door een een eigen voorkeurslijst te maken. Een prima groepsopdracht: in groepjes van 3 of 4 een 
groepslijst maken met 6-8 favoriete titels, verspreid over minimaal 5 genres. Kort presenteren aan de klas.  
Als er voldoende tijd (in bijvoorbeeld een blokles) is kan je deze opdracht uitbreiden met allerlei andere 
werkvormen.  
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CZP1 in beeld brengen. Een andere manier om voorkennis, voorkeuren en interesses  in beeld te brengen is de filmzuil. 

 
 
Maak nu je eigen zuil met je eigen persoonlijke top-20. Zorg voor een evenwichtige spreiding over titels, acteurs, regisseurs en genres uit de 
wereld van film en tv-series. Net als hiernaast. Doe het eerst in het klad. 
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Eindtermen voor domein A:  verkennen,  het CZP1 
 
 Domein A: verkennen, cultureel zelfportret deel 1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toelichting op domein A1 
 
 
Gedocumenteerd vastleggen is ruim te interpreteren. In het kader van het nieuwe programma voor CKV gaat het bijvoor-
beeld om een kunstautobiografie in de vorm van gesproken of geschreven tekst, beeld, beweging en/of geluid. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Advies, p 16 

 1. De kandidaat kan de eigen ervaring met kunst, kunstzinnige interesses, kennis van en 
 opvattingen over kunst beschrijven en daarop reflecteren, en het resultaat daarvan 
 gedocumenteerd vastleggen. 
 
 
2. De kandidaat kan daarbij aangeven: 
 

- wat de eigen ervaring met kunst is geweest 

- welke kennis hij van kunst heeft  

- wat zijn kunstopvattingen zijn 

- hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen m.b.t. kunst zijn gevormd 

- hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen zich verhouden tot die van anderen... 



21 
 

FILM IN DE CKV LES	
 

 
Je CZP verkennen, hoe doe je dat, concreet?  

  
  
 
 

De 7 punten van Domein A, 
verkennen 

 

 
Volgens de eerste twee eindtermen gaat het om eigen ervaring, kennis 
en opvattingen van de leerlingen, vooral met betrekking tot de 7 kunst 
disciplines. 

 
 
 

   1) inventariseren: 
 

       ervaring, kennis en opvattingen 

 

 
 

     2) beschrijven: 
 

       ervaring, kennis en opvattingen 
 

  

 
 

      3) verduidelijken: 
 

ervaring, kennis en opvattingen 
 

  

  
    4) uitwisselen 

ervaring, kennis en opvattingen 
 

 

 
 

     5) hoe zijn ze gevormd: 
 

      ervaring, kennis en opvattingen 
 
 

 
 
 

    6)  gedocumenteerd vastleggen: 
Denk aan een CZP in de vorm van 

gesproken of geschreven tekst, beeld,  
beweging en/of geluid. 

 
      ervaring, kennis en opvattingen 

 

 

 
    7) verhouding tot die  

     van anderen: 
 

 ervaring, kennis en opvattingen 
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Deel 4   Verbreden 
 
In dit deel staat algemene informatie over DISCAPs en mogelijkheden om film als DISCAP te  
organiseren. 
Praktijkvoorbeelden staan op de usb stick.  
Een aantal voorbeelden wordt ook tijdens de studiedag gepresenteerd. 
 
Ook voor domein B geldt: een creatieve en onderzoekende houding 

 
Welke CAPs en disciplines stel je in het nieuwe CKV aan de orde? Hoe organiseer je het een en ander?  
Bij elke discipline (DIS) hoort een culturele activiteit van een professional (CAP). Dat is de strekking van de 
eindtermen van Domein B, verbreden. In dit boek wordt daarom de afkorting DISCAP vaak gebruikt. 
Uitgangspunt van het nieuwe CKV is een inhoudelijke verdieping van het vak door middel van theorie en 
onderzoek. Darnaast is het mogelijk om thema’s (dimensies) te gebruiken als uitgangspunten voor de CAP’s en de 
disciplines. Er worden zelfs 11 thema’s genoemd. Dit zijn niet meer suggesties voor het indelen van leerstof. 

 

 
 
 

Theorie en begrippen zijn technische hulpmiddellen om kunst te duiden, te begrijpen en te analyseren.   
Daarbij spelen onderzoekende vragen en opdrachten een belangrijke rol. Mini-onderzoek bij de 3 of 4  
DISCAPs ligt voor de hand. 
  
Niet teveel willen. Niet alle 7 disciplines hoef je te behandelen. Er is veel te weinig tijd om  alle 7  
disciplines verdiepend te  bespreken. Voor de havo gaat het om 3 DISCAPS, voor het vwo 4. Meer 
disciplines mag je best behandelen, maar hoe  doe je dat in de beschikbare tijd? 
 
CAPs zijn door de opstellers van de eindtermen bewust onlosmakelijk gekoppeld aan disciplines. Vandaar de  
afkorting DISCAPs. 
 
De intentie van deze eindtermen is duidelijk:  de theorie en de begrippen staan in dienst van de waardering  
van de kunst. 
 
Mimi-onderzoek op DISCAP niveau 
 
Ook bij de DISCAPs kan je een onderzoekende en creatieve houding stimuleren. Dit kan door kleine 
onderzoekende uitdagingen – zeg maar mini-onderzoeken -  in te bouwen. Zo wordt de leerling alvast naar de grote 

onderzoeksopdracht begeleid. 
 
Hoe? De theorie over bijvoorbeeld film  (of bij beeldend of architectuur) laten toepassen op een CAP. 
 
 
Begin klein, met een korte film of een scene uit een serie of film.  
 

Verbreden

DISCAPS

culturele activiteiten 

disciplines
theorie

begrippen

thema’s
naar eigen inzicht invullen

invalshoeken/dimensies
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Cultureel Referentiekader verbreden 
 

Eindtermen voor domein B:   verbreden, CAPs,  theorie en thema’s 
 

 
De leerling moet minstens drie à vier keer in een of andere vorm zijn ervaring en beschouwing moeten documenteren. 

 

 
 

De dimensies zijn discipline-overstijgende thema’s van waaruit de totstandkoming en verschijningsvormen van kunst, de betekenissen die makers en publiek eraan 
geven en haar sociaal-maatschappelijke functies beschouwd, geanalyseerd en bediscussieerd kunnen worden. 

 
 

 
 
‘Aangeboden in een levensechte, professionele context’: leerlingen moeten in contact komen met de hedendaagse wereld van de kunsten, zoals die te vin-
den is op festivals en events, in musea en galeries, in de gebouwde omgeving (architectuur), in beeldentuinen, schouwburgen, concertzalen, ontwerpstudio's, 
bioscopen en filmhuizen. 

 

Schoonheid en 
lelijkheid 

Autonoom en 
toegepast 

Ambachtelijk 
en industrieel 

Amusement en 
engagement Feit en fictie Digitaal en ana-

loog 

Individueel en 
coöperatief 

Traditie en in-
novatie 

Herkenning en 
vervreemding 

Lokaal en glo-
baal 

Mono- multi- 
en interdiscipli-

nair 

3. De kandidaat kan ervaringen met nieuwe kunstzinnige activiteiten die worden aangeboden in een 
levensechte, professionele context, beschouwen en waarderen. 

 
 
 
    4. De kandidaat kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in tenminste drie/vier kunstdisciplines vanuit 

een of meerdere van de volgende dimensies of thema’s beschouwen: 
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Deel 5   Verdiepen 
In dit Deel staat algemene informatie over film en onderzoek  

Filmonderzoek – een creatieve en onderzoekende houding 
 

Bij de kunstdisciplines van CKV staat je eigen nieuwsgierigheid voorop. Waar wil je meer van weten? 
Bij films en tv-series valt ontzettend veel te ontdekken. Hieronder staan allerlei suggesties voor kleine en wat grotere onderzoekende 
activiteiten. Wil je meer over een onderwerp weten, ga dan gericht te werk. Doe eerst wat vooronderzoek en bedenk welke vragen je hebt. 
Het EYE Film Instituut in Amsterdam helpt je graag bij al je vragen over film. Zie Ook de mini-gidsen in Deel 6.  
 

1. Filmmakers ontmoeten 

2. Interviews met cast en/of crew afnemen 

3. Bezoek rode loper première 

4. EYE museum bezoeken 

5. Voor een kijkje achter de schermen kan je een filmfestival bezoeken. 

6. Nederlands Film Festival, Amsterdam Film eXperience, Cinedans, IDFA, Movies that Matter Festival, openlucht filmfestival. 

7. Berlinale (Internationaal Filmfestival Berlijn, Film Fest Gent. 

8. Camerastandpunten in een film of tv-serie bestuderen, met een storyboek in beeld brengen 

9. Zelf een korte film maken, volgens de ‘regels’ van het vak 

10. Een eigen muziekscore maken bij een deel van een film 

11. 3 minutenfilmpje met plot, ontknoping. Let op camerastandpunt, muziek, enz. 

12. Trends in de filmindustrie 

13. Opleidingen in de filmindustrie onderzoeken 

14. Fraude in de filmindustrie 

15. Mediated reality project bij Artez 

16. Film in relatie tot schoolvakken en andere onderwerpen 

17. economie, maatschappijleer, filosofie, natuurkunde, wiskunde, muziek, biologie, scheikunde, geografie, geschiedenis 

18. Camera-technieken 

19. Camerastandpunten in een specifieke film of aflevering 

20. Functie van muziek in in een specifieke film of aflevering 

21. Montage nu en vroeger 

22. Storyboard artist interviewen 

23. Scenario’s schrijven met behulp van algoritmes 

24. Een script-storyboard maken 

25. Nieuwsbrief maken bij een tv-series 

26. Een filmscript vergelijken met scenes uit een film of tv-serie 

27. Informatieve teksten bij een film of tv-serie schrijven 

28. Filmblog bijhouden 

29. Special effects 

30. Jurylid worden voor een filmprijsuitreiking 
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Waarom wilde OCW alweer een onderzoeksopdracht in het nieuwe CKV?  Het vak moest meer diepgang krijgen 
en onderzoek speelt daarbij een centrale rol.  Meer dan in het verleden staat een creatieve en onderzoekende 
houding van de leerling centraal. 
 
De steekwoorden bij alle eindtermen zijn verdieping, kwaliteit en de actieve leerling. 

 
Verdieping 

Leerlingen verwerven de kennis en vaardigheden die nodig zijn om kunstuitingen in hun context te kunnen onderzoeken. 
 

Kwaliteitsslag 
Doel van OCW is de kwaliteit van het vak te verhogen. 

 
De leerling activeren 

Niet consumeren maar kunst actief meemaken. 
 

 
De onderzoeksopdracht is hiervoor essentieel, met maar liefst 4 van de in totaal 9 CKV eindtermen. 
Hieronder in beeld de verschillende onderdelen die een rol kunnen spelen. 

 

 
Onderdelen van een onderzoeksopdracht 
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Wat laat je onderzoeken? Een CAP, een discipline? Allebei, een DISCAP? Of is de leerling vrij een eigen onderwerp te kiezen, los van CAPs 
en disciplines? 
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Waar gaat de onderzoeksopdracht over? 
 
Welke onderwerpen zijn geschikt, wat blijft buiten beschouwing? Het antwoord op deze vraag bepaalt de school 
zelf. 
 
10 relevante vragen     
 
Moet de onderzoeksopdracht iets te maken met 
 

a) domein B, verbreden? 
 

b) Een DISCAP? 
 

c) Een CAP? 
 

d) Een discipline?  
 

e) Allebei?  
 

f) Misschien een thema? 
 

g) Of is de leerling vrij een eigen kunstzinnig onderwerp te kiezen, los van DISCAPs, CAPs, thema’s en 
disciplines? 

 
h) Moet een onderzoek sowieso gericht zijn op een culturele activiteit? Of bijvoorbeeld 2 CAPs? 

 
i) Gaat het om lesinhoud die eerder tijdens CKV aan de orde is geweest? 

 
j) Mag elke CKV collega hier een eigen keuze in maken? 

 

 
Schema onderzoeksonderwerp 
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Deel 6   Verbinden 
 
In dit Deel staan diverse voorbeelden voor afsluitende opdrachten 

• 2 voor DISCAP  
• 2 voor het onderzoek 
• 2 voor afronding vak CKV   

 
Ter afsluiting van een DISCAP kan de school standaardvragen/opdrachten gebruiken. Hieronder een voorbeeld 
 voor meerdere DISCAPs.  
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Verbinden gaat over de vragen: 
Wat wilde ik leren? Wat verwachtte ik? Wat heb ik  geleerd? 
 
Wat wil ik nog meer leren? Wat ga ik hiermee doen in de toekomst? 
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Reflectie – metacognitie - staat centraal bij de afronding van het vak. De leerling heeft zich hiervoor verdiept in 3 
of meer DISCAPs en heeft ook nog onderzoek gedaan. Nu is het tijd om een stapje terug te doen en te kijken naar 
wat er is geleerd. 
 
 

 
Voor CKV is reflectie niet nieuw, maar het heeft wel vele namen. 
 
 
Reflectie is de motor van CKV. Reflectievragen zijn de belangrijkste vragen, die vooral zinvol zijn bij een  open, 
onderzoekende en zelfkritische houding van de leerling.  
 
Tijdens alle fasen van  CKV ruimte  voor reflectie. 
Maar reflectieopdrachten zijn bij de andere onderdelen van CKV ook belangrijk. Het CZP1 is een 
reflectiedocument. En dat geldt ook voor de disciplines, CAPs, blokken, thema’s en de onderzoeksopdracht 
 
Bij alle onderdelen van CKV kunnen reflectieopdrachten een rol spelen. 
 
Wat wil ik leren? Wat verwacht ik? Wat heb ik  geleerd? 
 
Domein D is zeker niet nieuw. Al vanaf het begin van het vak CKV zijn ter afsluiting van het vak zowel reflectie 
als de balans opmaken vaste onderdelen van het vak.  In het nieuwe CKV is het belang van reflectie zo mogelijk 
nog groter geworden. Het krijgt veel aandacht in de eindtermen. 
 
Het CZP2 betreft een balans opmaken en (onder andere) aan de hand daarvan kijken naar de toekomst. 
De eerste 3 domeinen zijn dan al aan orde geweest en als het goed is door de leerling afgerond. Soms wordt het 
CZP2 ook een reflectieverslag genoemd.  
 
Het CZP1 is het begin van CKV terwijl het CZP 2 de afsluiting van het vak is. Advies: laat het CZP2 aansluiten bij 
het CZP1. Zo heb je in één document een overzicht van het hele proces van de leerling. 
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Eindtermen voor domein D, verbinding en reflectie 
 

In Domein D zijn er 3 eindtermen voor reflectie, samengebracht onder het kopje ‘verbinden’. 
 

 

 
Toelichting op domein D1 
  
 
In domein D komen de opbrengsten van het leerproces van de leerling bijeen. De uitkomsten van de domeinen A, 

B en C, dienen vergezeld te gaan van persoonlijke reflecties die antwoord geven op onder meer de volgende 
richtvragen: 
 

• Welke nieuwe (kunst)ervaringen heeft de leerling opgedaan? 
 

• Welke kennis van kunst heeft de leerling opgebouwd? 
 

• Hoe hebben deze ervaring, interesses, kennis en opvattingen bijgedragen aan zijn 
culturele vorming? 

 
• Welk aspect van kunst heeft de leerling onderzocht?  

 
• Welke onderzoeksmethoden zijn daarbij gehanteerd? En hoe heeft hij dat onderzoek uitgevoerd? 

 
• Door welke ervaring of welk inzicht is de leerling geraakt en daardoor wellicht op 

andere of nieuwe ideeën gebracht? 
 

• Wat betekent dit voor zijn verdere ontwikkeling? 
 
 

Ook domein D doet een beroep op een open, onderzoekende en zelfkritische houding van de leerling. 
De reflectie die deze eindterm voorschrijft, dient uit die houding voort te vloeien. Aan de hand van 
kritische vragen reflecteert de leerling op het proces dat hij bij CKV heeft doorlopen. 

 
    
  
 

 
                                                 
1 Advies, p 17 

9. De kandidaat kan verbanden leggen tussen de in domeinen A, B en C opgedane erva-
ringen en inzichten met betrekking tot kunstzinnige processen. 

 
10.  De kandidaat kan aangeven wat daarvan de betekenis is voor zijn (verdere) kunstzinnige 

en culturele ontwikkeling. 
 

11.  De kandidaat kan deze reflectie toelichten in een daartoe geëigende vorm; te denken valt 
aan een gesprek, een film, een presentatie, een (digitaal) dossier of een combinatie van 
deze vormen. 
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Deel 7   Diversen 
 

Filmles op school: ook een bewuste blik kun je trainen 
Kevin Toma, de Volkskrant, 27 juni 2018 

Scholieren krijgen dagelijks een tsunami van beelden te verduren. Toch staat filmonderwijs nog in de kinderschoe-
nen. Filmredacteur Kevin Toma ziet juist nu het belang in van een kritische blik 

In ieder geval zou ik met mijn scholieren heel veel filmfragmenten willen doorspitten, het ene na het andere. Het 
beeld op pauze zetten, scènes terugspoelen, alles nóg eens bekijken om zo, shot na shot, de geheimen ontrafelen 
die in een film voor het oprapen liggen. Zolang je maar goed genoeg kijkt.  Zolang je maar goed genoeg kijkt. 
Een voorbeeld, dat ik in mijn les zeker zou gebruiken. In Ruben Östlunds Turist (2014) zit een Zweeds gezin op 
het drukke terras van een skirestaurant. Op de achtergrond besneeuwde bergen. De familie keuvelt wat, tot in de 
verte een lawine losbreekt. De sneeuwmassa raast richting het restaurant; de vader doet alsof er niets aan de hand 
is, om in paniek bij zijn gezin weg te rennen zodra de lawine te dichtbij komt. Het blijkt loos alarm; de lawine 
raast net langs het terras, en wanneer de sneeuwwolk is weggetrokken gaat iedereen weer zitten waar hij zat. De 
vader lijkt zijn laffe actie terstond vergeten en doet alsof er niets aan de hand is. 

Ostlund filmt de hele scène in één statisch shot, op zo'n vijf meter afstand van het gezin. Waarom doet hij dat? 
Wat als hij bij hen aan tafel was gaan zitten? Wat als de camera bewogen had, of op de soundtrack muziek had 
geklonken? Wat voor muziek had dat dan moeten zijn? Dat zijn de vragen die ik mijn denkbeeldige filmklas zou 
voorleggen. Ik zie ze me al op het smartboard schrijven.  
 
Zelf heb ik nooit zulke filmlessen gekregen, toen ik eind jaren tachtig als HAVO-leerling op het Bisschoppelijk 
College in Sittard zat. Film werd hooguit illustratief ingezet. Ging het bij geschiedenis over de Amerikaanse bur-
gerrechtenbeweging dan kregen we de Ku Klux Klan-thriller Mississippi Burning (1988) voorgeschoteld. Film 
als plaatje bij een verhaaltje, meer niet. 
Schrale troost: zo ging het destijds op de meeste Nederlandse scholen. 
 
Gelukkig is een droomles als de mijne tegenwoordig helemaal niet meer denkbeeldig. Filmeducatie zit in Neder-
land in de lift. 
Steeds meer scholen geven filmles. In een tijd waarin bewegend beeld van bioscoopdoek tot laptop alom aanwe-
zig is, en iedereen met zijn smartphone aan het filmen kan slaan, is dat niet meer dan logisch. Het komt neer op 
onderwijs in een alom gesproken taal. 
 
De politiek lijkt het belang van dergelijk filmonderwijs eindelijk te onderkennen. In de Tweede Kamervergade-
ring van 30 mei 2018 stelde minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onomwon-
den dat film in het curriculum thuishoort. Concrete voorstellen had Van Engelshoven nog niet, maar ze is wel de 
eerste Nederlandse minister ooit die zo glashelder zegt dat film een plek verdient in het onderwijs. Het hoeft dan 
ook niet lang te duren of film is in het middelbaar onderwijs een vast onderdeel van het curriculum, denkt Flo-
rine Wiebenga van Eye Filmmuseum, dat in Nederland de spin in het educatieweb is. ‘Zolang de politiek en on-
derwijsinstellingen hetzelfde over  filmeducatie blijven denken, moet dat binnen tien jaar kunnen 
lukken.’ 
 
 
Film als vast vak, en dat binnen tien jaar: klinkt fantastisch. Bestaat er iets mooiers dan lestijd die ook met wis-
kunde of economie had kunnen worden gevuld, te besteden aan film? Wat wordt dan de voornaamste taak van 
filmeducatie? Kritische kijkers kweken, die zich niet gek laten maken in onze beeldverslaafde maatschappij? 
Filmtalenten in de dop een eerste kans op zelfontplooiing bieden? 
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Veel filmbewuste scholen laten hun scholieren ook praktisch aan de slag gaan. Zo besluiten de filmscholieren 
van het Amsterdamse Het 4e Gymnasium hun zesde jaar met het regisseren van een eindfilm, waarbij de ene 
leerling zich wat meer toespitst op het scenario, de andere op de productie, het acteren, de montage, de muziek 
of art direction. Ook de Zwolse Thorbecke 
Scholengemeenschap lijkt hier en daar op een filmacademie in het klein. Alleen al die extreem goed uitgeruste, 
in 2007 geopende studio: op de werkvloer staan maar liefst vier vaste camera's en de scholieren beschikken over 
computers met geavanceerde montagesoftware, een aparte ruimte voor geluidsopnames en zelfs een green 
screen. De studio moet een oase zijn voor iedere adolescent die mijmert over een carrière in de film- of tvin-
dustrie. 
 
Maar of de scholieren nu de camera en microfoonhengel oppakken of niet, uiteindelijk gaat het in filmeducatie 
altijd om het trainen van hun blik. Florine Wiebenga van Eye: ‘Ik spreek graag over beeldgeletterdheid. Dat je 
leert hoe films hun verhalen vertellen en hoe je vanuit dat inzicht ook jezelf in beeld en geluid uit kunt drukken.’ 
Malu Sanders, filmdocent van Het 4e Gymnasium: ‘Ik vind het belangrijk dat mijn scholieren leren nadenken 
over het effect van een camerastandpunt, van de manier waarop een film is gemonteerd, enzovoort. Dat maakt 
film spannender en leuker.’ 
 
Dat laatste vind ik zelf het allerbelangrijkste aspect van filmeducatie: dat het plezier van het kijken zo veel mo-
gelijk wordt vergroot en geïntensiveerd. Toen ik zelf op de middelbare school zat leerde ik bij Nederlands motie-
ven opdiepen uit een roman, terwijl we bij kunstbeschouwing inzoomden op de verftechnieken van impressionis-
tische schilderijen en bij muziek de ingenieuze structuur van popklassiekers blootlegden. Heel normaal was dat – 
bij de gevestigde disciplines, maar nu zou ik graag willen dat het analyseren van films op school net zo vanzelf-
sprekend wordt. 
 
Klinkt misschien alsof je daarmee de lol uit het kijken sloopt, maar ik geloof in het tegenovergestelde. Hoe be-
wuster je een film ziet, hoe interessanter hij wordt. Wie gewend is om films als vanzelfsprekende opeenvolgin-
gen van beelden en geluiden te consumeren, weet vaak niet wat hij ziet wanneer de architectuur achter die beel-
den bloot komt te liggen. Dan kan het een openbaring zijn, hoe David Fincher in zijn werk steeds weer een be-
paalde tint geel inzet. Hoe de sprong die Vin Diesel met zijn motor maakt in Rob Cohens xXx (2002) op bijna 
kubistische wijze wordt uitgerekt tot een 30 seconden durend ballet in slow motion. Of hoe Casablanca (Michael 
Curtiz, 1942) stapje voor stapje held Rick Blaine introduceert, zodat je als toeschouwer écht nieuwsgierig naar 
hem wordt. 
 
Filmeducatie komt neer op het trainen van die bewuste blik. Het vermogen om te kunnen bevatten waarom een 
film of scène is  zoals hij is, maar ook hoe hij had kunnen zijn. De Franse filmwetenschapper Alain Bergala ver-
woordt het zo, in zijn nog altijd invloedrijke boek over filmeducatie, L'hypothèse cinéma (2002): ‘In plaats van 
dit boeket bloemen, uniek en vanzelfsprekend zoals het er staat, hadden er duizend andere kunnen staan, net zo 
werkelijk en vanzelfsprekend. We moeten ons voorstellen dat er tulpen of lelies hadden kunnen zijn waar we nu 
rozen zien.’ 
 
Bergala oppert in L'hypothèse cinéma verschillende tactieken die in de klas bij zo'n ‘creatieve’ kijkhouding kun-
nen helpen. Laat bijvoorbeeld scholieren terugkeren naar het moment waarop de regisseur de set betrad en moest 
bepalen hoe hij de scène zou vastleggen. Je kunt hen ook de dialoog laten lezen en ze vragen hoe ze die zouden 
verfilmen, zonder dat ze iets van de stijl van de uiteindelijk film afweten. Of toon in het geval van Ruben 
Östlunds Turist eerst de scène voor die met de lawine, zodat ze kunnen gissen naar het pad dat de film vervol-
gens zal nemen. 
 
Als je het goed aanpakt, stel ik me zo voor, kun je met zulke strategieën zomaar het kwartje laten vallen. Opeens 
begint de fantasie van de scholieren te sprankelen: in gedachten verzinnen ze de ene virtuele remake na de an-
dere. Zetten ze in Turist de camera dichterbij de tafel van het gezin in het skirestaurant. Verdelen ze de scène, 
die door Östlund zo zorgvuldig in één shot gegoten werd, in een precieze afwisseling van close-ups en totaals-
hots. En als de vader in paniek voor de lawine wegrent, rent de film opeens schokkerig met hem mee. 
 
In het ideale geval is filmeducatie precies dat: de leerling in een scherpzinniger kijker veranderen, door de cine-
ast in hem of haar wakker te schudden. 
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Een ochtend in april. Opperste concentratie in de filmklas van Het 4e Gymnasium te Amsterdam. De scholieren, 
vijfde klassers, kijken de eerste scènes van Fritz Langs sciencefictionklassieker Metropolis (1927). Willoze ar-
beiders, die in lange rijen hun ondergrondse fabriek in- en uit schuifelen. En even later het bestaan van de rijken, 
bovengronds lanterfantend in decadente weelde. 
 
Docent Malu Sanders zet de film op pauze. Welke regiekeuzen maakte Fritz Lang, wil ze weten. Hoe bracht hij 
arm en rijk in beeld, en wat zegt dat over hun klassenonderscheid? Kamille Schreuder-Goedheijt (16) steekt haar 
vinger op. ‘De arbeiders worden alleen op een afstand getoond, terwijl de rijke mensen ook close-ups krijgen. 
Die worden daarmee tot individuen gemaakt, terwijl de arbeiders een anonieme massa blijven.’ 
 
Raak geobserveerd, ik word er zelfs een beetje jaloers van: al heb ik Metropolis al -tig keer gezien, dat verschil 
in cameravoering tussen arm en rijk was mij nog nooit opgevallen. Maar ik vind het vooral bemoedigend dat een 
16-jarige zo scherp kan kijken. Precies wat de grote Franse regisseur Jean Renoir bedoelde, toen hij zei dat ie-
dere filmtoeschouwer zelf films moet kunnen maken. ‘Al is het maar alleen in je hoofd.’ 
 
Vijf geknipte filmeducatie-scènes 
 
De restaurant-scène uit The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972) 
In een Italiaans restaurant vermoordt maffioso Michael Corleone zijn rivaal Sollozzo en een corrupte politie-
agent. 
 
Huiswerk: Kijk de scène vier keer, en richt je aandacht achtereenvolgens op het camerawerk, de montage, het 
acteerwerk en het geluid. Hoe dragen al die elementen bij aan de spanningsopbouw? Hoe wordt Corleone het 
hoofdpersonage van de scène? Welke functie heeft het terugkerende geluid van een voorbijrijdende trein? 
 
De tankstation-scène uit Spoorloos (George Sluizer, 1988) 
In een Frans tankstation raakt vakantieganger Rex zijn vriendin Saskia kwijt. 
 
Huiswerk: Hoe bouwt regisseur Sluizer de spanning op? Hoe laat hij ons delen in Rex' angst? Op welke punten 
wijkt de film af van de dezelfde scène in Tim Krabbé's oorspronkelijke roman Het gouden ei (1984)? 
 
De metroscène uit Code inconnu (Michael Haneke, 2000) 
Parisienne Anne wordt in de metro lastig gevallen door enkele 
jongens. 
 
Huiswerk: Waarom filmt Haneke de scène in één lang, grotendeels statisch shot? Wat als hij hem in kleinere 
segmenten had verdeeld, bijvoorbeeld close-ups en totaalshots? In hoeverre stuurt hij de blik van de toeschou-
wer? Is het een afstandelijke, of juist heel intense scène? 
 
La vie en rose uit Wall-E (Andrew Stanton, 2008 
Wall-E, een opriumrobot die als enige op de zwaar vervuilde aarde is achtergebleven, valt voor de char-
mes van onderzoeksrobot EVE. 
Huiswerk: Waarom kiest deze animatiefilm voor een heel realistische, bijna documentaire cameravoering, com-
pleet met 
zooms en schokkerig beeld? Hoe verhoudt die stijl zich tot het gegeven van een robot die als enige op aarde is 
achtergebleven? 
Wat doet het liedje op de soundtrack, Louis Armstrongs La vie en rose, met de beelden en andersom? 
 
De openingsscène uit Baby Driver (Edgar Wright, 2017) 
Chauffeur Baby bestuurt tijdens een wilde achtervolging de ontsnappingsauto van drie bankovervallers. 
 
 
Huiswerk: Hoe sluiten de beelden aan op het ritme en de dynamiek van het liedje op de soundtrack? Hoe speelt 
de scènemet de conventies van de bankovervalfilm (bijvoorbeeld wat het vertelperspectief betreft)? Hoe leer je 
het hoofdpersonage al een beetje kennen, terwijl er geen woord wordt gezegd? 
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Canon van de Nederlandse Film , 2007 
In de slipstream van de Canon van Nederland presenteerde het Nederlands Film Festival 2007 de Canon van de 
Nederlandse Film. De Canon bestaat uit belangrijke, gezichtsbepalende films die de veelzijdigheid van de Ne-
derlandse filmgeschiedenis weerspiegelen. Het is dus niet een lijst geworden van de beste Nederlandse films al-
ler tijden. De commissie heeft daarnaast een lijst opgesteld van belangrijke momenten en gebeurtenissen in de 
Nederlandse filmgeschiedenis, die een leidraad biedt voor filmliefhebbers en voor het onderwijs.  

De Canon van de Nederlandse Film bestaat uit zestien films: de oudste uit het begin van de 20ste eeuw, de jong-
ste op de rand van de 21ste. Het zijn speelfilms en documentaires; korte en lange films; zwart-wit en kleur; live-
action en animatie; publieksfilms en experimentele producties.  

Bij haar keuzes heeft de commissie zich laten leiden door uiteenlopende criteria, zoals historische spreiding, de 
verdeling over de verschillende disciplines, genres en stromingen, de kwaliteiten van de individuele film en het 
belang van het totale oeuvre van een maker.  

De commissie begon met een lijst met meer dan duizend titels. Het distilleren van een eerste groslijst was niet al 
te ingewikkeld. Het verder inperken – de commissie heeft gemeend de lijst zo kort mogelijk te moeten houden – 
vormde een grotere uitdaging. Zoals de regisseur in de montagekamer, die zijn favoriete scène in de prullenbak 
ziet verdwijnen, hebben ook alle commissieleden veren moeten laten gedurende de bijeenkomsten in de periode 
maart – augustus 2007. De lijst van zestien bevat geen film van Theo Frenkel, geen Max de Haas, geen Gerard 
Rutten, geen Pim & Wim, geen Heddy Honigmann, geen Jos Stelling, geen Mike van Diem, geen Frans Weisz, 
geen Marleen Gorris, geen Theo van Gogh, geen Eddy Terstall en ook geen Louis van Gasteren. En ook: geen 
wetenschapsfilm, geen vrouwenfilm en geen politieke film. Geen kroningsfeesten te Amsterdam uit 1898 en ook 
geen Polygoon-journaal.  

  

  

Frits van Oostrom, onder wiens leiding de Canon van Nederland tot stand kwam, riep de cultuursector vorig 
jaar tijdens het Boekmandebat op om duidelijke keuzes te maken, niet bang te zijn autoritair te zijn en de bui-
tenwereld antwoord te geven op de vraag: wat is nu het belangrijkste om te leren?  

De commissie meent dat haar lijst met zestien titels het antwoord op die oproep is. En dat een canon in de eerste 
plaats een uitgangspunt voor debat is.  

Samenstelling van de commissie  

De Canon van de Nederlandse Film is in opdracht van het Nederlands Film Festival samengesteld door een 
commissie onder leiding van Jeltje van Nieuwenhoven. De commissie bestaat uit Rommy Albers (onderzoeker 
Filmmuseum), Karel Dibbets (mediahistoricus Univer- siteit van Amsterdam), Jan Pieter Ekker (filmjournalist 
de Volkskrant), Bert Hogenkamp (bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht, media- historicus Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid), Sonja de Leeuw (hoogleraar Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht), 
Alex de Ronde (directeur Het Ketelhuis) en Herman de Wit (hoofd programma Nederlands Film Festival).  

Utrecht, 15 augustus 2007  
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10 De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon aan het strand te Zandvoort 
Albert en Willy Mullens, 1905  

12 Een Carmen van het noorden  

Maurits H. Binger, Hans Nesna, 1919  

14 Regen  

Joris Ivens, Mannus Franken, 1929  

16 De Jantjes  

Jaap Speyer, 1934  

18 Houen zo!  

Herman van der Horst, 1952  

20 Fanfare  

Bert Haanstra, 1958  

22 Als twee druppels water  

Fons Rademakers, 1963  

24 Blind kind  

Johan van der Keuken, 1964  

26 Ik kom wat later naar Madra  

Adriaan Ditvoorst, 1965  

28 Living  

Frans Zwartjes, 1971  

30 Turks fruit  

Paul Verhoeven, 1973  

32 Flodder  

Dick Maas, 1986  

34 De Noorderlingen  

Alex van Warmerdam, 1992  

36 Het zakmes  

Ben Sombogaart, 1992  

38 Het is een schone dag geweest  

Jos de Putter, 1993  

40 Father & Daughter  

Michael Dudok de Wit, 2000  
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FILM  analyseschema-het KPC model 
(met dank aan het ‘oude’ KPC, helaas niet meer actief) Hieronder het overzicht. De uitwerking per onderdeel staat op de usb-stick. 

  
INHOUD Voorstelling, betekenis, boodschap 

Bedoelde betekenis van de kunstenaar (of opdrachtgever) gelet op tijd en plaats 
Betekenisgeving/interpretaties door de beschouwer 

 

   
Voorstel-
ling 

A Waar gaat de film over?  
 Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, sfeer, de film zelf, titel 

A 

 onderwerp, 
thema, titel 

Wat wordt er verteld?  Wat is het onderwerp?  Waar gaat het over? 
Voorstelling, verhaal, onderwerp, thema, emotie, sfeer, titel 

a1 

ontwikkeling Welke situaties en gebeurtenissen spelen zich af? 
Waar gebeurt het? Wanneer? 
Welke personages spelen er in mee? 
Wat gebeurt er met die personages? 
Wat doen die personages? Waarom? 

a2 

sfeer, span-
ning 

Wat is de sfeer? Wisselt die? 
Is er spanning, een conflict, een hoogtepunt? 

a3 

Boodschap B Wat heeft de regisseur met de film te vertellen?  
 Boodschap, visie 

B 

basismateri-
aal 

Waar zijn de filmmakers van uitgegaan: een toneeltekst (welke, van wie, van wan-
neer?) 
Een eigen thema, eigen ervaringen of verhalen, beelden, een locatie? 

b1 

interpretatie Vanuit welke opvatting of interpretatie hebben de filmmakers of de regisseur ge-
werkt? 

b2 

Abstrahe-
ring 

C In hoeverre suggereert de film de werkelijkheid? C 

manier van 
spelen 

Wordt er natuurlijk, gestileerd of op een andere manier gespeeld? c1 

soort film Genres: Docudrama, animatiefilm, speelfilm, tv-film, clips 
   Thriller, komedie, western, avonturen, drama, science fiction, 
parodie 

c2 

 
 
VORM Het waarneembare  
Middelen D Waarmee is de film gemaakt binnen de kadrering? D 

acteurs Houding, mimiek, beweging, gebaar 
Stemgebruik  
Kostuum, grime 

d1 

spel Karaktertrekken, motieven, emoties, handelingen 
Acties en interacties 

d2 

verhaalele-
menten 

Ontwikkeling van de acteur, ontwikkeling van de omstandigheden 
Instelling, scènes, actie, shot 
Teksten, beelden & geluiden, montage 
Geluiden: vooraf <> synchroon <> achteraf 
Verhaallijn: lineair, cirkelend, spiralend 
Ingrepen in de tijd: fragmenten, gelijktijdigheid, tijdsprongen, flashback, flash forward 
Vertelperspectief: kennisvoorsprong of achterstand 

d3 

kader Locatie, speelvlak 
Decor, rekwisieten, licht, kleur 
Geluid/klank/muziek: ondersteunend <> tegengesteld 
Indeling van het speelvlak, verplaatsingen van de acteurs, verplaatsing van het kader 

d4 

camera, fo-
tografie 

Standpunt: kikker-, ooghoogte-, vogelperspectief 
Kader: close-up, medium, totaal: rijder, zoomen, scherpstelling 
Camerabeweging: horizontaal, verticaal 
Subjectieve camera <> objectieve camera 
Trucage, special effects 

d5 

Samenhang E Hoe zijn de middelen geordend (in tijd en ruimte)? E 
regiecon-

cept 
De ideeën en uitgangspunten van de regisseur en/of producent. e1 

vormgeving Het gebruik van de middelen door de vormgevers: producent, scenarioschrijver, regisseur, camera-
man, acteur, art-direction (decor-, kostuum-, licht-, geluid/muziek), editor. 

e2 

enscenering De wijze waarop de middelen zijn samengevoegd tot instellingen, scènes en acties. e3 

montage De wijze waarop beelden en geluiden volgens het scenario zijn gerangschikt tot de film/rolprent e4 
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De eindtermen voor CKV  
 
Deze 11 eindtermen voor het CKV examenprogramma. 
 
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. 
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:  
Domein A: verkennen 
Domein B: verbreden 
Domein C: verdiepen 
Domein D: verbinden 
 
 
Het schoolexamen heeft betrekking op A tot en met D, en indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere 
vakonderdelen die per kandidaat kunnen verschillen. 

 
Domein A – verkennen 

 
 
 1 De kandidaat kan de eigen ervaring met kunst, kunstzinnige interesses, kennis van en opvattingen over kunst be-
schrijven en daarop reflecteren, en het resultaat daarvan gedocumenteerd vastleggen. 
 
2 De kandidaat kan daarbij aangeven: 

• wat de eigen ervaring met kunst is geweest, welke kennis hij van kunst heeft en wat zijn       
kunstopvattingen zijn; 

• hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen m.b.t. kunst zijn gevormd; 
• hoe zijn ervaring, interesses, kennis en opvattingen zich verhouden tot die van anderen,                  

onder wie zijn medeleerlingen 
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Domein B – verbreden 

 
 
 

3.  De kandidaat kan ervaringen met nieuwe kunstzinnige activiteiten die worden aangeboden in een levensechte, professio-
nele context, beschouwen en waarderen. 

 
4. De kandidaat kan inhoud, vorm en betekenis van uitingen in tenminste drie (havo) of vier (vwo) kunstdisciplines1 vanuit 
een of meerdere van de volgende dimensies beschouwen: 
 

- Feit en fictie 
- Schoonheid en lelijkheid 
- Autonoom en toegepast 
- Ambachtelijk en industrieel 
- Amusement en engagement 
- Digitaal en analoog 
- Individueel en coöperatief 
- Traditie en innovatie 
- Herkenning en vervreemding 
- Lokaal en globaal 
- Monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair 

 
 

                                                 
1 Architectuur, beeldende kunst en vormgeving,  dans, film, muziek, nieuwe media,  theater, combinaties van deze  
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Domein C – Verdiepen 

 
 5. De kandidaat kan, individueel en/of in een klein team van medeleerlingen, een artistiek creatief pro-

ces of een aspect daarvan onderzoeken. 
 
6. De kandidaat kan hierbij gebruik maken van: 

 
• voor dit onderzoek of proces geschikte werkwijzen, in de vorm van praktische activiteiten en 

beschouwend onderzoek; 
• de voor dit onderzoek vereiste creërende en analytische vaardigheden; 
• diverse bronnen in verschillende media; 
• zijn culturele omgeving. 

 
 
7.         De kandidaat kan hierbij gebruik maken van de onder domein B opgedane 

kunsttheoretische en/of cultuurhistorische kennis. De vwo-kandidaat kan aanvullend deze kennis kritisch analyse-
ren en contextualiseren. 

 
8. De kandidaat kan de verkregen inzichten documenteren en verantwoorden in een daartoe geëigende 

vorm, zoals een presentatie, tentoonstelling, verslag, debat, beeld, film, performance. 
Domein D – Verbinden 

 
9. De kandidaat kan verbanden leggen tussen de in de domeinen A, B en C opgedane ervaringen en 

inzichten met betrekking tot kunstzinnige processen. 

 
10.  De kandidaat kan aangeven wat daarvan de betekenis is voor zijn (verdere) kunstzinnige en culturele 

ontwikkeling. 

 
11.  De kandidaat kan deze reflectie toelichten in een daartoe geëigende vorm; te denken valt aan een ge-

sprek, een film, een presentatie, een (digitaal) dossier of een combinatie van deze vormen. 
 
 
 

Dit schoolexamen wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer, onderdeel van de slaag-zakregeling.   
 
 


