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Zeggen we over een film dat deze “direct 
binnenkomt”, dan hebben we het over de 
kracht van film. Filmmakers brengen ons in 
vervoering. Met oogstrelende beelden en 
verrassende geluidseffecten nemen ze ons 
mee naar nieuwe werelden. Hoe geven ze  
ons dat gevoel dat we in de film “verdwijnen”? 
Wat precies maakt dat we feilloos weten 
te vertellen wat de personages drijft, maar 
onuitgesproken blijft?

Het antwoord ligt in een samenspel van verschillende factoren, van verhaal-
structuur tot camerastandpunt en belichting. Filmmakers beschikken over
een groot palet aan mogelijkheden om een verhaal te vertellen en emoties 
op te roepen. De plek en de tijd waarin de film is gemaakt, zijn ook bepalend
voor het resultaat.

Filmeducatie gaat over film als uitdrukkingsvorm en veel meer. Want film 
is magisch, technologisch, historisch, vernieuwend, creatief, overtuigend, 
krachtig. Wat binnen filmeducatie centraal staat, is dat kinderen en 
jongeren leren om actief, kritisch, bewust en creatief met de kracht en 
pracht van bewegende beelden en geluid om te gaan.

Met deze publicatie maken wij, het Netwerk Filmeducatie, jullie - 
lerarenopleiders, schoolbesturen, onderwijskundigen, pedagogisch 
ontwikkelaars en andere educatie-experts in het primair en voortgezet 
onderwijs- bekend met filmeducatie.

We hopen dat jullie na het lezen van deze publicatie net zo enthousiast 
over filmonderwijs in de klas zijn als wij. De rijke wereld van film verwondert 
in al zijn facetten. En méér over film leren, verhoogt gegarandeerd het 
kijkplezier. Regisseur Martin Scorsese zei het zo: “Every scene is a lesson. 
Every shot is a school. Let the learning continue”.

Voorwoord
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Waarom
filmeducatie?

De jonge generatie groeit op in een tijd waarin 
film altijd en overal is. Met de tablet op schoot 
en smartphone in de hand zit film ons letterlijk 
dicht op de huid. Door de digitalisering wordt 
de aanwezigheid van film in ons alledaagse 
leven alsmaar dominanter. We lijken de promi-
nente aanwezigheid van film als een vanzelf-
sprekendheid te beschouwen. Op scholen is 
er weinig aandacht voor de kracht (en pracht!) 
van film, terwijl film ons iets vertelt in een 
unieke taal; die van bewegend beeld en geluid. 

De taal van film
Filmtaal is -naast gesproken en geschreven taal- dé manier waarop wij in 
de 21ste eeuw met elkaar communiceren. Filmeducatie is erop gericht om 
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs de taal van film ‘vloeiend 
te laten spreken’. Dit is van groot belang, want film is van grote invloed op 
hoe we naar onszelf en de wereld kijken. Daarnaast is film een geweldig 
middel om jouw verhaal te vertellen en te delen met de wereld. 
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Wat is  
filmeducatie?

We definiëren filmeducatie als het bewust 
kijken, maken en onderzoeken van film.  
Met filmeducatie leren kinderen en jongeren 
betekenis te geven aan wat ze zien of 
maken. Dit doen ze door hun ervaring 
(maken of kijken) te leren benoemen, te 
onderzoeken, en hierop te reflecteren. 

Waarom voel je je ongemakkelijk of enthousiast bij een bepaald beeld? 
Waarom vind je de film onrechtvaardig of juist representatief? Hoe sta je 
zelf ten opzichte van de hoofdpersoon? Waarom vertel je jouw verhaal in 
deze volgorde? Versterkt de muziek bij je verhaal wel jouw boodschap? 
Door zulke vragen te stellen, ontwikkelen leerlingen een kritische blik en 
geven ze betekenis aan de film die ze zien of maken.

Binnen filmeducatie omvat de term ‘film’ bewegend beeld, dat doorgaans 
met geluid wordt gepresenteerd, in de vorm van animatiefilms, speelfilms, 
korte films, documentaires en tv-series, maar ook games, trailers, video-
clips, videokunst, AR- en VR-belevingen en social media-video’s.
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Vanuit welke visie  

leren leerlingen over film?

Betekenis geven aan film doen leerlingen tevens door film (samen) te 
maken. Door het verkennen van creativiteit, het leren benoemen van 
de eigen intenties, het onderzoeken van verschillende uitwerkingen van 
een eigen idee, en het reflecteren hierop, krijgt film ook meer betekenis. 
Daarnaast is het omarmen van onzekerheid als onderdeel van een 
creatief proces, en het leren werken met een ingewikkelde planning in  
een team een enorme uitdaging. 

De opbrengst hiervan is groot, 
want filmeducatie levert een rijk-
dom aan inzichten op over kunst 
en cultuur, de maatschappij, de 
geschiedenis en de leerlingen zelf. 
Daardoor zet en ziet de leerling 
de wereld en zichzelf in een 

breder perspectief. Het volgende 
hoofdstuk gaat in op zes aspecten 
van film die verhelderen hoe film 
en filmeducatie bijdragen bij aan 
de verrijking van het beeld dat 
leerlingen van zichzelf en van  
de wereld hebben.

Het Netwerk Filmeducatie gelooft dat 
de filmbelevenis voor leerlingen meer 
betekenis krijgt door filmeducatie. 

Betekenis geven doen leerlingen door de gevoelens en gedachten die 
film kijken bij hen oproept te verwoorden, de filmische elementen die 
filmmakers hebben ingezet te onderzoeken, de historische, artistieke 
en culturele context waarin films zijn gemaakt te verkennen en hierop 
te reflecteren.
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Dit is filmeducatie!
Het bewust kijken, maken en onderzoeken van film.

Wat is film Animatiefilms, speelfilms, korte 
films, documentaires en tv-series, 
maar ook games, trailers, videoclips, 
videokunst, AR- en VR-belevingen 
en social media-video’s.

Waarom In onze samenleving zijn bewegende 
beelden en film dominant aanwezig. Met 
filmeducatie leren kinderen en jongeren 
kritischer en creatiever met film om te 
gaan, waardoor ze beter zijn uitgerust 
om in onze samenleving te participeren.

Hoe De leerling verwoordt de gevoelens 
en gedachten die de film oproept, 
onderzoekt de filmische elementen die 
een filmmaker heeft ingezet, plaatst 
een film in de artistieke, historische 
en culturele context waarin deze is 
gemaakt, reflecteert en maakt zelf film.

Doel Leerlingen ontwikkelen een kritische 
blik en geven zo meer betekenis 
aan film. Leerlingen ontwikkelen 
creatieve vaardigheden en geven  
zo meer betekenis aan film.

Opbrengst Filmeducatie levert een rijkdom aan 
inzichten op over kunst en cultuur, 
de maatschappij, de geschiedenis en 
de leerlingen zelf. Daardoor zet en 
ziet de leerling de wereld en zichzelf 
in een breder en rijker perspectief.

Met filmeducatie krijgt de filmbelevenis betekenis.
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Wat kunnen leerlingen 
van en over film leren?

Wat kunnen leerlingen leren van en over 
film als ze deze bewust kijken, maken en 
onderzoeken? Welke aspecten van film en 
filmeducatie dragen bij aan de verrijking  
van hun wereldbeeld en zelfbeeld?

— 1  
 Film is… 
een persoonlijke 
en magische 
ervaring
Flitsende auto’s, snelle shots en blitse 
sneakers spatten van het beeldscherm, 
elektronische beats klinken en je weet het 
gelijk: dit wordt actie. Je verschuift naar de 
punt van je stoel en bijt op je lip. Is film niet 
magisch? Film laat ons zien en voelen. Het 
neemt ons mee in de ervaringen van personen 
waar we om geven en brengt ons naar 
plaatsen die we anders misschien niet zouden 
kennen of voorheen alleen in het hoofd van de 
maker bestonden. De combinatie van visuele 
kwaliteiten en geluid doen direct iets met je.

Wie zijn best doet om de gevoelens die film 
oproept in de ik-vorm nauwkeurig te verwoorden, 
zal versteld staan. Want film doet zoveel met je. 
Maar er is meer wat je leert door het verwoorden 
van jouw ervaring: luisteren naar de ervaring van 
anderen. Want wat ‘typisch’ is voor jezelf is niet 
‘typisch’ voor anderen omdat zij niet dezelfde 
eigenschappen en opvattingen hebben.

Met filmeducatie… 

—  leert de leerling aandachtig te kijken en te 
luisteren.

—  kan de leerling de eigen gevoelens en 
gedachten die de filmervaring oproept 
verwoorden.

—  verkent de leerling emoties, ervaringen en 
ideeën van zichzelf en de ander.

—  ontwikkelt de leerling een eigen smaak in films. 

—  ervaart de leerling film in een bioscoop, film-
huis, museum of op een filmfestival.

— 2 
Film is… 
technologie

Onze kijkervaring is onlosmakelijk verbonden 
met technologie die de visuele weergave en 
het geluid bepaalt. Sinds het ontstaan zo’n 
125 jaar geleden heeft film een ongekende 
ontwikkeling doorgemaakt. 

Green screens, live action animatiefilms (waarbij 
menselijke acteurs worden gebruikt voor een 
levensecht resultaat), augmented reality-games 
voor op je telefoon en de virtual reality-ervaring 
hebben een ding met elkaar gemeen: het doel 
is om ons het gevoel te geven dat we in de film 
‘verdwijnen’. We hebben de illusie dat we echt 
meemaken wat we zien. Film viert de kracht van 
technologie waardoor onze filmbeleving alsmaar 
waarachtiger voelt.

Met filmeducatie… 

—  is de leerling zich ervan bewust dat film zich 
ontwikkelt dat de grens tussen wat je als echt 
en niet echt ervaart, vervaagt.

—  leert de leerling over (de geschiedenis van) 
technologische ontwikkelingen. 

—  reflecteert de leerling op de impact van deze 
technologische ontwikkelingen.

—  ontwikkelt de leerling kennis en vaardigheden 
om deze technieken zelf toe te passen.
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— 3
Film is… 
een ontwerp van 
de maker(s) in 
beeld en geluid
Films zijn ontworpen om belevenissen te 
creëren voor de mensen. Als een scène je 
de stuipen aanjaagt of blij maakt en als het 
einde van een film je aan het lachen of aan 
het huilen maakt, kun je je afvragen hoe 
de filmmaker deze effecten bereikt. En als 
een filmmaker je heeft meegenomen in zijn 
onderzoek, in een zoektocht naar antwoorden, 
en jou een nieuwe werkelijkheid toont van een 
wereld, cultuur of persoon, kun jij daarna ook 
op onderzoek uit. 

Want welke verteltechnieken zijn er gebruikt? 
Welke middelen kun je inzetten om je verhaal 
in beeld en geluid te vertellen en welke 
vormtechnische keuzes heeft de filmmaker 
gemaakt? Wat voor geluiden hoor je? En wat 
voor effect heeft dat alles op hoe je de film 
beleeft? Je ontdekt dat een enkel filmshot een 
schat aan informatie kan bevatten. Je wordt je 
ervan bewust dat elke vorm van film – ook de 
documentaire- door een team van specialisten 

vanaf het begin minutieus wordt uitgedacht en 
dat zij daarna nog veel meer keuzes maken als 
ze op de montagetafel de beelden editen. Daarbij 
is het goed om te beseffen dat film niet alleen 
wordt gecreëerd door de regisseur, maar wordt 
geproduceerd door een team. De scriptschrijver, 
artdirector, geluidstechnicus en eventueel acteurs 
en vele anderen geven gezamenlijk vorm aan de 
film of documentaire.
Zet jezelf in de schoenen van de filmmakers, 
omarm een verkennende en open houding, en 
dan begrijp je ook hoe je een eigen filmverhaal 
– van TikTok-video tot speelfilm - krachtiger en 
creatiever vertelt. Wat als je nu eens begint met 
een gebeurtenis die heel langzaam verloopt en 
plotseling de muziek harder laat worden en het 
beeld gaat versnellen?

Met filmeducatie… 
—  herkent en verwoordt de leerling de keuzes die 

er zijn gemaakt wat betreft de vertelvorm en de 
filmische vormgeving.

 —  onderzoekt de leerling de filmische vormgeving 
in samenhang met de inhoud van het verhaal.

—  bevraagt de leerling waarom een film op een 
bepaalde manier is ontworpen.

—  kan de leerling bewust inhoudelijke en vorm-
technische keuzes maken bij het creëren van 
eigen filmbeelden.

— 4
Film is… 
cultuur en erfgoed
Ons culturele bewustzijn wordt voor een 
deel gevormd door film. Film weerspiegelt 
wat mensen in een bepaalde tijd en op een 
bepaalde plaats bezighoudt. Daarmee is film 
als vorm van cultureel erfgoed van belang. 
Filmmakers tonen ons levenswijzen, plaatsen, 
samenlevingen en culturele gebruiken die 
we anders niet zouden kennen. Maar een 
cultuuruiting wordt niet alleen gevormd door 
wát filmmakers in beeld brengen. Wie zij als 
persoon zijn, heeft -bewust of onbewust- 
invloed op het resultaat. De culturele, 
artistieke, maatschappelijke en economische 
achtergrond van de maker is dus van belang. 
Film geeft huidige generaties een beeld van het 
verleden en daarmee is het een onderdeel van 
ons individuele en/ of collectieve geheugen.

Met filmeducatie… 
—  doet de leerling nieuwe kijk- en luister- 

ervaringen op.

—  ervaart de leerling een rijkdom aan culturen  
en geschiedenis.

—  onderzoekt de leerling de achtergrond  
van de makers.

—  is de leerling in staat om filmbeelden, ook 
zelfgemaakte, in een persoonlijke, culturele, 
maatschappelijke en historische context te 
plaatsen. 

—  stelt de leerling zich open voor film buiten  
het eigen referentiekader. 

—  verwoordt de leerling de eigen gevoelens 
daarover.

—  leert de leerling zich in te leven in de ander.

—  stelt de leerling zich open voor de zienswijzen 
van de ander. 

—  komt de leerling in aanraking met verschillende 
sociale contexten en perspectieven, waardoor 
het zelfbeeld en het beeld over anderen meer 
gedifferentieerd en verfijnd raakt.

—  kan de leerling films creëren met kennis  
over de eigen gevoelens en cultuur, en  
artistieke tradities.

— 5
Film is… 
een expressievorm
Een filmmaker gebruikt film om gevoelens 
en sferen over te brengen, een binnenwereld 
van mensen of zichzelf te schetsen. Een 
maker kiest ervoor om een verhaal op een 
artistieke manier te vertellen. We zien niet 
alleen iemand over straat lopen, maar we 
zien ook beelden die indrukken geven van 
het innerlijke leven van dit personage. Het 
zijn bijvoorbeeld herinneringen, fantasieën, 
dromen of hallucinaties in een stijl die door de 
filmmaker wordt bepaald door het gebruik van 
bepaalde lenzen, visuele effecten, geluiden, 
muziek. Misschien zijn de opnamen van de 
gezichten van dansers heel dicht op de huid 
gefilmd voor een intiem gevoel, of plaatst 
de filmmaker een kind op een weidse, kale 
vlakte om zijn intense eenzaamheid voelbaar 
te maken. Wat ook kan: gebeurtenissen op 
een niet-chronologische volgorde vertellen, 
waardoor de verwarring van het personage 
sterk uit de film spreekt. De mogelijkheden 
zijn oneindig. 

Film is een manier om gevoelens op jouw eigen 
creatieve manier in beeld en geluid te maken en 
met de wereld te delen. 

Met filmeducatie… 
—  ervaart de leerling dat film een krachtige taal is 

om gevoelens, een eigen wereld en een eigen 
werkelijkheid in beeld en geluid te vertellen (en 
te delen met anderen). 

—  ondervindt de leerling dat het maken van film je 
bewust maakt van je eigen gevoelens, je eigen 
wereld en je eigen werkelijkheid. 

—  ontwikkelt de leerling creatieve vaardigheden 
die hem in staat stellen om zichzelf uit te drukken. 

—  maakt de leerling artistieke keuzes en ontwik-
kelt de leerling het artistiek- creatief vermogen 
in het algemeen.
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— 6
Film is… 
invloedrijk
We mogen wel stellen dat film ons in hoge 
mate inspireert. Hoe we ons kleden en ons 
kapsel dragen, hoe we praten en doen, wat we 
geloven en betwijfelen, wordt ons deels ook 
ingegeven door film. Waarschijnlijk kun jij je 
momenten herinneren waarop je net zo stoer 
of nobel wilde zijn als held op het witte doek. 
Dus film kan invloed hebben op ons gedrag. 
Het is interessant om erbij stil te staan dat film 
ook ideeën over stereotypen of rolpatronen 
overbrengt die bewust of onbewust van 
invloed zijn op onze houding. En voor de 
makers die stereotype personages in hun 
films tonen, geldt op hun beurt dat zij deze 
bewust of onbewust presenteren. 

Maar de invloed van film gaat nog veel verder. Film 
kan ook ons beeld van de geschiedenis vormen of 
“hervormen” en het kan de publieke mening sturen. 
Kortom: film is op allerlei manieren van invloed op 
hoe we naar onszelf en de wereld kijken. 

Het is goed om je ervan bewust te worden 
dat makers van propagandafilms en reclames 
montage, geluid en camerawerk doelbewust op 
een manipulatieve wijze kunnen inzetten om 
ons te overtuigen. De kracht van film is dat het 
niet moeilijk ‘voelt’ terwijl het complexe kennis, 
informatie en opvattingen, en gevoelens en 
meningen kan overbrengen als een waarheid. 

Met filmeducatie… 
—  ontwikkelt de leerling een actieve, bewuste  

en kritische kijk- en luisterhouding.

—  leert de leerling film op functie, waarde, intentie 
en betrouwbaarheid te beoordelen.

—  bevraagt en onderzoekt de leerling de manieren 
waarop film ons gevoelsmatig en mentaal 
uitdaagt.

—  herkent de leerling verschillende strategieën 
(in verhaal, beeld, muziek, montage) die 
filmmakers inzetten om te inspireren, te 
overtuigen, gevoelens op te wekken en kennis 
en informatie over te brengen. 

—  reflecteert de leerling op de invloed van film-
verhalen op zichzelf en de wereld om zich heen. 

—  is de leerling zich bewust van zijn eigen invloed 
bij het maken en delen van een film.

 

Door het ontwikkelen van de vijf vaardig-
heden leert de leerling bewuster film te 
kijken en te maken, zodat de filmervaring 
meer betekenis krijgt (op elke leeftijd en 
op elk leerniveau). 
Op deze vijf vaardigheden -Beleven, Verwoorden, Onderzoeken, 
Reflecteren en Creëren- wordt in de publicatie Doorlopende leerlijn 
film dieper ingegaan.

17
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— Narratief  
Dit is het verhaal van fictie én 
non-fictie. Want bij zowel films en 
televisieseries, als documentaires 
en online content (en mengvormen 
daarvan) zijn narratieve eigen-
schappen te herkennen. Een 
narratief wordt inzichtelijk door 
het bespreken van de ‘5 w’s’, 
de verhaalstructuur (o.a. begin-
midden-eind, climax), personages 
(o.a. protagonist en antagonist, 
conflict) en verhaaltechnieken (zoals 
de flashback en de cliffhanger).

— (Filmische) vormgeving 
Films zijn op verschillende 
manieren vormgegeven om een 
gevoel, idee of de gedachte over 
te brengen. Middelen om een 
verhaal in beeld en geluid te 
vertellen en te versterken, zijn 
onder meer camerabewegingen, 
-posities en -kaders, kleurgebruik, 
animatietechnieken, art-direction/ 
mise-en-scène, geluid en muziek, 
montage en digitale en analoge 
visuele effecten en (digitale) 
nabewerking.

— Contexten 
Onder contexten verstaan we 
de artistieke, economische, 
culturele, maatschappelijke, 
historische en actuele contexten 
waarin de film wordt gemaakt 
en bekeken. Wat is het concept, 
het idee, de boodschap, de visie 
en intentie van de maker? Is 
het beoogde doel commercieel, 
artistiek, engagerend? Wat is de 
achtergrond van de maker? Voor 
welk publiek is de film gemaakt? 
Wat is de tijd- en plaatsgebonden 
belevingswereld van de kijker? En 
welke mensen (crew en cast) en  
organisaties zijn betrokken bij het 
maakproces van de film en dus van 
invloed op het eindproduct?

Beleven

Verwoorden

Onderzoeken

Reflecteren

Creëren

Beleven en verwoorden 
Met Beleven leert de leerling om met open blik verschillende soorten 
films op verschillende manieren (online, in de klas, op festivals en in 
de bioscoop) te exploreren. Met Verwoorden brengt de leerling wat ze 
zien en horen onder woorden waarbij ze een veelheid aan aspecten 
benoemen. Door middel van het stellen van open en verkennende vragen 
(uitgaande van de ervaring van de leerlingen, waarbij er geen goed 
of fout antwoord is) wordt dialoog en verwondering gestimuleerd over 
dat wat de leerling direct waarneemt, waarmee hij of zij niet alleen een 
persoonlijke verbinding met de film aangaat – maar ook de taalvaardigheid, 
waarneming, en de kritische en creatieve vermogens wordt versterkt.

Van onderzoeken tot creëren
Met Onderzoeken leert de leerling gericht naar een film (of filmfragmenten) 
te kijken of te luisteren door (een of meerdere) componenten van film 
te verkennen. We onderscheiden drie componenten: het narratief, de 
vormgeving en de contexten (zie het kader Drie componenten binnen 
Onderzoeken onderaan deze pagina). Bij het ontwikkelen van de vaardig-
heid Reflecteren leren leerlingen om de eigen waarneming aan dit 
onderzoek te verbinden waardoor ze de film interpreteren en waarderen. 
De vijfde vaardigheid, Creëren, is zeker niet minder belangrijk dan de 
andere vier vaardigheden. Want zelf ondervinden, is meer zien. Veel 
leerlingen leren het meest door te doen.

Door een film te creëren leren leerlingen zelfstandig of in samenwerking 
met medeleerlingen een filmidee te bedenken en uit te voeren, bijvoorbeeld 
door vragen te stellen aan mensen van buiten school en in de wijk, of 
door met een filmprofessional in dialoog te gaan. De leerling leert bewust 
narratieve en stilistische elementen toe te passen, ermee te experimenteren
en zich al explorerend ‘de taal van film’ meester maken, om er tegelijker-
tijd een eigen taal mee te creëren. De leerling leert zich wendbaar op te 
stellen in een creatief proces, leert plannen, samenwerken en reflecteren 
op het proces en de gemaakte film. De leerling leert zijn werk binnen en 
buiten school te presenteren.

Drie componenten binnen Onderzoeken:
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Waarom filmeducatie 

in het curriculum?

De missie van het Netwerk Filmeducatie is 
om filmeducatie een structurele rol binnen 
het curriculum van het primair en voortgezet 
onderwijs en het mbo in Nederland te geven. 
Daarom verhoudt filmeducatie zich duidelijk 
tot de hoofddoelen van het onderwijs: kwali-
ficatie, socialisatie en persoonsvorming. 

De relevantie van film in het onderwijs is hoog. Film verrijkt het kunst-
onderwijs en bevordert de mediawijsheid en digitale geletterdheid. 
Daarnaast speelt film ook een rol bij andere leergebieden, zoals Natuur 
en Techniek, Nederlands, Engels/ Moderne Vreemde Talen en Mens  
& Maatschappij. 
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Focus op beeldgeletterdheid
Met filmeducatie krijgen leerlingen door het zelf maken van films grip op 
de taal van film. Ze ontwikkelen kennis, vaardigheden en de mentaliteit om 
de betekenis van beeldtaal te onderzoeken en te analyseren, de impact 
ervan op de samenleving te kunnen begrijpen, en zelf beeldverhalen te 
kunnen maken en publiceren. Leerlingen worden bewust bekwaam in het 
begrijpen en toepassen van bewegend beeld. Film in het onderwijs draagt 
hiermee bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming en het 
opbouwen van beroepskwalificaties.

De competenties en vaardigheden die met filmeducatie worden ontwik-
keld, verhouden zich tot het bredere, vakoverstijgende en verbindende 
kader van de 21e-eeuwse vaardigheden die binnen Curriculum.nu 
centraal staan: sociaal-culturele vaardigheden, communiceren, kritisch 
& creatief denken, zelfregulering, samenwerken, problemen oplossen 
en digitale geletterdheid. Ook bepleit Curriculum.nu meer aandacht voor 
beeldgeletterdheid in het algemeen.

Beter begrip van de lesstof
De focus op beeldgeletterd-
heid ontbreekt nog binnen het 
Nederlandse onderwijs, al wordt 
er binnen het Nederlandse 
onderwijs wél veel gebruik 
gemaakt van bewegend beeld (en 
stilstaand beeld). Leraren tonen 
YouTube-filmpjes, korte nieuws/
programma-fragmenten, korte 
documentaires en filmfragmenten 
(onderzoek Motivaction 2019, 
in opdracht van het Netwerk 

Filmeducatie) in de klas. 
Leraren zijn van mening dat de 
inzet van film in het onderwijs 
belangrijke voordelen biedt 
(onderzoek Motivaction 2019). 
Het verhoogt de motivatie en 
concentratie van leerlingen, brengt 
onderwerpen tot leven, lesstof 
wordt sneller begrepen en beklijft 
beter, geeft nieuwe inzichten, zet 
aan tot interactie en discussie en 
leerlingen ervaren meer plezier in 
het leren. 

Doorlopende leerlijn film
Het Netwerk Filmeducatie streeft naar film als eindexamenvak binnen 
het kunstcurriculum in het voortgezet onderwijs. Daartoe heeft het 
netwerk een doorlopende leerlijn film ontwikkeld, passend binnen de 
eindexameneisen van de vakken KUA en CKV. Deze verticale leerlijn 
is erop gericht om leerlingen tot zelfbewuste, relativerende en kritische 
burgers te maken, met een sterk gevoel voor en inzicht in de complexiteit 
van film als kunstvorm.

Met deze nieuwe leerlijn werkt 
de leraar met leerlingen aan 
vaardigheden als verwoorden, 
onderzoeken, reflecteren en 
creëren. Leerlingen leren 
filmbeelden te duiden, zelf film 
te maken en er betekenis aan 
te geven. We verwijzen naar de 
Doorlopende leerlijn film voor  
meer informatie.

 

De doorlopende leerlijn film 
voor het kunst-onderwijs 
dient als basis om samen met 
experts uit de leergebieden 
Nederlands, Engels/ Moderne 
Vreemde Talen, Mens & Maat-
schappij, Natuur en Techniek, 
de kijk- en luistervaardigheden, 
onderzoeksvaardigheden, en 
creatieve vaardigheden te 
versterken binnen de curricula  
van deze leergebieden.  

Film binnen het curriculum
Leraren gebruiken filmbeelden 
om onderwerpen in te leiden of 
te verhelderen, maar zonder bij 
leerlingen de kennis, vaardigheden 
en mentaliteit te ontwikkelen om 
de betekenis van filmtaal te onder-
zoeken en te analyseren en de 
impact ervan op de samenleving te 
kunnen begrijpen. Er wordt dus film 
in de klas gekeken, zonder dat er 
-met uitzondering van een aantal 
scholen- structurele aandacht voor 
het kijken en maken van film, en het 
onderzoeken van, en reflecteren op 
beeldcultuur is.

Het Netwerk Filmeducatie wil 
filmeducatie binnen het curriculum 

beter verankeren. Daarom werkt 
het netwerk samen met pabo’s, 
lerarenopleidingen, universiteiten, 
mbo’s, internationale collega’s en 
uitgeverijen. Het netwerk biedt 
seminars voor lerarenopleiders 
en nascholingscursussen voor 
docenten. Het netwerk ontwikkelt 
samen met lerarenopleidingen 
en pabo’s modules film en advi-
seert methode-ontwikkelaars bij 
het vormgeven van lessen over 
en met film. Tevens doet het 
netwerk samen met universiteiten 
en hoogleraren onderzoek naar 
filmeducatie en publiceert zij hier 
artikelen over in vakbladen van 
onderwijsprofessionals.
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Wat is de rol van het 
Netwerk Filmeducatie?

Het Netwerk Filmeducatie bestaat uit meer 
dan 200 bevlogen onderwijs- en film-
professionals die de krachten bundelen  
om filmeducatie een structurele plek in het 
onderwijs te geven vanuit de gedachte dat 
onze samenleving is gebaat bij kritische 
kijkers en creatieve makers. 

Lange traditie
Filmeducatie in Nederland kent een lange traditie. Al ruim 40 jaar zetten 
professionals in het culturele veld zich in om lesmateriaal bij films te 
maken, workshops te ontwikkelen en filmvertoningen te organiseren. 
Kennis over filmeducatie is er dus al, maar deze is versnipperd. Vanuit  
de missie om deze kennis te bundelen is het Netwerk Filmeducatie twintig 
jaar geleden in bescheiden vorm opgericht. Het netwerk wordt nu 
gecoördineerd door Eye Filmmuseum. In 2019 is het belang voor 
filmeducatie erkend met een investering van het Ministerie van OCW in 
het Netwerk Filmeducatie. Het Filmfonds is de begunstiger van de snel 
groeiende filmhubs. De activiteiten van het netwerk en de hubs zijn 
hierdoor in een stroomversnelling geraakt.  

In beweging
Als Netwerk Filmeducatie 
ontwikkelen we beleid, delen we 
kennis en verbinden we expertise  
om filmeducatie op daadkrachtige en 
inspirerende wijze een plek te geven 
binnen het onderwijs. We werken 
vanuit de opvatting dat de visie op 
en de uitvoering van filmeducatie 
niet vaststaat. Tijdens de fase waarin 
literatuur over filmeducatie werd 
onderzocht, boden de modellen  
voor filmeducatie van buitenlandse 
organisaties houvast, waaronder die 
van het British Film Institute (BFI) en 
JEF in Vlaanderen. 

De uitkomsten van het vooronder-
zoek zijn niet uitputtend. Dagelijks 
doen we nieuwe inzichten op over 
filmeducatie, door ‘te doen’ en door 
onze ervaringen met elkaar te delen.
Tot het netwerk behoren onder meer 
leraren, lerarenopleiders, school-
bestuurders, filmmakers, filmpro-
ducenten, wetenschappers, 
beleidsmedewerkers, lesontwikkel-
aars, filmdistributeurs, educatieve 
medewerkers van filmtheaters en 
festivals en zzp’ers uit het culturele 
veld. De leden van het netwerk 
komen in wisselende werkgroepen 
samen en in samenspraak met 
klankborden wordt de invulling  
van filmeducatie bepaald.

Regionale filmhubs
Door een nauwe samenwerking met regionale filmhubs staan we 
dicht bij de leraar en halen we de vraag op uit het onderwijs. 
Samen met filmeducatie-aanbieders, onderwijsprofessionals en 
filmmakers ontwikkelen we zo een groeiend aanbod dat steeds 
beter aansluit bij de (latente) behoefte van docenten en leerlingen. 
Het netwerk en de regionale filmhubs bieden kijktips, lesmaterialen, 
workshops en nascholing voor docenten aan. Ook ontwikkelt het 
netwerk seminars voor lerarenopleiders en organiseren de film-
hubs in heel Nederland educatieve programma’s voor leerlingen  
op school, in filmhuizen en bioscopen.

Als netwerk zitten we in de regio met onze 
filmhubs die partners, experts, cultuur-
aanbieders en docenten door heel Nederland 
met elkaar verbinden, omdat we in een 
persoonlijke benadering geloven. Het 
Netwerk Filmeducatie werkt op die manier 
aan een infrastructuur die het voor het 
scholen en leraren makkelijk maakt om met 
filmeducatie aan de slag te kunnen. We 
delen updates over ons groeiende aanbod 
met activiteiten via www.filmeducatie.nl, 
LinkedIn en Facebook.
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