
Deze les is ook door leerlingen  
zelfstandig te maken via LessonUp.

Boekverfilming  
Lesduur 225 minuten 

Wat gaan de leerlingen doen?
Leerlingen	gaan	een	scène	uit	een	boek	verfilmen.	Dat	

kunnen	allemaal	scènes	zijn	uit	hetzelfde	boek	of	uit	

verschillende	boeken.	Dit	programma	gaat	uit	van	

basiskennis	van	filmen	en	monteren.	Mocht	die	nog	

niet	aanwezig	zijn,	doe	dan	eerst	de	les	

‘basisfilmvaardigheden’.	

Leerdoelen 
• Leerlingen	weten	na	deze	lessen	hoe	een	

klassieke	opbouw	van	een	verhaal	in	elkaar	zit.	

• Leerlingen	trainen	hun	verbeeldingskracht	door	samen	een	verhaal	te	verbeelden.	

• Leerlingen	oefenen	met	samenwerken	met	een	duidelijke	rolverdeling.	

• Leerlingen	leren	vooruitdenken	en	plannen	Bjdens	de	voorbereidingen.	

• Leerlingen	oefenen	presentaBetechnieken	via	het	acteren.	

Info
• De	grooCe	van	elk	sub	groepje	is	aDankelijk	van	de	gekozen	scènes.	Houdt	er	rekening	mee	dat	er	maar	door	1	

en	maximaal	2	leerlingen	per	groep	gemonteerd	kan	worden;	leg	een	andere	opdracht	klaar	voor	de	rest.	

• Bereidt	zo	nodig	de	scènes	of	hoofdstukken	voor	die	leerlingen	gaan	verfilmen.	Het	mooiste	is	eenheid	van	Bjd,	

plaats	en	handeling	per	scène.	Maar	als	dit	niet	lukt,	zorg	er	dan	voor	dat	de	scènes	in	ieder	geval	een	duidelijke	

boog	hebben	(zie	de	tutorial	over	het	verhaal).	

• Het	zijn	5	lessen	van	45	minuten	waarbij	de	laatste	2	lessen	gebruikt	worden	voor	de	montage.	ADankelijk	van	

hoe	kort	of	uitgebreid	de	scènes	zijn	die	verfilmd	gaan	worden	heb	je	de	volledige	montageBjd	nodig	of	minder.	

Houdt	er	rekening	mee	dat	het	terugkijken	in	een	opvolgende	les	gebeurt.	Dit	alles	wordt	(mede)	bepaald	door	

hoe	vaardig	leerlingen	al	zijn	met	monteren.	

Benodigdheden
• Mobiele	telefoon,	iPad	of	tablet	inclusief	montageprogramma.	Er	is	1	opname/montage	apparaat	(mobiel,	iPad	

of	tablet)	nodig	per	groepje.	Kijk	bij	Tips	&	Tools	voor	eventuele	ondersteuning.	

• Uitgeprint	story	board	(3	per	subgroepje)	

• Per	drietal	een	print	van	het	‘geheugensteuntje	filmkaders’.	
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Begrippenlijst
• Filmkader:	close-up,	medium,	totaal,	over-shoulder.	

• PerspecBef:	de	hoek	van	waaruit	je	iets	filmt	(bijvoorbeeld	hoger	of	lager	dan	ooghoogte).	

• Shot:	filmopname.	

• DramaBsche	as:	een	regel	die	je	toepast	als	je	2	mensen	in	gesprek	filmt.	

• Storyboard:	verzameling	uitgetekende	shots	van	een	filmscène.	

• OpnamerouBne:	een	vaste	werkwijze	Bjdens	de	filmopnamen.	

• Ruwe	montage:	alle	shots	in	ongeveer	de	goede	volgorde,	maar	nog	niet	op	maat	gesneden.	

• Cut-away:	in	de	montage	knippen	naar	een	ander	shot	om	vervolgens	weer	terug	te	gaan	naar	het	beginshot.	

Les 1 Het verhaal (45 minuten) 

Inleiding (5 minuten) 
Leg	uit	dat	leerlingen	in	de	komende	lessen	aan	de	slag	gaan	met	het	verfilmen	van	een	scène	uit	een	boek.	Ze	krijgen	

les	in	storyboarden,	filmen	en	monteren.	Verdeel	eventueel	de	scènes	of	hoofdstukken	die	leerlingen	gaan	verfilmen.		

Deze	eerste	les	gaat	over	het	verhaal,	leerlingen	gaan	in	de	prakBsche	opdracht	de	tekst	voor	hun	scène	uitschrijven.	

 
Theorie over de opbouw van een verhaal (15 minuten) 
Laat	deze	tutorial	zien	over	de	opbouw	van	een	verhaal.	Check	of	leerlingen	het	begrepen	hebben.	Laat	daarna	deze	

video	zien;	dat	is	de	filmscène	die	in	de	tutorial	als	voorbeeld	genomen	werd.	Zet	eventueel	de	video	af	en	toe	sBl	om	de	

verschillende	onderdelen	van	het	verhaal	samen	te	benoemen.	Laat	deze	tutorial	over	filmkaders	zien.	Check	of	ze	alles	

begrepen	hebben.	Laat	daarna	deze	tutorial	zien	over	beeldcomposiBe.		

 
Opdracht (30 minuten) 
Verdeel	de	rollen	en	verzin	samen	de	tekst	die	uitgesproken	moet	worden	in	jullie	filmscène.	Iedereen	schrijc	de	tekst	

voor	zichzelf	op.	

 
Afsluiting (5 minuten)
Check	of	iedereen	zijn	tekst	op	papier	heec	en	vertel	dat	leerlingen	de	volgende	les	een	storyboard	gaan	maken.	
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Les 2 Storyboard maken en voorbereiding (45 minuten) 

Inleiding (5 minuten) 
Leg	uit	dat	leerlingen	vandaag	alle	voorbereidingen	gaan	treffen	voor	het	filmen.	Een	deel	gaat	het	storyboard	maken	en	

een	ander	deel	gaat	aCributen,	kleding	en	de	filmlocaBe	regelen.	

Theorie: hoe maak je een storyboard? (15 minuten) 
Laat	deze	tutorial	zien	over	hoe	je	een	storyboard	maakt.		

Laat	eventueel	deze	tutorial	over	filmkaders	zien	om	de	kennis	op	te	frissen.	

Opdracht (30 minuten) 
Deel	3	storyboard	bladen	uit	per	groepje	en	geef	ze	ook	een	print	met	het	‘geheugensteuntje	filmkaders’.		

Er	zijn	2	opdrachten	te	doen:	

-	2	leerlingen	per	sub	groepje	gaan	het	storyboard	maken.	

-	De	rest	gaat	aan	de	slag	met	de	volgende	vragen:	

	

1)	Waar	gaan	jullie	filmen?	Zorg	voor	een	rusBge	plek!	Moet	er	toestemming	gevraagd	worden?	Doe	dat	dan	nu!	

2)	Welke	kleding	is	er	nodig	en	wie	neemt	die	mee?	

3)	Hebben	de	acteurs	spullen	nodig?	Dit	worden	‘aCributen’	genoemd.	Schrijf	op	wat	er	nodig	is	en	wie	de	aCributen	

meeneemt.	

Afsluiting
Check	of	iedereen	zijn	taken	afgekregen	heec	en	vertel	dat	er	de	volgende	les	begonnen	kan	worden	met	filmen.	

Les 3 Filmen! (45 minuten) 

Inleiding (5 minuten) 
Leg	uit	dat	leerlingen	vandaag	starten	met	het	kijken	van	een	tutorial	en	daarna	hun	scène	gaan	filmen.	
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Theorie: Hoe werk je samen op de filmset? (10 minuten) 
Laat	deze	tutorial	zien	over	hoe	je	samenwerkt	Bjdens	het	filmen.		

Herhaal	samen	nog	even	de	opnamerouBne	voordat	de	leerlingen	op	pad	gaan.	

Regisseur:	S+lte	op	de	set.	Acteurs	klaar?	

Acteurs:	Ja!	

Filmer:	Camera	loopt.	

Regisseur:	En	ac+e!	

Regisseur:	Stop	de	opname!	

Opdracht (30 minuten) 
Het	is	Bjd	om	te	filmen!	Neem	de	uitgeschreven	tekst	en	het	storyboard	mee.	Die	voorbereiding	heb	je	niet	voor	niets	

gedaan!	Volg	dus	je	storyboard!	Als	het	een	beetje	anders	gaat	is	dat	natuurlijk	geen	probleem,	maar	zorg	dat	je	alles	in	

korte	shots	filmt	en	dat	je	verschillende	filmkaders	gebruikt.	

Succes!	

 
Afsluiting
Check	of	iedereen	toegekomen	is	aan	alle	opnamen.	Vertel	dat	er	de	volgende	les	gemonteerd	gaat	worden.	

 

Les 4 & 5 Monteren (90 minuten) 

Inleiding (5 minuten) 
Leg	uit	dat	leerlingen	de	komende	2	lessen	gaan	monteren.	Als	iedereen	een	eigen	device	heec	met	montage	app	

kunnen	alle	leerlingen	aan	de	slag	met	monteren.	Je	krijgt	dan	verschillende	montages	van	dezelfde	scène.	Mocht	dit	

niet	het	geval	zijn,	laat	dan	2	leerlingen	per	groepje	monteren	en	geef	de	rest	een	andere	opdracht.		

Kijk	voor	technische	ondersteuning	voor	het	delen	van	materiaal	op	de	website	van	Film	in	je	Vak	bij	Tips	&	Tools.	

Theorie: Hoe monteer je een filmscène? (10 minuten) 
Met	montage	kun	je	zo	ver	gaan	als	je	zelf	wilt.	In	een	simpele	montage	worden	de	shots	in	een	goede	volgorde	gezet	en	

een	beetje	bijgesneden;	in	een	uitgebreide	montage	worden	trucs	toegepast	zodat	de	kijker	bijna	niet	door	heec	dat	de	

film	uit	allemaal	verschillende	shots	bestaat,	omdat	de	overgangen	heel	‘natuurlijk’	aanvoelen.		
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De	volgende	tutorials	gaan	allemaal	over	het	monteren	van	een	filmscène.	Het	begint	bij	de	basis	en	wordt	dan	stap	

voor	stap	gespecialiseerder.		

Schat	in	welke	tutorials	je	leerlingen	nodig	hebben	en	wat	(aDankelijk	van	de	ervaring	die	leerlingen	al	hebben	met	

monteren)	haalbaar	is	binnen	de	opdrachjjd.		

Tutorial	‘Grove	montage’	

Tutorial	‘Shots	bijsnijden’	

Tutorial	‘Overgangen’	

Tutorial	‘Geluid	en	muziek’	

Tutorial	‘Titels	maken	en	je	film	opslaan’	

Opdracht (60 minuten) 
Monteer	alle	shots	tot	een	mooie	film.	

Stappenplan:	

1	Pak	het	storyboard	erbij.	

	2	Leg	de	opnamen	in	de	Bjdlijn	volgens	je	storyboard.	

	3	Haal	de	overgangen	weg.	

	4	Snij	de	shots	bij:	maak	shots	zo	kort	mogelijk.	

	5	Maak	de	overgangen	zo	onzichtbaar	mogelijk	door	te	snijden	in	de	beweging	en	cut-aways	te	gebruiken.	Gebruik	L-

cuts	en	J-cuts	waar	nodig.	

	6	Gebruik	geluidseffecten,	muziek	en	pas	het	volume	aan	van	de	shots.	

	7	Maak	een	Btel.	

	8	Sla	je	film	op.	

Afsluiting (15 minuten) 
Kijk	gezamenlijk	terug	en	bespreek	na	op	de	leerdoelen.	

Hoe	ging	het	script	schrijven?	Hoe	was	het	om	te	acteren?	Lukte	het	om	alles	uit	het	hoofdstuk	of	verhaal	in	de	scène	te	

verwerken?	Welke	keuzes	hebben	jullie	hierin	moeten	maken?	En	welke	creaBeve	oplossingen	hebben	jullie	toegepast?	

Hoe	ging	de	samenwerking?	Hebben	jullie	goed	vooruitgedacht?	Was	alles	goed	voorbereid	voordat	jullie	begonnen	met	

filmen?	

Deze	les	is	onderdeel	van	www.filminjevak.nl	Heb	je	de	les	gegeven,	dan	zijn	wij	heel	benieuwd	naar	jouw	ervaring!	

Je	helpt	ons	enorm	door	deze	vier	vragen	te	beantwoorden.	Wil	je	zelf	graag	meer	filmvaardigheden	opdoen,	boek	

dan	een	docententraining!
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https://youtu.be/FkMV4keBtyM
https://youtu.be/N6wEIXxtmnQ
https://youtu.be/lcWglO_dhUA
https://youtu.be/KJmzuP0uRYg
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https://www.lessonup.com/app/plan/uWu3Ej6EzuH2hPHKA/filmscene-maken

