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Doelgroep
1ste graad lager onderwijs 

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium film breed in je 
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je 
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische 
manier te laten beleven. Naast deze lesmap hebben we nog 
meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in de map.

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de 
film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven 
ook interessante filmtechnische duiding. De map wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

Afspeellijst �
Bij Wiplala is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op 
YouTube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode 
draad van de filmbespreking. 

Wiplala

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.

Workshop bij de film
Speel met cameraperspectieven en acteer voor een green 
screen.

De film Wiplala zit boordevol special effects en 
uitgesproken cameraperspectieven. Zo lijkt het alsof Wiplala 
echt maar één vinger groot (of klein) is. In de workshop 
spelen we met groter en kleiner worden. De deelnemers 
gaan actief aan de slag met kikker- en vogelperspectief en 
bootsen zelf een korte scène uit de film na. Veel scènes 
in de film werden opgenomen voor een green screen dat 
later via de computer werd ingevuld. De deelnemers gaan 
zelf ook acteren voor zo’n groen scherm, alsof ze net zijn 
‘getinkeld’. Je vindt hier meer informatie
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https://youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx
https://www.pinterest.com/jefindeklas/wiplala/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop/workshop-bij-wiplala
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be

GÉZA WEISZ     SASHA MYLANUS     KEE KETELAAR     PETER PAUL MULLER 

liedjes door

Perquisite met

Alain Clark en

Ruben Hein

liedjes door

Perquisite met

Alain Clark en

Ruben Hein
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In de pers
“Een ontroerend en niet te versmaden avontuur met een 
heerlijke climax...” – Trouw

“Innemend...charmeert met vlotte, dappere avonturen...
Mooi dat zulke jeugdfilms niet alleen uit Hollywood hoeven 
te komen.” – NRC Handelsblad

“Buiten de charmante creativiteit is het vooral het scenario 
dat met kop en schouders uitsteekt boven wat Oliehoek 
eerder maakte. [...] Naast een komisch en spannend 
avontuur, is WIPLALA een ontroerende film die de kijkers 
leert om in zichzelf en anderen te durven geloven.” 
– De Telegraaf

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Synopsis
Wiplala woont in de kast, achter een pot pindakaas. Hij 
is niet groter dan een vinger en komt uit het land van de 
Wiplala’s, waar iedereen kan toveren. Wanneer Johannes 
hem ontdekt, staat het hele huis op stelten. 

Dankzij de strafste special effects komen de kleine Wiplala 
en zijn vrienden (uit het populaire boek van Annie M.G. 
Schmidt) schitterend tot leven in deze heerlijke speelfilm 
voor de hele familie. 

Technische kaart
Een film van Tim Oliehoek
Nederland, 2014, 100 minuten, Nederlands gesproken

Scenario  Tamara Bos naar het boek van Annie M.G. Schmidt
Productie BrosBos (Burny Bos)
Geluid Carlo Thoss,
Muziek André Dziezuk
Montage Bert Jacobs
Camera Rolf Dekens
Cast  Geza Weisz, Sasha Mylanus, Kee Ketelaar, 
  Peter Paul Muller
Distributie Paradiso Filmed Entertainment
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https://www.trouw.nl/nieuws/een-ontroerend-en-niet-te-versmaden-avontuur~bf254220/
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/20/charmant-knullige-dwerg-1439309-a169171
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/884113/filmrecensie-wiplala
https://youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx


De wereld van Annie M.G. 
Schmidt
De poëtische versjes en verhalen van de Nederlandse schrijfster 
zitten vol met rijm, speelsheid en deugnieterij. Als kind zat Annie 
het liefste thuis met haar neus in de boeken. Met enige verbazing 
keek ze naar de volwassen wereld om haar heen, waarin mensen 
vaak andere dingen zeggen dan ze doen. Ze begon al op jonge 
leeftijd met het schrijven van gedichtjes.

De rijke nalatenschap van Annie M.G. Schmidt heeft al een even 
geslaagde reeks films opgeleverd. In Abeltje (1998), Minoes 
(2001), en Pluk van de Petteflet (2004) werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de rijke fantasie van de bedenkster, evenals in een 
tv-serie als Otje (1999).

�  Bekijk de oude boekomslagen van Wiplala op Pinterest. 
Wie kent dit verhaal van Annie M.G. Schmidt (1911-1995)? 
Of kennen jullie andere boeken van haar zoals Pluk van de 
Petteflet, Jip en Janneke, of Minoes? 

Fantasievolle verhalen laten zich makkelijker vatten in boekvorm 
dan op het grote scherm. Want hoe laat je mensen krimpen tot 
een lengte van 10 cm? Of hoe zet je vier personages op de rug 
van een vliegende duif? Producent Burny Bos wilde Wiplala 
al veel eerder verfilmen, maar sommige elementen waren 
toen technisch niet haalbaar of te duur. Het verhaal is enkel 
overtuigend als de special effects goed zitten. In 2014 stond det 
technologie ver genoeg om de film te maken!

 � In dit leuke filmpje in de afspeellijst legt regisseur 
Tim Oliehoek uit hoe Wiplala tot stand kwam. Dat 
doet hij aan de zij van Annie MG Schmidt, of haar 
wassenbeeld tenminste... in Madame Tussaud te 
Amsterdam.

 � Wil je nog meer te weten komen over hoe de film 
gemaakt werd? Bekijk deze making of of deze 
interviews.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/abeltje
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/minoes
https://www.pinterest.com/jefindeklas/wiplala/boekcover/
https://www.youtube.com/watch?v=U0uBsNIht18&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=2&ab_channel=bosbros
https://vimeo.com/190884784
https://www.youtube.com/watch?v=F-uhLb_eKj0&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=3


 � Regisseur Tim Oliehoek liet zich inspireren door de 
film Honey, I shrunk the kids. Bekijk de trailer in de 
afspeellijst. Zie je gelijkenissen met Wiplala?

Vragen voor de leerlingen
 W Wat doe je het liefst: een boek lezen of een film 

bekijken? Waarom?
 W Wanneer is een boekverfilming geslaagd voor jou?
 W Waarom is het nodig om een aantal dingen te 

veranderen als je vertrekt van een boek?
 W Vergelijk de filmaffiche met de omslag van het 

boek. Wat zijn de voornaamste verschillen? En de 
gelijkenissen?

Van boek naar film
Een scenario of script beschrijft alles wat er te ‘zien’ en te ‘horen’ 
is in de film. Om een boek te verfilmen, moet je het verhaal 
omzetten naar een scenario. Hoe zo’n scenario eruit ziet, ontdek 
je verder in de lesmap.

Tamara Bos is een scenario- en kinderboekenschrijfster. Naast 
eigen scripts maakt zij ook bewerkingen van beroemde boeken, 
zoals Wiplala. Wiplala is het vierde scenario dat Tamara Bos 
baseerde op een boek van Annie M.G. Schmidt. De vorige films 
waren Pluk van de Petteflet, Minoes en Otje.

Tamara Bos over het omvormen van de verhalen naar een 
filmscript: 

“Er zijn heel wat verschillende versies van het script geweest. In 
mijn eerste versie zaten nog veel plotelementen die letterlijk uit 
het boek kwamen, maar toen regisseur Tim Oliehoek bij de film 
betrokken raakte, hebben we behoorlijk wat veranderd. Sommige 
dingen waren gewoon te oubollig of kwamen uit de lucht vallen. 
Neem het begin: in het boek weet de hele familie op bladzijde één 
al wie Wiplala is. In de film hebben we dat spannender gemaakt!
Bij Wiplala hebben we bewust gekozen voor een moderne setting. 
Het boek dateert van 1957. Als je letterlijk alles zou overnemen, 
zou het al snel te truttig worden. Volgens mij hebben we het 
oorspronkelijke gegeven helemaal intact gelaten en zijn we nog 
voorzichtig gebleven – de kinderen hebben bijvoorbeeld geen 
gsm gekregen.”
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https://www.youtube.com/watch?v=L9nCNJ3cZSk&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=11&ab_channel=MovieclipsClassicTrailers


Inhoudelijke info

Hé, wa’s da? Een kabouter?
De verhalen van Annie M.G. Schmidt werden herschreven tot 
een scenario. Als scenarist moet je er rekening mee houden dat 
de dialogen in het boek stijf en onnatuurlijk overkomen als je ze 
letterlijk overneemt.

Woorden en zinnen op papier klinken helemaal anders als je 
ze in het echt uitspreekt. Dat is het verschil tussen schrijftaal en 
spreektaal. Bij spreektaal gebruik je vaak weinig betekenisvolle 
woorden zoals “Euh, ja, wel, dus...”. Ook zijn de zinnen korter, 
worden ze abrupt afgebroken en bestaan ze uit makkelijke 
woorden. Dit maakt de tekst toegankelijker en minder formeel.

6

Q

Ch



 � Vergelijk de ontdekking van Wiplala in het boek met 
het overeenkomende filmfragment. Lees het boek 
voor of laat je leerlingen stukjes voorlezen. Herbekijk 
daarna samen het fragment en laat ze ook zinnen 
nazeggen of opschrijven.

Welke zinnen zijn schrijftaal en welke spreektaal? Welke 
zinnen rollen beter over de tong of lezen vlotter op papier?

De scenarist heeft de film ook spannender gemaakt door 
Johannes als eerste Wiplala te laten ontdekken. Welke 
ontmoeting verkies jij, die uit het boek of uit de film? 
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https://www.youtube.com/watch?v=8ssPEvaSvvk&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=5


Zonder mama
Waar de mama van Johannes en Nella Della is, komen we niet te 
weten. We zien dat ze een leegte achterlaat en gemist wordt. 
Elk mens gaat anders om met gemis en verdriet. Je emoties gaan 
door verschillende golven van intensiteit en periodes. Sommige 
mensen worden kwaad, anderen gaan huilen. De ene keer zit je 
in een diep dal, de andere keer glimlach je bij de herinnering aan 
een mooi moment. Pijn komt en gaat. Het helpt wanneer je kan 
praten over je gevoelens, en niet vergeet dat er ook dingen zijn op 
de wereld die je plezier geven.

In Wiplala verwerkt elk gezinslid de afwezigheid van mama op een 
eigen manier. Nella Della neemt de controle over het huishouden 
en hoeft door het werk niet aan mama te denken. Papa is een 
beetje verward en krijgt een krop in zijn keel wanneer iemand over 
mama praat. Beiden willen ze niet over mama praten. 

Geleidelijk leren we de drijfveren van elk gezinslid van de familie 
Blom kennen. De regisseur heeft zelf zijn moeder verloren op z’n 
zevende. Hij kon zich daarom ook goed inleven in de kinderen en 
hun ervaring om zo op te groeien. In de film is dat helemaal niet 
dramatisch, maar het maakt duidelijk waarom ze reageren zoals 
ze reageren.

Vragen voor de leerlingen
 W Hoe gaat Johannes om met zijn verdriet? Heeft hij 

nood om te praten?
 W Ben jij liever alleen of omringd als je verdrietig bent? 

Waarom?
 W Hoe zie jij dat iemand verdrietig is? 
 W Hoe en wanneer troost je iemand?
 W Wat geeft jou rust en een aangenaam gevoel?

Wanneer we iets of iemand missen, wensen we soms dat we 
konden toveren. Toveren, zodat ons familielid, vriend(in), huisdier 
zou terugkomen. We tinkelen met onze vingers en BAM alles 
is terug zoals voorheen! Jammer genoeg kunnen mensen niet 
toveren zoals Wiplala’s. 

We kunnen wel iets moois maken om iemand te herdenken. 
We steken mooie, liefdevolle en grappige gedachten over 
die persoon in een klein kunstwerkje. Geef elke leerling 
een stukje zelfdrogende klei. Laat ze een bloem maken 
voor iemand die ze missen. Of boetseer het lievelingseten 
(sushi? frietjes?) van die persoon! 

Buurman Arthur Hollidee giet zijn gedachten en emoties 
in dichtvorm. Zo maakt hij een vers over zijn liefde voor de 
buurvrouw. Ook verdriet kun je uiten in woorden en rijm. Dit 
volgende stukje komt uit een gedicht Zonder jou van Annie M.G. 
Schmidt:

De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.
Er staat maar zo weinig meer in.
De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.
Waarom? Wat heeft het voor zin?
De merel zit zachtjes te zingen in ‚t groen.
Voor mij hoeft-ie heus zo z‘n best niet te doen.
De wereld kon vol van geluk zijn, maar nou:
leeg, zonder jou. – Annie M.G. Schmidt
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Laat de leerlingen een gedichtje schrijven over of voor 
iemand die ze missen. Laat ze vervolgens een video maken 
waarin ze hun gedicht voorlezen. Je kan hier verschillende 
kanten mee op: leerlingen kunnen zelf voor de camera 
staan, maar als ze dat niet graag doen kunnen ze ook aan 
de slag met stop-motion en misschien wel een whiteboard 
animatie maken.

Tip: Lijkt een gedicht een grote opgave? Een haiku is een kort, 
niet-rijmend gedicht. Deze Japanse dichtvorm bestaat uit drie 
regels van vijf, zeven en opnieuw vijf lettergrepen. 

Niet denken, maar doen.
 � Dit filmfragment toont een doordeweekse avond bij 

de familie Blom.

Johannes staart naar zijn lege schrijfblok. Het lukt hem maar niet 
om aan het opstel over de Griekse mythen te beginnen. De angst 
om fouten te maken is groot en hij gelooft dat hij niet goed genoeg 
is. 

Vragen voor de leerlingen
 W Waar komt Johannes’ gebrek aan zelfvertrouwen 

vandaan? Verzamel op het bord verschillende 
voorbeelden uit de film die een verklaring kunnen 
geven. Probeer ze in drie groepen te plaatsen door 
ze te linken met de zus, de vader of Johannes zelf.

Voorbeelden: Nella Della begroet Vlieg bij het thuiskomen, en 
doet alsof Johannes lucht is. Vader draait de glazen om in de 
vaatwas om nadat Johannes hielp met opruimen. 

 � In dit filmfragment worden Johannes, Nella Della en 
Wiplala helden.

 W Hoe komt het dat Johannes zelfzeker en dapper 
wordt op het einde van de film? Hoe kan je dat zien? 
(lichaamstaal, woorden, daden …)
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https://www.youtube.com/watch?v=N3hR0N7HwtM&list=PLeqmOoS5LcErovAa_IuYjrHsScDwwl8vk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=N3hR0N7HwtM&list=PLeqmOoS5LcErovAa_IuYjrHsScDwwl8vk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=JfwJJpbeq78&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Fo3HovPwSMU&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=7


Wiplala gebruikt een motiverende uitspraak om zijn angsten te 
overwinnen: Niet denken, maar doen. Natuurlijk is het goed om 
na te denken alvorens je iets doet of zegt. Het is echter jammer 
wanneer een gebrek aan zelfvertrouwen je te lang doet aarzelen 
en je ervan weerhoudt de dingen te doen die je wilt. Wiplala had 
een zetje nodig omdat al dat denken en piekeren hem verlamde. 
Voor hem betekent de zin ‘Niet denken, maar doen’ dat hij niet 
bang hoeft te zijn om te falen. Je kan meer dan je denkt. Je bent 
goed zoals je bent.

Vragen voor de leerlingen
 W Ben jij soms onzeker?
 W Voel jij je klein of groot wanneer je onzeker bent?
 W Wanneer voel jij je sterk?
 W Heb je een voorbeeld van een compliment of een 

schouderklopje dat je jezelf geeft?
 W Wat zou jouw motiverende uitspraak voor jezelf 

kunnen zijn? 
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Mijn bed is een washandje
Wie niet sterk is, moet slim zijn. Wie niet groot is… gebruikt de 
gootsteen als badkamer. Als kleine Wiplala is de mensenwereld 
niet op jouw maat en moet je creatief zijn! Wiplala wast zich onder 
de kraan terwijl Johannes zijn kleren schoonmaakt in de blender.

 � Bekijk het filmfragment waarin Wiplala een wasbeurt 
krijgt. Welke voorwerpen krijgen een andere 
bestemming voor een kleine Wiplala?

Kijk eens rond je. De meeste voorwerpen die je ziet hebben één 
nuttige gebruikswaarde. Een tafel dient om op te schrijven of aan 
te eten. Een paperclip houdt papieren bij elkaar. Maar wat als je 
een voorwerp vanuit een andere hoek bekijkt? Dan verandert die 
tafel misschien in een podium en de paperclip in een oorbel. Of 
draai de tafel eens om! Trek de paperclip uit elkaar! Wat kun je 
hiervan maken?

�  Een object dat een andere grootte heeft dan gebruikelijk 
biedt plots nieuwe mogelijkheden, zoals bij Wiplala. 
Bekijk op Pinterest de inventieve kunstwerkjes met 
miniatuurmensjes van de Japanse kunstenaar Tatsuya 
Tanaka. 

Geef je leerlingen enkele dagelijkse voorwerpen zoals een 
vork, wasknijper, walnoot, rietje, eierdopje ... De leerlingen 
kiezen één of meerdere voorwerpen uit en bedenken wat je 
ermee kan doen in de wereld van Wiplala. 
Laat ze foto’s nemen, misschien heb je wel kleine (Lego)
figuurtjes zoals Tatsuya Tanaka die je in de beelden kan 
gebruiken. Met de app Miniature photo editor (Android - 
gratis) kan je je leerlingen foto’s laten bewerken om een 
kleine wereld na te bootsen. 

Tip: Geen inspiratie? Probeer eens voorwerpen te combineren. 
Draai een voorwerp op zijn kop of zijn zij. Link het met een 
bepaalde ruimte (een badkamer, de kermis, het strand) of thema 
(sportbeoefening, muziekspelen, tuinieren).
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https://www.youtube.com/watch?v=CzFD7S6KDog&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=8
https://www.pinterest.com/jefindeklas/wiplala/miniatuur/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fantasy.miniaturephoto&hl=en_CA&gl=US


Green screen
De film Wiplala zit boordevol special effects. Grote mensen 
krimpen tot 10 cm of kunnen op een vliegende duif rijden. In de 
film lijkt het bijna echt!

De filmmakers maakten gebruik van een green screen of 
groen scherm. Een deel of de hele studio wordt bekleed met 
groene wanden. Aan de hand van computertechnieken wordt 
een onderwerp (bijvoorbeeld de acteur) losgemaakt van de 
achtergrond; dat vrijgekomen gedeelte wordt dan vervangen door 
een foto of video.

Weet je waarom het scherm groen is? Onze huid bestaat uit 
vele kleuren: roze, bruin, een beetje geel hier, een blauwe ader 
daar. Omdat de kleur groen het minst in het menselijke lichaam 
voorkomt, wordt net deze kleur gebruikt. Dat maakt het makkelijk 
om achteraf de beelden te bewerken! Soms wordt ook blauw 
gebruikt, maar dat is moeilijker om mee te werken.

Voor de acteurs is het niet altijd makkelijk om te acteren voor een 
groen scherm! Zij moeten zich bijna alles inbeelden natuurlijk!

Géza Weisz die Wiplala speelt, vertelt: “Het was best wel moeilijk 
om te acteren in een groene omgeving! Je hebt namelijk geen 
decors, geen tegenspelers. Je moet dus vertrekken vanuit je 
eigen fantasie en de aanwijzingen van de regisseur. Zo werd 
gebruik gemaakt van tennisballen die op een statief zaten en 
werden opgehangen. Dan moest ik tegen de tennisbal praten 
om in de juiste richting van bijvoorbeeld Johannes te kijken (die 
nadien via de computer aan het beeld werd toegevoegd).”

 � In dit filmpje zie je hoe Wiplala en de familie Blom in 
de speelgoedauto passen.

Laat de leerlingen een scène uit de film naspelen en 
verander daarna de achtergrond. Laat ze zelf afbeeldingen 
zoeken op het internet. Zitten je leerlingen in een pot 
pindakaas? Liggen ze in een fruitmand? In dit filmpje tonen 
de JEF-makers hoe je aan de slag gaat met green screen 
in iMovie en Premiere. Met de app Green Screen (iOs - 
gratis) kan je ook makkelijk aan de slag.
Heb je geen groen scherm? Ga dan voor een witte 
achtergrond staan of gebruik de app Erase change video 
background (iOs - gratis).
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https://www.youtube.com/watch?v=CPCUjXI52l8&list=PLdKaY1_rO61bihk2kV1YZ3rJ6QC9l4PNx&index=6&ab_channel=CCCPmedia
https://www.youtube.com/watch?v=mn_9kLLu6RQ&ab_channel=JEFmakers
https://apps.apple.com/us/app/green-screen-by-do-ink/id730091131
https://apps.apple.com/us/app/erase-change-video-background/id1450612877
https://apps.apple.com/us/app/erase-change-video-background/id1450612877


Standpunt
De special effects met green screen zijn niet de enige manier 
om iemand groter of kleiner te laten lijken in de film. Bekijk de 
afbeelding bij de opdracht. Wanneer je door de ogen van Wiplala 
kijkt, oogt Johannes ontzettend groot. 

Kikvors- en het vogelperspectief zijn de twee standpunten waaruit 
we kunnen kijken om de wereld van Wiplala te tonen gebruikt 
de camera het kikvorsperspectief. Je kijkt van onder naar boven 
waardoor alles groot lijkt. Johannes kijkt dan weer als grote 
jongen naar beneden door middel van vogelperspectief. Ook het 
standbeeld van Atlas bekijkt de wereld vanuit vogelperspectief de 
mensen in de straten lijken piepklein! 

In de film Wiplala wisselt de camera vanuit het standpunt van de 
grote mensen, en dan weer vanuit de ogen van de kleine mensen. 
Je krijgt de illusie dat de wereld telkens een ander formaat heeft.

�  Op Pinterest vind je voorbeelden van verschillende 
perspectieven terug.

Probeer je in te beelden dat je door de ogen kijkt van 
iemand of iets anders. Kruip in het standpunt van een 
medeleerling, een duif, een mier, of een kat. Hoe ziet de 
wereld eruit? Laat de leerlingen in groepjes zo’n wereld 
filmen. Toon elkaar de filmpjes en laat de andere leerlingen 
raden door welke ogen en met welk perspectief alles 
gefilmd werd.
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/wiplala/standpunten-en-storyboard/


Storyboard
Een storyboard is zoals de stripversie van een film. Ieder shot 
van de film wordt uitgetekend, vaak ook met tips voor de acteurs 
en cameramensen. Aan de hand van een storyboard kan de 
regisseur op voorhand plannen wat en op welke manier er kan 
gefilmd worden. 

Maak nu zelf een storyboard voor je favoriete scène uit de 
film! Probeer het stukje film in acht tekeningen om te zetten. 
Lege JEF-storyboards vind je onderaan deze pagina.

Variant: Neem een rol behangpapier en rol die uit met 
de witte kant naar boven. Laat de leerlingen het hele 
filmverhaal van begin tot eind uittekenen. Elke leerling 
tekent één beeld. Zorg dat de chronologie van het verhaal 
behouden blijft en dat ze de essentie eruit halen. Dit wordt 
een leuk én groot storyboard om aan de klasmuur te 
hangen.

Tip: Op jefmakers.be, waar je lege storyboards kan downloaden, 
vind je nog een heleboel andere tips, tricks en apps om met film 
aan de slag te gaan.
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https://www.jeugdfilm.be/jef-makers/jef-makers/filmen
https://jefmakers.be/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Wiplala. Je vindt er voorbeelden van opdrachten, tips om in 
gesprek te gaan met de leerlingen en beelden die passen bij de 
thema’s.

Biografie. (z.d.). Geraadpleegd op 26 juni 2021 van http://annie-mg.
com/biografie/

Bos, Tamara (2013). script Wiplala.
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Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://drive.google.com/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view
http://www.JEFmakers.be
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef

