
  
 

Wat kijk je nou? 
Acteren 
 
Leeftijd: 9-12 jaar  13-15 jaar  
Niveau:  BO-bovenbouw/VO-onderbouw 
 
Acteren in een film 
De acteurs en actrices die in de film spelen 
hebben de belangrijke taak om de kijkers mee 
te laten leven in hun rol. Als het acteerwerk 
niet geloofwaardig is, zal jij als kijker het 
verhaal ook niet meer geloven, maar als een 
acteur of actrice helemaal in zijn of haar rol 
opgaat, ben je bereid hen te geloven en ga je 
helemaal op in het verhaal. 
                                
Vakgebied 
BO: Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie 
(beeldend), VO: Nederlands, kunst en cultuur. 
‘Wat kijk je nou?’ sluit tevens aan bij de 21e-
eeuwse vaardigheden, mediawijsheid. 
 
Kernbegrippen 
Acteren, scène, takes, casting, bloopers 
 
Kerndoelen 
Nederlands (BO), o.a.: 
(5):..teksten te schrijven om te informeren,  
overtuigen of plezier verschaffen. 
(9):..plezier krijgen in het schrijven van  
verhalen. 
Kunstzinnige Oriëntatie (BO), o.a.: 
(54):..beelden gebruiken om gevoelens en  
ervaringen mee uit te drukken en mee te 
communiceren. 
(55):..reflecteren. 
(56):..waarderen van cultureel erfgoed. 
 
Nederlands (VO), o.a.: 
(9):..taalactiviteiten (spreken, luisteren, 
schrijven en lezen) planmatig voorbereiden en 
uitvoeren. 
Kunst en cultuur (VO), o.a.: 
(51):..met behulp van visuele of auditieve  
middelen verslag doen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Wat kijk 
je nou?’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals geluid, verhaal, camera, 
montage en art department. Hele films kun je 
vinden bij het project ‘Film in de klas’. 
 
 

Kijkweetjes: 
- Wist je dat sommige acteurs zo goed acteren, 
dat ze daar in het dagelijks leven last van 
hebben? Mensen geloven zó in de rol van een 
slechterik, dat ze geloven dat deze acteur in 
het echte leven ook zo is.  
- Wist je dat er al veel acteurs en actrices uit 
Nederland doorgebroken zijn in Hollywood? 
Denk bijvoorbeeld maar aan Carice van Houten 
en Michiel Huisman. 
 
De interactieve schoolplaat 
Bij de serie ‘Wat kijk je nou?’ is een 
interactieve schoolplaat gemaakt. Hier kun je 
rondkijken op een filmset in een studio. Op de 
schoolplaat vind je ook de zes video’s in de 
serie terug. Ook vind je er extra opdrachten en 
informatie over de mensen die betrokken zijn 
bij een filmproductie. 
 
Opdracht (En nu jij...3,2,1...ACTIE) 
Iedereen denkt dat acteren hetzelfde is als 
toneelspelen. Dat is niet altijd zo. Een acteur op 
het toneel moet bijvoorbeeld veel ‘groter’ 
spelen om het hele publiek mee te laten 
genieten. Een acteur in een film moet juist 
weer ‘kleiner’ spelen omdat de camera je 
gezichtsuitdrukking bijvoorbeeld beter in beeld 
brengt. Als je dan overdreven speelt, komt dat 
op film minder goed over.  
 
Bedenk een korte scène die je goed kunt spelen 
in de klas. Deze hoeft maar een paar regels 
tekst te bevatten. Denk bijvoorbeeld aan een 
afscheid of een ruzie. Verdeel de rollen en speel 
deze scène eerst zoals je deze zou spelen op 
het toneel. Maak het spel groot, overdreven en 
met veel gebaren. Laat de camerapersoon dit 
filmen.  
Speel dezelfde scène nog een keer, maar dan 
klein, niet te overdreven, zonder veel gebaren. 
De camerapersoon maakt precies dezelfde 
shots. Bekijk beide scènes en beoordeel zelf 
welke je het best vindt.  
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