
  
 

Wat kijk je nou? 
Camera 
 
Leeftijd: 9-12 jaar  13-15 jaar  
Niveau:  BO-bovenbouw/VO-onderbouw 
 
Cameragebruik in de film 
Een regisseur en cameraman maken keuzes in 
kader (close-up, mediumshot, totaalshot), 
perspectief (kikker-, vogelperspectief) en 
beweging (statief, bewegend). Deze keuzes 
maken ze om de gevoelens van de kijker (jij 
dus!) te sturen, en om het verhaal zo goed (en 
mooi) mogelijk over te brengen, zodat jij er als 
kijker optimaal van kunt genieten. 
 

                           
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 
Camera, camerapositie, totaalshot, 
mediumshot, close-up, vogelperspectief, 
kikkerperspectief, statief 
 
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, montage, 
acteren en art department. Hele films kun je 
vinden bij het project ‘Film in de klas’. 
 
Kijkweetjes: 
- Wist je dat de Nederlandse cameraman Hoyte 
van Hoytema de James Bond-film ‘Spectre’ en 
de film ‘Dunkirk’ heeft gefilmd?  
- Wist je dat er een Zuid-Afrikaanse regisseur 
een speelfilm heeft gemaakt die helemaal is 
opgenomen met mobiele telefoons? Dit is de 
eerste speelfilm die op deze manier is gemaakt. 
Deze film heet ‘Olive’. 
 
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) 
Ga nu zelf eens aan de slag met de 
verschillende cameratechnieken die je hebt 
geleerd uit het filmpje. Het filmen kun je 
gewoon doen met je mobiele telefoon of tablet. 
Je hebt er geen professionele camera voor 
nodig.  
Bedenk een scène (bijvoorbeeld een 
achtervolging door school, of een spannend 
gesprek tussen twee klasgenoten over een 
gevecht dat na school zal plaatsvinden). 
Gebruik tijdens deze opnames minimaal 3 
cameratechnieken die passend zijn bij de 
scène. We zetten de cameratechnieken nog 
even op een rijtje: totaalshot, mediumshot, 
close-up, kikkerperspectief, vogelperspectief, 
filmen vanuit de hand, stilstaand filmen (met 
bijvoorbeeld een statief).  
 
Montageopdracht 

 
 
In de interactieve schoolplaat zit een 
montageopdracht. Hierin kunt je je eigen 
montage maken van een korte animatievideo. 
Welke camerashots zie je hierin terug? 
Waarom denk je dat deze gekozen zijn? 
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