
  
 

Wat kijk je nou? 
Geluid 
 
Leeftijd: 9-12 jaar  13-15 jaar  
Niveau:  BO-bovenbouw/VO-onderbouw 
 
Het geluid in de film 
Geluid is ontzettend belangrijk bij een film. Het 
is sfeerbepalend. Het kan net het juiste gevoel 
meegeven dat nodig is om de filmscène 
verdrietig, spannend of bijvoorbeeld 
romantisch te laten zijn. Geluid is niet alleen de 
muziek, maar ook al het andere geluid, zoals 
dialogen en geluidseffecten. Geluid wordt pas 
later, bij de montage, aan een film toegevoegd. 
 

 
 
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 
Filmmuziek, geluidseffecten, geluidsstudio, 
geluidstechnicus, foley artist 
 
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 camera, verhaal, montage, 
acteren en art department. Hele films kun je 
vinden bij het project ‘Film in de klas’. 
 
Kijk weetjes: 
- Wist je dat ‘de Wilhelmschreeuw’ een 
beroemd geluidseffect is? Dit geluidseffect is in 
1951 opgenomen en herontdekt door 
sounddesigner Ben Burtt, die het gebruikte in 
Star Wars. Sindsdien is het opgedoken in vele 
films, waaronder The Lord of the Rings en de 
Indiana Jones films. Misschien kun je de 
schreeuw ook zelf gebruiken in een film. 
- Wist je dat ‘Walla’ een geluidseffect is dat het 
praten van een groep mensen op de 
achtergrond nabootst? Dit effect wordt bereikt 
door mensen door elkaar heen te laten praten 
en het fantasiewoord ‘Walla’ te herhalen. 
 
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) 
Zoek eens een filmscène op, op het internet, zet 
het geluid uit en verzorg deze zelf met de klas 
eens van geluid of muziek. Hilariteit 
gegarandeerd. Als een filmscène veel actie 
bevat (bijvoorbeeld een achtervolgingsscène 
met auto’s), kun je het geluid ook uitzetten en 
bijvoorbeeld de theme song van Benny Hill 
(Yakety Sax) afspelen. Dan maak je van een 
spannende achtervolgingsscène opeens een 
komische scène. Probeer het maar eens! 
 
Montageopdracht 

 
 
In de interactieve schoolplaat zit een 
montageopdracht. Hierin kunt je je eigen 
montage maken van een korte animatievideo. 
Kies jouw gewenste verloop van het verhaal. 
Aan het einde kies je welke achtergrondmuziek 
je erbij vindt passen. Wat voor effect hebben 
de verschillende soorten achtergrondmuziek? 
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