
  
 

Wat kijk je nou? 
Montage 
 
Leeftijd: 9-12 jaar  13-15 jaar  
Niveau:  BO-bovenbouw/VO-onderbouw 
 
Montage van een film 
Je monteert een film (of video of tv-
programma of vlog) nadat je alles hebt 
opgenomen. Een goed gemonteerd verhaal is 
logisch en interessant en zeker niet saai en 
onsamenhangend. Ook kun je ‘liegen’ door het 
monteren van beelden achter elkaar. Beelden 
die bijvoorbeeld eigenlijk niet samen gefilmd 
zijn, lijken ineens bij elkaar te horen. Zoals 
Sosha op een skateboard, een supergoede flip, 
en weer Sosha op een skateboard.               

                                 
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 
Montage, shot, scène 
 
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, 
acteren en art department. Hele films kun je 
vinden bij het project ‘Film in de klas’. 
 
Kijkweetjes: 
- Wist je dat het trucje met het skateboard van 
Sosha een heel ingewikkelde naam heeft: ‘het 
Koelesjov-effect’, vernoemd naar een 
Russische regisseur die dat in 1918 (meer dan 
100 jaar gelden!) bedacht. 
- Wist je dat de term ‘kill your darlings’ 
betekent dat een regisseur soms heel mooie 
shots moet weggooien om het verhaal van de 
film beter te kunnen vertellen? Dit gebeurt in 
de montage. 
 
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. 
 
Verdiepingsopdrachten 
A. Je kunt monteren ook een beetje zien als een 
stripverhaal waarbij je de verschillende 
plaatjes achter elkaar plakt. Knip eens een 
stripverhaal in stukken en laat deze door een 
ander iemand in de juiste volgorde zetten. 
B. Als je vanavond naar je favoriete film of 
serie kijkt, kijk dan ook eens naar hoe het 
gemonteerd is. Kun je een aantal 
achtereenvolgende scènes ontdekken die 
achteraf in de montage in een andere volgorde 
zijn gezet? 
 
Montageopdracht 

 
 
In de interactieve schoolplaat zit een 
montageopdracht. Hierin kun je je eigen 
montage maken van een korte animatievideo. 
Kies voor elk shot jouw gewenste verloop van 
het verhaal. Aan het einde kies je welke 
achtergrondmuziek je erbij vindt passen. 
Hierbij moet je goed opletten of de keuzes die 
jij maakt ook logische keuzes zijn.  
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