
  
 

Wat kijk je nou? 
Verhaal  
 
Leeftijd: 9-12 jaar  13-15 jaar  
Niveau:  BO-bovenbouw/VO-onderbouw 
 
Het verhaal in de film 
Zonder een filmverhaal kan er geen film 
bestaan. Als het verhaal goed is, zal je als 
kijker ook meeleven en graag willen weten hoe 
het afloopt. In het filmverhaal, ook wel 
scenario genoemd, staat vaak één figuur 
centraal. Dat is de hoofdpersoon. Een 
hoofdpersoon heeft altijd een doel. Of dit doel 
bereikt wordt, weten we als kijker natuurlijk 
niet. Het bereiken van dit doel gaat in ieder 
geval niet makkelijk, er zijn vaak 
tegenkrachten. Een tegenkracht kan één of 
meerdere personen zijn, maar het kan ook iets 
zijn wat je zelf tegenzit, een ziekte 
bijvoorbeeld, of je eigen angsten. 
 
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 
Verhaal, script, scenario, antagonist 
(hoofdpersoon), protagonist (tegenspeler) 
 
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, geluid, montage, 
acteren en art department. Hele films kun je 
vinden bij het project ‘Film in de klas’. 
 
Kijkweetjes: 
- Wist je dat er speciale opleidingen zijn om 
scenarioschrijver te worden?  
- Wist je dat er ook Oscars te winnen zijn voor 
scenarioschrijven? 
 
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) 
Schrijf je eigen filmverhaal. In de interactieve 
schoolplaat krijg je hulp (klik op ‘Schrijf je 
eigen verhaal!’).  
Drie belangrijke elementen (de hoofdpersoon, 
het doel, de tegenslag) worden aangereikt. 
Probeer met deze drie elementen je eigen 
verhaal te schrijven. Maak het jezelf niet te 
moeilijk in het begin en verzin een verhaal in 5 
tot 10 zinnen.  
Je bent uiteraard vrij om zelf nog elementen 
aan het verhaal toe te voegen, bijvoorbeeld een 
belangrijk voorwerp waar het om draait in de 
film of een interessante locatie waar het 
verhaal zich afspeelt. Laat je verhaal ook lezen 
door anderen. Vraag feedback: is het spannend 
genoeg? Is het logisch, grappig? Probeer 
tijdens het schrijven ook de filmbeelden voor je 
te zien. Als dit lukt, kun je het misschien zelf 
een keer verfilmen?  
 
Montageopdracht 

 
 
In de interactieve schoolplaat zit ook een 
montageopdracht. Hierin kunt 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. Zo 
maak je je eigen versie van het verhaal. 
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