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Ik en Televisie

Deze lessenserie is opgezet als een introductie in de audiovisuele vorming voor VMBO-
leerlingen. Er is gekozen voor 9 lessen, de helft van een semester.

. Doelstellingen:
De lessenserie kent drie doelstellingen:

1. Verwerven van inzicht in de werking en effecten van massamedia en vorming tot 
bewuste en kritische mediaconsumenten; 

2. Leren begrijpen van de taal van beeld en geluid. Hoe worden betekenissen 
overgebracht?

3. Leren die taal praktisch te gebruiken door zelf audiovisuele produkties te maken.

Het maken van audiovisuele produkties draagt bij aan de eerste twee doelstellingen. Maar 
het maken van audiovisuele produkties is ook bewust als aparte doelstelling 
geformuleerd. VMBO-leerlingen zijn vooral praktisch ingesteld.

Het leertraject kan daarnaast een ondersteuning bieden om leerlingen een afgewogen 
beroepskeuze te laten maken met betrekking tot mediaproducties. In de laatste les kan een 
studiecoördinator van een ROC (richting media) de mogelijkheden toelichten. Deze 
voorlichter kan gelijk de viewing bijwonen van de audiovisuele produkties van de 
leerlingen. 

. Theoretische onderbouwing

Verwerven van inzicht in massamedia
Bij de bepaling voor de inhoud van de eerste doelstelling ‘het verwerven van inzicht in de 
werking en effecten van massamedia’ wordt het accent gelegd op de werking en effecten 
van televisie. Televisie is de belangrijkste bron van beeldcultuur, ook voor VMBO-
leerlingen.
Er wordt niet alleen gekeken naar wat televisie met de leerling doet, maar 
ook wat de leerling met televisie doet.

Het is wat achterhaald om de televisie als een machtsmedium te zien dat via een vorm 
van eenrichtingsverkeer de weerloze leerling indoctrineert met haar programma’s. 
Leerlingen zijn individuen die selectief en welbewust hun keuzes voor de media kunnen 
bepalen.



Vanuit de literatuur over massacommunicatie is dan ook bewust gekozen om de inhoud te 
bespreken van uit een combinatie van een functiebenadering: ‘Uses and gratifications’,  
en een effectbenadering. Uit onderzoek blijkt dat beide benaderingen van toepassing zijn.

Vanuit de theoretische stromingen  is daarom gekozen voor: 

Doelen Inhoud Instrumenten Hulpmiddelen Werkvorm
Media-educatie 
en sociale-  en 
maatschappelijke 
vorming

Massacommunicatie 
(les 3) en 
audiovisuele 
communicatie (les1, 
les 2 en les 6)

Taal van 
beeld en 
geluid

Digitale 
videocamera 
en montage op 
de computer

Reflectieve en 
productieve
(zie 
opdrachtenboek)

Leren begrijpen van de taal van beeld en geluid
Voor het VMBO wordt de inhoud beperkt tot de meest basale codes van de taal van beeld 
en geluid. Deze begrippen zijn opgenomen in de begrippenlijst. In negen lessen worden 
deze begrippen theoretisch en praktisch behandeld.

Leren die taal praktisch te gebruiken
Er is gekozen voor twee soorten audiovisuele producties:

� Fictie:  videoclip
� Informatief: reportage en making-of reportage

De typische VMBO-omgeving met alle praktijklokalen is visueel aantrekkelijk voor het 
genre reportage als videoproductie. Het productieproces van de bakkerij is een goed 
voorbeeld om een reportage van te maken. Een andere groep kan de opnameploeg volgen 
en een making-of reportage maken. 

Het leuke aan een making-of reportage is dat in deze videoreportage  alles van de 
afgelopen lessen naar voren kan komen: het maken van een draaiboek voor de making-of, 
oefeningen met de camera en het schrijven van presentatieteksten. Tijdens het interview 
met bijvoorbeeld de cameraman/vrouw kunnen de kaders close-up, medium, totaal nog 
eens de revue passeren. Door al deze voorbereidingen in beeld te brengen, maakt de 
opnameploeg van de making-of in feite een film over de afgelopen lessen media-
educatie.

. Aanbeveling
� De huidige opzet bevat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Vooral 

het opnameproces vergt relatief veel tijd. Hierdoor kan er veel druk ontstaan op de 
opnamelessen. Juist voor VMBO leerlingen is het van belang dat  er veel 



praktijkoefeningen gedaan worden. Zonder kennis van de basisbegrippen uit les 1, 
2 en 3 zijn de opnames echter niet goed uit te voeren.
Het is echter mogelijk om een gedeelte van de theoretische lessen te verplaatsen. 
Vanwege het multidisciplinaire karakter van audiovisuele vorming zouden 
bepaalde lessen ook onder maatschappijleer of Nederlands kunnen vallen.  Les 2 
zou tijdens Nederlands gegeven kunnen worden en les 3 tijdens Maatschappijleer.



Les 1 Beeldcultuur 

Doelstellingen
• Inzicht krijgen in de relatie tussen televisie en wereldbeeld
• Herkennen en zelf de volgende shots kunnen maken: close-up, mediumshot, 

totaalshot
• Het maken van een draaiboek in eenvoudige vorm

Inhoud

Televisiekijken  
Televisie  kijken doet iedereen of je nu jong bent of oud. Er is voor iedereen wel wat  te 
zien. Zowel de  commerciële  zenders  als de publieke omroep maken programma’s voor 
kinderen, volwassenen of het hele gezin. 
Het aanbod is groot. Je kan kiezen voor speelfilms, soaps, talkshows, het journaal, 
actualiteitenrubrieken,  sport, muziekzenders noem maar op. 
En iedereen kan de programma’s in zijn eigen huiskamer ontvangen.  Meerdere 
televisietoestellen  in één huishouden zijn geen uitzondering. We zijn gewend om in een 
beeldcultuur  te leven. 

Televisie en wereldbeeld 
Wie televisie kijkt, krijgt een beeld van wat  er in de wereld gebeurt. Het wereldnieuws 
dat je in de krant leest, krijgt een gezicht door de beelden op de televisie. Kijken naar 
oorlog of honger in de wereld is vaak indringender dan erover lezen. Dat komt omdat 
bijvoorbeeld emoties zoals angst of verdriet vaak in één beeld te vangen zijn.
Omdat we met z’n allen dagelijks televisie kijken, wordt er ook dagelijks over gepraat, 
thuis, op school en op het werk. Hoe reageerde de minister op de demonstratie,  hoe was 
de uitslag Ajax-Feyenoord, wie ging er dit keer uit in Idols, hoe ging de winnaar van de 
TMF-Award  gekleed?
De camera brengt de wereld in beeld. 

De wereld voor de camera
Maar het werkt ook andersom. We zijn in de wereld inmiddels zo vertrouwd  met de 
camera, dat we er rekening mee houden. Een bekend voorbeeld is het neerhalen van het 
standbeeld van Saddam Hoessein voor het oog van de camera in 2003, nadat de 
Amerikanen Bagdad veroverd hadden.
Hetzelfde geldt voor de winnaar van de TMF-award. Die gaat op z’n mooist gekleed, 
juist omdát de camera’s erbij zijn.
En ook de minister weet  dat hij gefilmd gaat worden bij belangrijke gebeurtenissen. 
Politici krijgen speciale mediatrainingen waarin hen geleerd wordt hoe ze het best voor 
de camera kunnen reageren: ze leren om duidelijke korte antwoorden  te geven. Deze 



korte antwoorden of opmerkingen noem je quotes. Daar houden verslaggevers  van. Té 
lange antwoorden worden door de programmamakers ingekort of eruit geknipt voor het 
journaal. 
Kortom mediageniek zijn wordt steeds belangrijker. Denk maar aan de populariteit van 
Pim Fortuin destijds. Reageren voor de camera ging bij hem al een beetje op acteren voor 
de camera lijken.

Televisie en fictie
Televisieprogramma’s gaan niet alleen over de werkelijkheid, maar er is ook veel fictie te 
zien. Verzonnen werelden bestaan ook op televisie, zoals  soaps, speelfilms en 
televisieseries. Deze zijn erg populair.  
Bij deze vorm van televisie is alles in scène gezet en de hoofdpersonen zijn acteurs die 
karakters spélen.  Toch zijn de hoofdpersonen en de dingen die ze doen en meemaken 
vaak vergelijkbaar  met wat je zelf in het echte leven meemaakt.  Dit soort fictie is dan 
heel geloofwaardig. Het kost weinig moeite om je echt helemaal in te leven in de film of 
serie. Je kan dan bijvoorbeeld een hekel krijgen aan een bepaalde hoofdpersoon of die 
juist heel erg leuk vinden.
Soapsterren hebben hier vaak mee te maken. Als ze op straat worden herkend, worden ze 
vaak aangesproken met de naam van de persoon die ze spelen en niet met hun echte 
naam.



Beeldtaal
Alles wat je op televisie ziet, zie je in feite door het oog van de camera. De regisseur 
bepaalt wat je te zien krijgt  en hoe het in beeld gebracht wordt. De cameraman/vrouw  
weet wat  er gedaan moet worden om het juiste beeld te krijgen.
Daar hebben ze een opleiding voor gevolgd. Tijdens die opleiding leer je hoe je beeld en 
geluid kan gebruiken om dingen duidelijk te maken. Ook als kijker is het handig om die 
taal van beeld en geluid te kennen. Veel dingen zal je al weten  omdat je je hele leven al 
televisie kijkt. Andere dingen weet  je nog niet of misschien ben je je er niet van bewust.

Terugkijken en analyseren van de opnames
Na afloop klassikaal de opnames terugkijken. Bespreken waar de eventuele 
moeilijkheden lagen. Lag het aan het draaiboek, het camerawerk  of het te vroeg of te 
laat indrukken van de opnameknop. Of was het juist het presenteren van jezelf voor de 
camera? 

Leerlingenhandout 
Als je iets in beeld wilt brengen moet je eerst het kader bepalen. Het kader is wat je door 
de lens van de camera ziet en wat de kijker straks op het televisiescherm  te zien krijgt. 
Het kader bepaal je door met de camera in te zoomen of uit te zoomen. De grenzen van 
het kader zijn de vier zijden van je televisiescherm.  De belangrijkste kaders zijn;

• Een ‘close-up’ gebruik je als je iets of iemand van heel dichtbij wilt zien, een gezicht, 
handen, een brief, een ring, een schrift een tas. Een close-up van een gezicht gebruik 
je als je de uitdrukking op iemands gezicht goed wilt laten zien. Bijvoorbeeld 
blijdschap, angst, woede, verdriet.  In soaps worden veel close-ups gebruikt.

• Een ‘medium’ laat iemand vanaf zijn buik tot zijn hoofd zien. Dit wordt gebruikt als 
je een persoon centraal wilt stellen. Je haalt die persoon dichter bij uit het totaal door 
in te zoomen. Dus je kiest een leerling uit de klas om te laten zien dat die de 
hoofdpersoon is. Medium wordt ook vaak in het journaal gebruikt. Daar zijn 
bijvoorbeeld de nieuwslezer  of een politicus de persoon waar het om gaat.

• Een ‘totaal’ geeft een overzicht  van een plaats en de personen die zich daar wel of 
niet bevinden. Bijvoorbeeld een leeg of een vol klaslokaal. Of een verslaggever  op 
het Binnenhof om te laten zien dat hij zich daar bevindt.

SHOT
Als je het kader hebt bepaald en de opname echt maakt dan heb je een shot. Door de 
verschillende shots achter elkaar  te zetten, maak je het verhaal.



Les 2 Scenario en Draaiboek

Doelstellingen
• Inzicht verkrijgen in het begrip draaiboek en de bijbehorende shotwisselingen
• Inzicht in het verschil tussen werkelijke tijd en filmtijd

Reclame
Les 1 ging over de functie van televisie en de verschillende soorten verhalen die in beeld 
worden gebracht. We hebben onderscheid gemaakt tussen fictie, dus verzonnen werelden, 
en werkelijkheid. 
Op televisie is ook reclame te zien en de meeste  reclames zijn korte films op zich. Je zou 
kunnen zeggen dat het bij reclame om een verzonnen wereld over een werkelijk product 
gaat. De reclamemakers willen ons graag doen geloven dat we belangrijker worden als 
we bepaalde merkkleding dragen of bepaalde drankjes drinken.
Het schijnt ook dat bij gebruik van een bepaald merk tandpasta, de kans om zomaar op 
straat gezoend te worden door een onbekende mooie vrouw erg groot is. Hetzelfde geldt 
voor deodorant. En wie is er niet beroemd geworden door het eten van vele boterhammen 
pindakaas.
Als je even nadenkt over de reclames die we dagelijks op televisie zien, dan komen 
talloze voorbeelden boven. Vaak kunnen mensen zich nog reclames herinneren die allang 
niet meer op televisie te zien zijn. Dat komt omdat de beelden met het verhaal zo sterk 
waren en omdat ze zo vaak te zien waren.

Scenario
Voor elke film en reclame wordt een scenario bedacht. Een scenario is het verhaal van de 
film. Om dit scenario te kunnen verfilmen wordt een draaiboek gemaakt. Daarin staat 
beschreven welke shots er gedraaid moeten worden en welke tekst erbij hoort.
In reclamefilms hebben reclamemakers  maar een korte tijd beschikbaar om hun verhaal 
te vertellen. 
In 20 of 30 seconden moet vaak het hele verhaal verfilmd zijn. Dat betekent dat ze maar 
een beperkt aantal shots achter elkaar kunnen zetten. Over het gebruik van die shots 
wordt van tevoren heel goed nagedacht. 



Werkelijke tijd en filmtijd
Omdat in films en zeker in reclames het verhaal in korte tijd moet worden verteld, zijn er 
trucjes om de tijd in te korten. Iedereen kent waarschijnlijk  het voorbeeld van het 
jongetje dat zogenaamd zijn voetbal bij Dick Advocaat  op het balkon van zijn flat heeft 
geschopt.
Je weet dat hij alle trappen naar boven is gelopen om daar gauw zijn voetbal een etage 
hoger op het balkon te gooien. Je weet het, maar we hebben niet gezien dat hij dat 
daadwerkelijk doet. Dan zou de reclame veel te lang duren. Maar doordat je hem een keer 
een trap ziet nemen en vervolgens vermoeid boven ziet komen weet je dat hij meerdere 
trappen gelopen heeft. 
(Geef zo nodig  meer concrete voorbeelden van tijdsprongen in beeld)

Terugkijken en analyseren van de opnames 

Kijk de reclames klassikaal terug en analyseer ze op de volgende punten:
Kaders: Is er afwisselend en functioneel gebruik gemaakt van de verschillende kaders 
zoals close-up, medium, totaal. Zie hiervoor de hand-out van de leerlingen waarin de 
kaders en hun functie beschreven staan.
Camerawerk: is er van statief gedraaid, zijn er camerabewegingen gebruikt
Regie: Komen de opnames overeen met wat er in het draaiboek stond
Presentatie: Komt de presentatie goed over, was er spreektekst bij en zo ja komt dit goed 
over

Afhankelijk van de tijd de leerlingen de opnames van de clip laten verbeteren en weer 
terugkijken.



les 3 Kijkgedrag
Doelstellingen

� Inzicht in de functie van televisie;
� Inzicht in het eigen kijkgedrag;
� Inzicht in geweld op televisie.

Wat doe ik met televisie? 
"Zit je nou weer voor die buis te hangen?" Dat is een zin die velen van ons zullen 
herkennen. 
Voor de buis hangen klinkt nogal verveeld, maar een feit is dat de meeste mensen en 
zeker kinderen in de allereerste plaats televisie kijken om te relaxen en om zich te 
vermaken. En daar is op zich niets op tegen. Televisie is een makkelijk medium, staat 
vaak binnen handbereik en de afstandsbediener maakt het makkelijk om verschillende 
programma's uit te kiezen. Televisie heeft voor veel mensen op de eerste plaats een 
ontspanningsfunctie.
Televisie heeft ook een informatieve functie.
Door televisie te kijken kun je ook een heleboel te weten komen. Van 
televisieprogramma's kun je bijvoorbeeld leren over:

� Wat er in de wereld gebeurt;
� Het verschil tussen goed en slecht;
� Hoe je later geld kunt verdienen;
� Wat je kan overkomen.

Als je naar het nieuws kijkt of naar Netwerk of naar Hart van Nederland, dan doe je dat 
meestal bewust om op de hoogte te raken van wat er in de wereld gebeurt.
Ontspanningsprogramma's kunnen ook informatief zijn. Hoewel je niet bewust naar die 
programma's kijkt om geïnformeerd te worden, kun je van films, soaps, series en 
videoclips heel wat opsteken. Denk maar aan:

� Dingen die je nog nooit gedaan hebt;
� Hoe vrijen in zijn werk gaat;
� Wat je later wilt worden;
� Wat de laatste mode is;
� Wat je mooi en lelijk vindt;
� Hoe andere mensen horen te zijn;
� Hoe je met andere mensen omgaat;
� Wat je kan overkomen.

Een derde functie van televisie is een sociale functie. Je kan voor de gezelligheid met je 
vrienden naar een soap of een serie kijken. En de televisie bepaalt voor een deel ook 
waarover je met je vrienden praat. Sommige programma's moet je echt gezien hebben om 
er de volgende dag op school over mee te kunnen praten.



Als laatste functie kun je zeggen dat televisie ook een soort vlucht of afleidfunctie kan 
hebben. Als je televisie kijkt kun je even je problemen thuis of op school vergeten. In je 
eentje op je eigen kamer televisie kijken: " Even geen gezeur aan je hoofd!"

Wat doet televisie met mij: Geweld op televisie
Van televisie kun je heel wat opsteken. Als je daar van uitgaat is het niet zo gek dat er 
veel mensen niet zo blij zijn met al het geweld dat op televisie voorbij komt. De angst 
bestaat dat door naar geweld te kijken je afstompt voor geweld en zelf ook eerder geneigd 
bent geweld te gebruiken. 
Jonge kinderen kunnen nachtmerries van geweldfilms krijgen. Daarom vinden ouders het 
vaak niet goed dat hun kinderen naar bepaalde programma’s kijken. De filmkeuring 
bekijkt eerst films en programma’s en geeft dan advies voor welke leeftijd de film 
geschikt is.

Tip:Inventariseer in de groep waaraan gedacht wordt en bespreek dan de onderstaande 
tabel. Waar denk je aan bij geweld? 

Geweld op televisie bestaat er in vele soorten. In onderstaande tabel is dit te zien

Reëel Fictief

Verbaal of Psychisch Politieke debatten Komedies
Soaps

Fysiek en fantastisch Jackass Komische tekenfilms als 
Tom en Jerry

Fysiek en realistisch Journaal
Actualiteitenrubrieken
Sportuitzendingen

Serieuze tekenfilms
Politieseries
Detectiveseries
Oorlogsfilms

Het geweld op televisie waar de filmkeuring op let is het fysieke en realistische geweld in 
films en series. Hier gaan ook de meeste discussies over. Over het geweld dat 
bijvoorbeeld Tom en Jerry elkaar aandoen zul je niemand horen. Dat is niet zozeer omdat 
het fictie is, want dat zijn speelfilms ook, maar omdat het fantastisch is en niet realistisch. 
Zolang het geweld niet serieus en niet geloofwaardig overkomt is er niets aan de hand.

In veel series is het geweld vaak wel geloofwaardig. Als de held uit een film aan de 
schurk flinke klappen uitdeelt kan de kijker zich er vaak mee identificeren. Je denkt 



misschien wel terecht of verdiende loon.Het gevaar is dat je op die manier geweld goed 
gaat spreken. In het echte leven wordt dit niet zomaar geaccepteerd en terecht. Denk aan 
winkelpersoneel die de winkeldief hardhandig aanpakt. Het is niet toegestaan om voor 
eigen rechter te spelen. 

Hoofdpersonen die zomaar voor de lol vernielingen aanrichten zijn ook geen 
uitzondering op televisie. Vaak wordt het komisch in beeld gebracht en zijn de gevolgen 
van de vernielingen niet in beeld gebracht. Op die manier zou je kunnen denken dat het 
gewoon is om letterlijk lol te trappen. 
Waar je bij geweld misschien niet zo gauw aan denkt is verbaal of psychisch geweld. 
Hier vallen uitschelden, vloeken en intimideren onder. Een voorbeeld is hoe de jury van 
Idols de kandidaten beoordeelt. Dit zou je op sommige punten "afzeiktelevisie" kunnen 
noemen.



les 4: De opnameploeg   

De opnameploeg:
Verdeel de groep in twee opnameploegen van zes leerlingen op basis van individuele 
voorkeuren. Bespreek de verschillende taken. Sommige leerlingen kunnen een dubbelrol 
hebben: Acteren en bijvoorbeeld scenarioschrijven of productieassistent. 

Tip: Soms kan het handig zijn om een verlegen of onopvallende leerling juist de 
regisseursfunctie te geven. Maar je kan ook kiezen voor een natuurlijke rolverdeling, de 
leidinggevende leerlingen worden regisseur of gaan acteren en de rustigere leerlingen 
doen camerawerk of geluid.

De rolverdeling
De regisseur*: let op dat alles in het script wordt uitgevoerd zoals hij het bedacht heeft. 
Hij geeft iedereen aanwijzingen, luistert of de tekst goed gezegd wordt en let op of de 
cameraman/vrouw de goede dingen in beeld heeft. 

De scenarioschrijver: hij schrijft het draaiboek en eventueel de tekst van de "voice-over"
Hij doet dit samen met bijvoorbeeld de regisseur en de presentator.

De cameraman/vrouw: hij bedient de camera en let er op dat alles mooi in beeld komt. 
Hij volgt de aanwijzingen van de regisseur. 

De geluidsman: zit er een losse microfoon bij de camera, dan heb je een geluidsman 
nodig. Hij zorgt er voor dat de microfoon altijd in de buurt is van het geluid dat 
opgenomen moet worden. Hij controleert ook of het geluid goed is opgenomen. Een 
koptelefoon die je op de camera kan aansluiten is heel handig hiervoor. Je kan dan beter 
horen of bijvoorbeeld de presentatietekst te verstaan is of dat verkeersgeluiden 
overheersen. Het is handig om tijdens het opnemen de koptelefoon op te houden.

De presentator/verslaggever: hij vertelt het verhaal voor de camera. 

De productie/assistent: is de grote regelneef tijdens de draaidag. Een hele belangrijke 
functie. Hij zorgt ervoor dat iedereen aanwezig is op het juiste moment. Verder zorgt hij 
dat de juiste rekwisieten aanwezig zijn. Let op de continuïteit.

In het geval van fictie kunnen leerlingen een rol krijgen en als acteur optreden.

* Om redactionele redenen is de mannelijke vorm gekozen, maar het kan natuurlijk ook 
een vrouw zijn.



De Opnameploeg

De regisseur*: let op dat alles in het script wordt uitgevoerd zoals hij het bedacht heeft. 
Hij geeft iedereen aanwijzingen, luistert of de tekst goed gezegd wordt en let op of de 
cameraman/vrouw de goede dingen in beeld heeft.

De scenarioschrijver: hij schrijft het draaiboek en eventueel de tekst van de “voice-
over”(link naar begrippenlijst) Hij doet dit samen met bijvoorbeeld de regisseur en de 
presentator.

De cameraman/vrouw: hij bedient de camera en let er op dat alles mooi in beeld komt. 
Hij volgt de aanwijzingen van de regisseur. 

De geluidsman: zit er een losse microfoon bij de camera, dan heb je een geluidsman 
nodig. Hij zorgt er voor dat de microfoon altijd in de buurt is van het geluid dat 
opgenomen moet worden. Hij controleert ook of het geluid goed is opgenomen. Een 
koptelefoon die je op de camera kan aansluiten is heel handig hiervoor. Je kan dan beter 
horen of bijvoorbeeld de presentatietekst te verstaan is of dat verkeersgeluiden 
overheersen. Het is handig om tijdens het opnemen de koptelefoon op te houden.

De presentator/verslaggever: hij vertelt het verhaal voor de camera. 

De productie/assistent: is de grote regelneef tijdens de draaidag. Een hele belangrijke 
functie. Hij zorgt ervoor dat  iedereen aanwezig is op het juiste moment. Verder zorgt hij 
dat de juiste rekwisieten aanwezig zijn.  

In het geval van fictie kunnen leerlingen een rol krijgen en als acteur optreden.

* Om redactionele redenen is de mannelijke vorm gekozen, maar het kan natuurlijk ook 
een vrouw zijn.



les 5: De opnames

In het laatste kwartier de opnames klassikaal terugkijken.
Analyseren(op welke punten toevoegen) van de opnames van de twee  opname ploegen
Laat de twee  ploegen eventueel elkaars opnames van commentaar  voorzien.

Docent monteert in deze week de opnames en zet de muziek erbij.
Tip: Maak bij elke videoproductie een titel en een aftiteling met de namen en functie van 
de leerlingen. Een alternatief is een visuele aftiteling, waarbij de leerlingen. Close in 
beeld komen en hun naam en functie noemen.



les 6 De Montage

Montage 
Monteren is het uiteindelijk in elkaar zetten van beeld en geluid. Dit kan op vele 
manieren gebeuren. 
Monteren is vooral ook weglaten. Je kan bijvoorbeeld de handelingen in een shot 
inkorten om wat meer vaart in een clip te krijgen. 
Tijdens de montage bepaal je het ritme, de timing en de selectie van shots. De shots 
krijgen betekenis door de manier waarop ze elkaar opvolgen, door hun inhoud en door 
het voorafgaande en het opvolgende shot. 
De belangrijkste functie van het monteren is het overbrengen van het verhaal. Bij 
televisie wordt soms in de montage besloten om bepaalde opnames weg te laten of 
bepaalde fragmenten uit een interview niet te gebruiken. Daardoor kan een heel ander 
verhaal ontstaan dan tijdens de oorspronkelijke opnames naar voren kwam.
Tijdens de montage zie je hoe je met weinig shots al gauw een verhaal kan maken. Je kan 
een vier of vijftal shots gebruiken, je zet er een titel overheen of je spreekt een tekst in en 
je hebt een reclame met een boodschap.

Videoclip bekijken en analyseren
Bekijk de gemonteerde videoclips en bespreek het resultaat. Wat zijn de veranderingen 
die de docent tijdens de montage heeft gemaakt? Zijn er shots ingekort, is de volgorde 
van de shots veranderd, wat  is het effect van de muziek erbij?
Wat is er goed aan de videoclip, wat zou er verbeterd kunnen worden?

Werkproces analyseren
Hoe verliep de samenwerking tijdens de voorbereidingen en opnames van de videoclip?  
Geef iedereen de ruimte om serieus z’n ervaringen te vertellen



les 7  De Opnames

Interviewtip:
Als je interviews  afneemt, houd ze kort en leg van tevoren uit aan de geïnterviewden 
welke vragen je gaat stellen en eventueel wat je wilt horen. Houd als het kan een kort 
voorgesprek zodat beide partijen weten wat  ze kunnen verwachten.

Presentatietip:
Maak de presentatieteksten niet te lang en te saai.
Als je bijvoorbeeld iets uitlegt over het restaurant waar de tafels gedekt worden, is het 
minder statisch als je ook daadwerkelijk de tafel dekt. Kijk als presentator wel regelmatig 
in de camera.

Regietip:
Tel op het moment dat de camera opneemt hardop af:  5..4..en vanaf 3..2..1 niet meer 
hardop maar in je hoofd. Laat de presentatie dit ook doen vanaf 3..2..1 in het hoofd dan 
weet iedereen wanneer de actie begint.

Draaiboektip:
Omschrijf duidelijk het kader van het shot dus close-up, medium, totaal. Omschrijf ook 
de handeling, dus wat gebeurt er in beeld.

Cameratip:
Zoom niet teveel in en uit tijdens de opnames, maar doe dit vooraf om je kader te 
bepalen.



les 8 De Opnames
zie voor opmerkingen les 5
Opnames afmaken voor de reportage en de making-of

In het laatste kwartier opnames klassikaal terugkijken en analyseren van de opnames van 
de twee  opname ploegen
De twee  ploegen kunnen elkaars opnames van commentaar  voorzien.
Docent monteert in deze week de opnames. 

Tip: De leerlingen kunnen ook kiezen voor een visuele aftiteling. Ze komen close in 
beeld en noemen hun naam en functie



les 9 De Viewing

Tijdens de laatste les worden alle videoproducties van de opnameploegen vertoond. Dit 
noem je in vaktermen “de viewing”.

Lesuur 1 Viewing en evaluatie

Het eerste uur wordt gebruikt om de producties in eigen kring te bekijken, de 
evaluatieformulieren in te vullen en alles klaar te zetten voor “de viewing”voor 
genodigden. 

Lesuur 2 Viewing voor genodigden

Nodig dit uur betrokkenen uit zoals de mentor, andere klasgenoten, andere leraren, de 
directeur en de mensen van de technische staf. 
Tip: Maak er iets feestelijks van met koffie, thee, frisdrank en lekkere koeken.



Opdrachtenboek
Les 1: Beeldcultuur

Klassegesprek
Klassikaal gesprek over televisieprogramma's en eigen kijkgedrag waarin de leerkracht 
niet alleen als gespreksleider optreedt, maar liefst ook zijn eigen kijkgedrag bespreekt 
Voorbeeldvragen
· Wat heb je gisteravond gekeken?
· Welke programma's vind je het leukst en waarom?
· Van wat voor programma's houd je niet en waarom?
· Kijk je dagelijks?
· Wat voor programma's kijk je dagelijks of wekelijks?
· Programma's als Jackass, Patty's Posse vallen die onder fictie of werkelijkheid?
· Reclamefilms; fictie of werkelijkheid?
· Bespreek een soap die iedereen kent en benoem daarin met elkaar de geloofwaardige en 
niet geloofwaardige elementen. Is er een conclusie te trekken over leuke en niet leuke 
programma's. Heeft dit te maken met fictie/non-fictie, 
geloofwaardigheid/ongeloofwaardigheid of met identificatiemogelijkheden?

Als opmaat naar het tweede lesuur:
· Wie heeft er een videocamera? 
· Wie filmt er wel eens? 
· Wat heeft er videobeelden van vroeger?
· Wie vind het leuk om gefilmd te worden? Zo ja/nee, waarom?

Draaiboek
De verschillende shots in een draaiboek zetten. Op het bord een eenvoudig voorbeeld van 
een draaiboek maken van een leerling die zichzelf voorstelt voor de camera. Laat de 
leerlingen werken met de verschillende shots: close-up, medium, totaal. Maak 
bijvoorbeeld gebruik van de inhoud van de schooltassen.

Haal drie leerlingen naar voren en laat ze de opname volgens het draaiboek doen. Eén 
leerling staat achter de camera, één leerling hanteert het draaiboek(regisseur) en een 
leerling presenteert zich.
Tip voor de opname: nadat de opnameknop is ingedrukt door de cameraman, telt de 
regisseur in gedachten tot 3, waarna deze een teken geeft aan de leerling voor de camera 
die op het teken met de actie of presentatietekst kan beginnen.

Doe Opdracht
Maak groepjes van vier en laat iedere leerling een draaiboek van ongeveer drie shots 
maken waarin hij/zij zichzelf voorstelt op camera. Laat ze werken met de verschillende 
uitsnede close-up, medium, totaal.Maak gebruik van bijvoorbeeld de schooltassen met 
inhoud
Als het groepje klaar met het draaiboek kunnen ze de opnames maken. 



Les 2: Scenario en Draaiboek

Reflectieve opdracht 
1. Klassikaal een aantal reclames bekijken. (Kies er één of meer uit om te analyseren) 
Toon de reclame eerst in z'n geheel. 
Laat de leerlingen tellen uit hoeveel shots de reclame bestaat.

2. Draaiboek maken
Laat de reclame nog eens in delen zien, dus per drie of vier shots.
De leerlingen maken in groepjes (of individueel) het draaiboek wat hier mogelijk aan 
vooraf is gegaan. Ze beschrijven in de linkerkolom of er gebruik is gemaakt van close-up, 
medium of totaal. Ook beschrijven ze de handeling. Laat ze dit zo volledig mogelijk 
doen. Dus niet: man poetst tanden. Maar: man poetst verveeld zijn tanden met elektrische 
tandenborstel. Zo leren ze meteen op het acteren en de rekwisieten te letten. Laat de 
leerlingen ook letten op tijdsprongen in beeld. 
Als de leerlingen het draaiboek af hebben, laat de reclame, ter controle, nog één keer in 
z'n geheel zien.

3. Draaiboeken plenair bespreken
Neem de reclames voor deze les kort van tevoren op. Het is altijd leuker om naar recent 
materiaal te kijken. 
Een variant is om tussendoor van draaiboek te ruilen en elkaars draaiboek aan te vullen. 
Misschien zijn bij de ene groep andere dingen opgevallen dan bij de andere groep

Doe Opdracht
Elk groepje maakt een reclame van ongeveer zes shots waarin een product wordt 
aangeprezen. Vooraf aan de opnames wordt eerst een draaiboek gemaakt.

Leerlingen werken in groepjes van zes. Stel een opnameploeg samen. Drie leerlingen 
schrijven het draaiboek. Bijvoorbeeld de regisseur, de scenarioschrijver en een acteur.
Drie leerlingen bereiden de opnames voor:

- Een leerling (cameraman) doet het camerawerk en oefent de camerastandpunten;
- een tweede leerling (acteur) gaat in beeld staan zodat de cameraman kan oefenen;
- een derde leerling (productieassistent) maakt de set klaar. 

Laat de leerlingen de opnames in chronologische volgorde maken.
In chronologische volgorde de opnames maken, is eigenlijk monteren in de camera. De 
shots hoeven achteraf niet gemonteerd te worden. Het betekent wel dat de opnames het 
liefst in 1 keer goed moeten gaan. Laat de leerlingen daarom de opnames ook "droog" 
oefenen. Dus wel per shot de handeling spelen, ook met aftellen, camerawerkoefenen, 
maar nog niet echt opnemen. Geef duidelijk aan hoeveel tijd de leerlingen hebben voor 
de repetitie van de opnames en het daadwerkelijk opnemen. 

Kies bij twaalf leerlingen voor twee lokalen zodat de groepen bij opnames geen last 
hebben van elkaar.



Neem iets van eten mee of drinken mee. Succes verzekerd en de motivatie en teamspirit 
onder de leerlingen is meteen aanwezig. 

Les 3: Kijkgedrag

Klassegesprek
In de eerste les 'Televisie en wereldbeeld' is er gesproken over twee soorten 
televisieprogramma's: programma's die gaan over wat er echt in de wereld gebeurt en 
over verzonnen werelden. Dit is het onderscheid tussen informatie en fictie.
Bespreek met de leerlingen de programma's die ze kennen. Al pratende met de leerlingen 
tot een indeling komen van genres die te zien zijn zoals:
Nieuws, reportage, cultuur, drama, amusement, sport, jeugd, reclame, muziek/videoclips, 
film, soap, overige.
De publieke omroep moet een bepaalde hoeveelheid informatie en cultuur uitzenden. De 
commerciële zenders zijn daar vrij in en zenden dus meer amusement uit. Wat vinden de 
leerlingen van die verplichte taak van de publieke omroep om informatie en culturele 
programma's uit te zenden.

Mediadagboek invullen
Laat de leerlingen met behulp van de aanwezige gidsen het mediadagboek invullen. 
Gebruik vooral de antwoorden op de open vragen om een leuke klassikale discussie te 
voeren.

Mediadagboek bespreken 
Kijk je ook misschien naar amusement om op de hoogte te blijven en naar informatieve 
programma's voor je ontspanning.
Interessant is ook te bespreken in hoeverre bepaalde programma's onderdeel uitmaken 
van een ritueel. Bijvoorbeeld:
Uit school jas uit, huiswerk maken met TMF/MTV/The Box aan;
's Avonds 19.30 RTL-nieuws kijken met pa en ma en koffie erbij;
Elke avond Jackass kijken en daarna een SMS naar je vrienden.

Doe Opdracht
Kies van tevoren een aantal fragmenten van recente en populaire series. Kies niet alleen 
voor realistisch geweld in fictie, maar neem ook andere voorbeelden uit bovenstaande 
tabel. Laat de leerlingen letten op momenten waarin geweld wordt gebruikt;
1) Fysiek geweld;
2) Verbaal geweld (uitschelden, intimideren, zelfs zonder woorden);
3) Vernielingen.

Bespreek ook of het geweld als een middel of als een doel wordt gezien. Een voorbeeld 
van geweld als middel is het geweld dat de filmheld gebruikt om van de schurk af te 
komen. Dit soort geweld wordt vaak door de kijker eerder geaccepteerd. Het is als 



oplossing voor een probleem. Geweld als doel is de schurk die iemand neerschiet of 
neerslaat.

Laat eerst een fragment zien en laat de leerlingen de geweldfragmenten opschrijven. 
Bespreek met de leerlingen hun bevindingen en laat het fragment dan nog eens zien.
Bespreek ook de geloofwaardigheid van het geweld.

Laat de leerlingen alvast nadenken over een muziekclip volgende week.

Les 4: De Opnames

Doe Opdracht: Videoclip
Maak een videoclip op muziek. Een clip op muziek dwingt om alles kernachtig met 
beelden te vertellen. De videoclip is eigenlijk een beeldverhaal op muziek
Stel op basis van voorkeuren twee opnameploegen samen. 
De videoclip hoeft maar 1 à 2 minuten te duren. 
De opnames worden tijdens les 4 en les 5 gemaakt. 
Elke groep zet in een paar regels op papier waar de videoclip over gaat (synopsis) en 
maakt het bijbehorende draaiboek. Bespreek met de leerlingen de haalbaarheid van het 
draaiboek. Zijn de lokaties te realiseren; zijn de rekwisieten te regelen, enz.

De leerlingen kiezen een muzieknummer uit dat niet te lang duurt. Het is mooi als de 
shots op het ritme van de muziek worden gemonteerd. Dit betekent dat in de meeste 
gevallen er shots van 4 seconden (1 maat in de muziek) gebruikt kunnen worden

Laat de leerlingen kiezen uit thema's, bijvoorbeeld mode of sport

Als een leerling goed en snel kan tekenen kan het een aanvulling zijn om van het 
draaiboek een storyboard (term uitleggen tijdens de les) te maken. 

Kijk de opnames in het laatste kwartier terug en bespreek wat er voor de volgende week 
moet gebeuren. 

Maak veel gebruik van close-ups. 
Maak veel gebruik van bewegingen in beeld. Het is dynamischer om bij de montage in de 
beweging te snijden.
Experimenteer met cameraposities, maak ook eens scheve kaders.
Zorg voor een kleurrijke achtergrond en kleurrijke kleding.
Maak een shot list en een tijdsplanning. Laat een leerling deze in de gaten houden (de 
productieassistent) zodat de opnameploeg niet in tijdnood komt.
Let op dat de kleding zonodig hetzelfde is in les 4 en les 5.

Les 5: De Opnames



Opnames videoclip afmaken
Maak bij elke videoproductie een titel en een aftiteling met de namen en functie van de 
leerlingen.
Een alternatief is een visuele aftiteling, waarbij de leerlingen close in beeld komen en hun 
naam en functie noemen.

Les 6: Montage

Montagedemonstratie 
Sluit de computer aan op de beamer. Selecteer van de twee groepen een aantal 
samenhangende shots van beide clips en monteer die ter plekke. Maak een zogenaamde 
parallelmontage. De opnames van de clips van beide groepen worden door elkaar heen 
gemonteerd. Betrek de groep bij de volgorde van de shots en laat verschillende 
voorbeelden zien. 
Monteer bijvoorbeeld een aantal close-ups achter elkaar in een traag tempo en een snel 
tempo. 
Monteer een keer bewust springers
Varieer met muziek en ervaar dat de sfeer van de videoclip afhankelijk is van de 
muziekkeuze.
Laat de beelden langzaam of vertraagd afspelen.
Voeg eventueel nog wat titels toe.
Klassikaal wordt nu een derde clip gemonteerd op basis van de opnames van beide 
groepen 

Analyse werkproces
Hoe verliep de samenwerking tijdens de voorbereidingen en opnames van de videoclip? 
Geef iedereen de ruimte om serieus z'n ervaringen te vertellen

Indeling opnameploeg 
Stel opnieuw twee opnameploegen samen voor de opnames in les 7 en les 8. 
Je kan kiezen om de opnameploeg hetzelfde te houden. Leuker voor de leerlingen is het 
waarschijnlijk om nog 1 keer van rol te kunnen veranderen. De leerlingen die voor de 
camera hebben gestaan krijgen nu de gelegenheid om en keer achter de camera te staan.
Bespreek eventueel alvast de thema's voor de reportages die in les 7 genoemd staan. 

Les 7 : De opnames

Opnames Reportage
Breng een studierichting in beeld. Maak de reportage zo visueel mogelijk. Dat betekent 
breng veel handelingen in beeld en weinig talking heads. Als iemand vertelt over zijn vak 
laat meteen zien wat er gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan techniek: met welke materialen 
werken we, wat wordt er zoal mee gemaakt, welke docenten geven het vak.
Of over het restaurant van de school. Breng bijvoorbeeld de bereiding van een gerecht in 
beeld. Begin bij de ingrediënten, dan de voorbereiding, het bakken of koken en het op 



tafel uitserveren. Dat betekent dat het gerecht waar het over gaat in verschillende stadia 
aanwezig moet zijn.
De ingrediënten, het gerecht in voorbereiding, en een gerecht dat af is.

Werk met een presentator die interviews afneemt. Maak het visueel aantrekkelijk. 
Neem een interview over kookles met een leerling op in de keuken en laat de presentator 
en de leerling kookhandelingen verrichten 

Making-of
Maak de making-of van de reportage van je collega's.
Ingrediënten voor de making-of zijn:

� Wie zijn de makers: korte interviews met de opnameploeg, wie zijn ze, wat is hun 
functie?

� Wat komt er in beeld?
� Waar worden de opnames gemaakt, welke locaties?
� Wanneer wordt er gefilmd?
� Waarom maken ze deze reportage?
� Hoe bereiden ze zich voor?

Les 8: De opnames 

Opnames Reportage
Maak bij elke videoproductie een titel en een aftiteling met de namen en functie van de 
leerlingen.
De leerlingen kunnen ook kiezen voor een visuele aftiteling. Ze komen close in beeld en 
noemen hun naam en functie



Begrippenlijst

Les 1: Beeldcultuur

Kader
Als je iets in beeld wilt brengen moet je eerst het kader bepalen. Het kader is wat 
je door de lens van de camera ziet en wat de kijker straks op het televisiescherm te 
zien krijgt. Het kader bepaal je door met de camera in te zoomen of uit te zoomen. 
De grenzen van het kader zijn de vier zijden van je televisiescherm. De 
belangrijkste kaders zijn;

Close Up 
Een 'close-up' gebruik je als je iets of iemand van heel dichtbij wilt zien, een 
gezicht, handen, een brief, een ring, een schrift een tas. Een close-up van een 
gezicht gebruik je als je de uitdrukking op iemands gezicht goed wilt laten zien. 
Bijvoorbeeld blijdschap, angst, woede, verdriet. In soaps worden veel close-ups 
gebruikt.

Medium
Een 'medium' laat iemand vanaf zijn buik tot zijn hoofd zien. Dit wordt gebruikt 
als je een persoon centraal wilt stellen. Je haalt die persoon dichter bij uit het 
totaal door in te zoomen. Dus je kiest een leerling uit de klas om te laten zien dat 
die de hoofdpersoon is. Medium wordt ook vaak in het journaal gebruikt. Daar 
zijn bijvoorbeeld de nieuwslezer of een politicus de persoon waar het om gaat.

Totaal
Een 'totaal' geeft een overzicht van een plaats en de personen die zich daar wel of 
niet bevinden.Bijvoorbeeld een leeg of een vol klaslokaal. Of een verslaggever op 
het Binnenhof om te laten zien dat hij zich daar bevindt.

Shot
Als je je kader hebt bepaald en de opname echt maakt dan heb je een shot. Door 
de verschillende shots achter elkaar te zetten maak je een verhaal.

Quote
Een duidelijke korte uitspraak. Kan een zin zijn waarin de mening van iemand 
kort is samengevat.

Identificatie
Je inleven in een hoofdpersoon van een film of een serie 

Draaiboek
Hierin staan de shots beschreven en het geluid of de tekst 



Les 2: Scenario en draaiboek 
Storyboard
Een soort stripverhaal waarbij alle shots uitgetekend worden en in de juiste 
volgorde gezet

Les 3: Kijkgedrag

Les 4: De opnameploeg
Synopsis
In een paar regels beschreven waar de film over gaat, waar het zich afspeelt en 
wie de personen zijn.

Shotlist 
Lijst met de shots die gemaakt moeten worden. Hoeft niet chronologisch te zijn.

Les 5: De opnames
Continuïteit
Moet kloppend zijn in de film. Iemand heeft bijvoorbeeld een blauwe trui aan en 
moet die bij elke opname aan hebben.

Continuïteitsfout
Iemand heeft ineens zijn jas uit, terwijl hij die in het vorig shot nog aan had. 
Een beker is ineens uit beeld.

Les 6: De montage
Springer
Een storende beeldovergang waarbij het onderwerp in beeld van de ene naar de 
nadere hoek of van voorgrond naar achtergrond of vice versa springt.

Parallel montage
Het door elkaar heen monteren van twee of meer op zichzelf staande 
gebeurtenissen, acties of handelingen. Parallelmontage wordt meestal toegepast 
om de spanning op te voeren, om verbanden te leggen tussen gebeurtenissen of 
om contrasten te versterken of vergelijkingen te maken.

Les 7: De opnames
Talking Head
Een close-up of medium van een persoon die vrij lang praat.
Off Screen
Buiten beeld

Les 8: De opnames

Les 9: Viewing
Viewing
Tonen van de eindmontage van de opnames
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