
OPLOSSINGEN

KIJK OP AANBIEDERS

OVERZICHT MIDDEN NEDERLAND

Om zicht te krijgen op het filmeducatieve veld in de provincies Utrecht en Flevoland 
heeft Filmhub Midden gesprekken gevoerd met alle aanbieders van filmeducatie. 
Uit deze gesprekken is een veelzijdig beeld ontstaan van deze aanbieders, 
hun ervaringen met filmeducatie en behoeftes.

INFORMEREN
De mogelijkheden van 
filmeducatie zichtbaar 
maken voor het onderwijs.

TRAINEN
Vergroten van kennis en 
deskundigheid bij zowel 
aanbieders als bemiddelaars.

ACTION!

VERBINDEN
Scholen, aanbieders en 
cultuurbemiddelaars met 
elkaar verbinden.

?!!?!!

UTRECHT SCHOLEN AANBIEDERS FLEVOLAND

Weinig aanbieders kunnen goed benoemen wat de 
waarde is van filmeducatie voor het onderwijs. Er is geen 
gedeelde taal voor de inhoud van filmeducatief aanbod 
en de leerdoelen die met filmeducatie worden bereikt.

GEEN EENDUIDIGE VISIE EN TAAL

Aanbieders ervaren veel drempels bij het onderwijs 
om voor filmeducatie te kiezen. Er is een gebrek aan 
tijd en geld, maar ook aan kennis en vaardigheden 
op dit gebied. AANBODAANBOD

Het wiel wordt op veel verschillende plekken uitgevonden. 
Niet alle aanbieders zijn goed op de hoogte van wie 
andere aanbieders zijn, wat zij maken en wat zij van 
hen kunnen leren.

VERBINDING MET ANDERE AANBIEDERS

Aanbieders hebben behoefte aan ondersteuning bij 
zichtbaarheid en verbinding met het onderwijs. 
Cultuurbemiddelaars zijn over het algemeen niet goed 
genoeg op de hoogte van het aanbod en de opbrengst van 
filmeducatie en hebben daarom niet de handvatten om de 
latente behoefte aan filmeducatie die bij het onderwijs 
aanwezig is te ontwikkelen.

ONDERSTEUNING BIJ ZICHTBAARHEID

Niet alle aanbieders zijn even goed thuis in de 
onderwijswereld en hebben behoefte aan meer kennis 
van educatie, zoals het scholencurriculum en de 
kansen die dat biedt om aan te sluiten bij bestaande 
lessen en thema’s, maar ook didactiek en hoe hoe je 
een goede filmles vormgeeft.

KENNIS VAN EDUCATIE
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DELEN &
INSPIREREN
Aanbieders elkaar laten 
inspireren via kennisdeling, 
voorbeelden en inspirerende 
activiteiten.

!

Ondanks de grote diversiteit aan aanbieders op die 
Midden-Nederland rijk is, zijn er vrijwel nog geen aanbieders die 
zich richten op de onderbouw van het primair onderwijs 
(en dan met name op het film maken met deze doelgroep).

DIVERS, MAAR NOG NIET VOOR IEDEREEN

bibliotheken en kunstencentra

filmtheaters, filmfestivals, film
docenten, 

DREMPELS BIJ HET ONDERWIJS


