
KIJK OP LERAREN

WAAR?
Leraren willen weten waar zij geschikte film en 
filmlessen voor hun leerlingen kunnen vinden. 
Ze zijn niet op de hoogte van bestaande online 
platforms hiervoor.

BEWEGEND BEELD IS OVERAL
Vrijwel alle leraren, zowel po als vo, geven aan 
filmeducatie belangrijk te vinden. Leraren 
realiseren zich dat bewegend beeld de leerling 
continu bereikt en dat onderwijs hierin de 
leerling zou kunnen verrijken.

BEREN OP DE WEG
Leraren zien veel beren op weg bij de 
uitvoering van filmeducatieve activiteiten, zoals 
de afwezigheid van geschikte filmapparatuur op 
school en het gebrek aan technische kennis.

“Wat filmeducatie is… 
Dat je vragen stelt over een 

film? Eigenlijk nooit echt 
over nagedacht nu je het

zo vraagt.” 
(leerkracht po, Almere)

“We zijn een school in opleiding tot 
CMK-3 school en doen aan 

fotografie, theater, muziek en dans. 
Maar eigenlijk doen we niets 

specifieks met film... 
Film heeft eigenlijk geen plek bij ons, 

nu ik erover nadenk.”

(leerkracht po, Amersfoort)

“Je ziet dat film enorm leeft 
bij de leerlingen en ik vind 
dat je daar wel iets mee 

moet doen.” 
(leerkracht po, Almere)
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“Waar vind ik
kwaliteitsfilm voor 
mijn leerlingen?” 

(docent mavo, Doorn)

“Het zou voor mij ideaal 
zijn als ik eerst kan 

meekijken met iemand 
die er meer verstand 

van heeft dan ik.” 
(leerkracht po, Amersfoort)

INFORMEREN
De inhoud en het belang van 
filmeducatie onder de 
aandacht (blijven) brengen.

Filmhub Midden heeft onderzoek gedaan naar filmeducatie in het onderwijs in de regio 
Utrecht en Flevoland. We voerden gesprekken met leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs over hun ideeën en behoeftes op het gebied van filmeducatie.

Leraren in het po denken bij ‘filmeducatie’ snel 
aan een nieuw vak in het al overvolle rooster. 
De mogelijkheid om filmeducatie vakgeïntegreerd 
of projectmatig aan te bieden zien ze niet direct.

NOG MEER?!

GEZOCHT: INSPIRATIE
Leraren hebben behoefte aan 
inspiratie en concrete lesideeën. 
Ze willen zich laten inspireren en 
ideeën kunnen uitwisselen met 
andere scholen.

“In de pauze kijken de 
leerlingen altijd filmpjes… Ik 

zet het eerlijk gezegd ook 
wel in om ze een beetje

stil te houden.” 
(leerkracht po, Almere)

TRAINEN
Trainingen filmeducatie 
aanbieden om leraren een basis 
te geven om met vertrouwen 
te kunnen beginnen met 
filmeducatie in de klas.

VERBINDEN
Scholen en aanbieders met 
elkaar verbinden zodat 
leraren eenvoudig expertise 
de school in kunnen halen.

UITLICHTEN
Bestaande platforms met
(kant-en-klare) films en 
filmlessen onder de
aandacht blijven brengen.

INSPIREREN
Leraren elkaar laten
inspireren door uitwisseling 
van succesvolle activiteiten.

AANDACHT  VOOR
ÁNDERE KUNSTDISCIPLINES
Filmeducatie heeft in het vo geen 
specifieke plek. Bij de vakken CKV en 
beeldend is vaak meer aandacht voor 
andere kunstdisciplines.
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WAT IS FILMEDUCATIE?
Voor leraren is de inhoud en het 
belang van filmeducatie niet duidelijk.
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NIET IN HET CURRICULUM
Filmeducatie maakt geen vast deel uit van 
het curriculum en aandacht hiervoor hangt
af van individuele leraren.

hi TER ONDERSTEUNING
Bewegend beeld wordt door vrijwel 
alle leraren ingezet tijdens lessen, 
maar heeft daarbij vooral een 
ontspannend of ondersteunend doel 
en wordt niet verder uitgelegd.


