
DOCENTENHANDLEIDING LESBRIEF MIDDENBOUW
Geluk

Deze docentenhandleiding hoort bij het filmprogramma voor de middenbouw van Go Short 2019. 
De handleiding geeft suggesties voor een introductie les voorafgaand aan het filmbezoek in LUX 
en een les ter afsluiting. Met deze docentenhandleiding, de werkbladen en de bijbehorende Prezi 
kun je de lessen zelf aan de klas geven. Aan het eind van dit document is achtergrondinformatie 
te vinden. Hierin staat meer informatie over de films die vertoond worden, informatie over 
filmfestival Go Short en algemene informatie over korte films, genres en filmberoepen.  
  
Tijdens het bezoek aan LUX zullen de leerlingen zes films zien. De films zijn heel verschillend 
(documentaires, animatiefilms en speelfilms), maar ze vallen allemaal onder het thema geluk. 
Geluk en ongeluk komen op verschillende manieren en vormen terug in de films. Emily gaat over 
een vrouw die in haar bloemenwinkel jarenlang lief en leed stopt en Thibault is een documentaire 
over een jongen die zich schaamt voor zijn huidziekte. Het thema komt terug in de opdrachten 
in deze handleiding, maar ook tijdens de inleiding van de filmvertoning in de zaal. Mochten er 
vragen zijn naar aanleiding van de opdrachten of over de Prezi dan kun je altijd contact met 
Denise Pippel opnemen via educatie@goshort.nl.  

Introductieles

Inleiding - theorie
5 a 10 minuten / Prezi / De leerling wordt bewust van zijn kennis over film en filmfestivals.
Zet de Prezi presentatie op groot scherm aan in de klas. Je gaat steeds naar het volgende onder-
deel via de pijltjes onderaan het scherm. Leg, aan de hand van de Prezi en de achtergrondinfor-
matie, uit wat leerlingen kunnen verwachten tijdens hun bezoek aan de filmvoorstelling in LUX. 
Hierbij kun je de volgende vragen stellen aan de leerlingen:  
  
• Wie is er al eens naar een filmfestival geweest?   
• Wat weten jullie nog van vorig jaar (als ze zijn geweest)?  
• Wat verwachten jullie dit jaar van het filmfestival?   
• Kijken jullie liever thuis films of in de bioscoop?  
• Wie werken er allemaal mee aan een film?  
• Welke soorten films kennen jullie? (documentaire, fictie, animatie)  
• Welke film geeft jou een geluksgevoel en waarom?
• Wat is volgens jullie het verschil tussen korte en lange films? Wat denken jullie dat makkelij-

ker is om te maken?  
• Bij welke film moet jij je tranen inhouden?

https://prezi.com/view/wfnQO7WGrlFx1Z8F4a2a/


Opdracht 1: introductie van de korte films
10 a 15 minuten  / werkblad A / De leerling krijgt een beeld van het festival en de films die het daar 
te zien krijgt.   

Leerlingen maken met deze opdracht kennis met de films die vertoond zullen worden op het 
filmfestival. Hierdoor krijgen de leerlingen een idee wat ze kunnen verwachten. Voor deze 
opdracht krijgt iedere leerling werkblad A. In de eerste kolom staat een korte beschrijving van de 
film, in de tweede kolom van het werkblad staat een afbeelding met een zogenaamde ‘filmstill’. 
Laat de leerlingen lijnen trekken om de juiste omschrijving met de juiste filmstill te verbinden. 
Bespreek hierna de werkbladen, hebben ze allemaal dezelfde stills en beschrijvingen aan elkaar 
gekoppeld? Waaraan konden ze zien wat er bij elkaar hoort? Valt hen al iets op aan de stills? 
Denk je dat er gesproken wordt in een film? Is het een geanimeerde of gefilmde film? Wie komen 
er voor in de film? Met behulp van de Prezi kun je de films nog verder inleiden.  

Publieksprijs
5 minuten / Prezi / De leerling wordt bewust gemaakt van de rol als kijker.

Een belangrijk onderdeel van filmfestivals zoals Go Short is dat er awards worden uitgereikt. Sinds 
vorig jaar bestaat er een speciale publieksprijs voor de beste film van de schoolprogramma’s. 
Leerlingen stemmen op hun favoriet en laten zo weten wat volgens hen de beste film is van de 
schoolvoorstellingen 2019. Bereid de leerlingen hierop voor en laat hen bedenken waarom ze een 
film goed of leuk vinden. Waar letten ze op als ze een film moeten beoordelen? Alleen op het 
verhaal of ook op de manier waarop het gefilmd is of juist op de muziek? Na de vertoning geven de 
leerlingen aan wat hun favoriet is. Tijdens de Family Shorts vertoning op zondag 7 april worden de 
winnaars bekend gemaakt. Vraag leerlingen waar ze op letten als ze een film moeten beoordelen.  
Bijvoorbeeld op de verhaallijn, de manier waarop het gefilmd is of de muziek die in de film is 
verwerkt. 



Opdracht 2: maak je eigen recept voor geluk!
40 minuten /werkblad c + camera / De leerling deelt en visualiseert zijn idee over geluk. De leerling 
maakt kennis met het filmen en bijkomende filmtechnieken. 
  
Het thema van het filmprogramma is ‘Geluk’. Om dit thema in te leiden en leerlingen kennis te 
laten maken met de verschillende vormen van geluk, ontwikkelen ze hun eigen recept voor geluk. 
Ter introductie kunnen de volgende vragen gesteld worden:  
  
> Wanneer heb jij voor het laatst moeten huilen van het lachen? 
> Hoe voelt/ruikt/proeft geluk? 
> Op welke plek voel jij je het meest gelukkig?  
> Komt geluk per ongeluk? 
> Wat doe jij als je je ongelukkig voelt? 
> Kun je altijd gelukkig zijn?  
> Hoe kun je in een film laten zien dat iemand gelukkig is? 
 
Geluk is voor iedereen iets anders. De een houdt van grote feestjes, de ander van intieme 
theekransjes. Maak een receptenlijst met alle ingrediënten die jij nodig hebt voor het ultieme 
geluksgevoel. Hoeveel liter chocoladetaart heb je nodig? En hoeveel glimlachjes van je moeder? 
Heb je liever een theelepel stralende zon of een emmer koude sneeuw?  
Maak gebruik van plaatjes, uitspraken en recepten om jouw receptenlijst zó persoonlijk mogelijk 
te maken!  



Opdracht 1: Maak een documentaire!
40 minuten / werkblad B / De leerling verwerkt zijn opgedane kennis over film met zijn eigen visie 
op geluk.

In de film De zon is een maffe God maakt Bram een stappenplan om volwassen te worden. Hij 
vraagt aan allerlei volwassenen wat je nodig hebt om volwassen te worden. Koffie drinken, 
liegen, nooit opgeven en smoorverliefd zijn: Bram krijgt ontzettend veel verschillende tips om 
volwassen te worden.  
 
Gebruik bij deze opdracht het meegeleverde werkblad B. In deze opdracht denken leerlingen 
na over hoe je gelukkig wordt. Door deze opdracht leren de leerlingen zich ook in te leven in de 
gedachten van een ander. Daarnaast leren ze meer over wat er voorafgaat aan het maken van een 
documentairefilm: het bedenken van vragen, op zoek gaan naar mensen die je kan interviewen en 
het uitwerken van een script.  

Bespreken filmbezoek 
15 minuten / Prezi / De leerling ontwikkelt een mening op het gebied van films en verdiept zich in de 
verschillende thema’s die in de films worden behandeld.
Zet de Prezi weer aan bij het deel van de reflectieles. Bespreek aan de hand hiervan het bezoek 
na.   
  
Algemene vragen:  
> Wat is jullie het meest bijgebleven?  
> Klopte het bezoek met jullie verwachtingen?  
> Hoe was de Q&A?  
> Welke films vonden jullie het mooist?  
> En het spannendst?  
  
Vragen over de films:  
> Waar werden de personages in de films gelukkig van?  (Bijvoorbeeld door erbij te horen (Kuap) 
(Thibault), dingen doen die je leuk vindt (No Gravity), je eigen fantasie in te gaan (Wanda)).  
> In welke film herkende je jezelf het meest? Waarom? 
> Was Wanda aan het begin van de film gelukkig? Waardoor werd dat beeld versterkt? (Door de 
grijze kleuren van de animatie.) 
> In No Gravity wordt niet gepraat. Hoe maken de makers toch het gevoel van de personages 
duidelijk?

Reflectieles



Opdracht: Verbind de beschrijving van de film bij de juiste ‘filmstill’. Een ‘filmstill’ 
is een stilgezet beeld uit de film.

Wanda

Verveeld op school en moe van haar ruzi-
ende ouders, vlucht Wanda de bossen in. 

Gelukkig heeft ze goed gezelschap. 

No Gravity

Een astronaut komt terug naar 
de aarde en is op zoek naar een 

nieuwe baan. 

Thibault

Een documentaire over Thibault. Een 11 
jarig jongetje die koste wat kost de grote 
witte vlekken op zijn huid wil verbergen 

voor de buitenwereld. 

Emily

Een bejaarde bloemist kijkt terug op haar 
leven. Haar leven heeft altijd in het teken 
gestaan van haar bloemenwinkel, krijgt ze 

daar ooit iets voor terug?

De zon is een maffe God

Adam, een negenjarige enthousiaste jongen, 
wordt geïnterviewd in een groots TV-interview. 

Zijn vriendinnetje Claudia heeft hun prille relatie 
beëindigd. Adams hart is gebroken, maar hij blijft 

niet bij de pakken neerzitten.  Hij bedenkt een 
strategie om de liefde van Claudia terug te win-

nen. Hij besluit om zo snel mogelijk volwassen te 
worden.

Werkblad A “Filmstills verbinden”

Kuap

Een kikkervisje zoekt naar zijn 
plek in de stroom. 



Werkblad B “Maak een documentaire”

Hoe word je gelukkig? Maak je eigen documentaire.

In de film ‘De zon is een maffe God’  maakt Bram een stappenplan om volwassen te worden. Hij 
vraagt aan allerlei volwassenen hoe je volwassen wordt: ‘ Koffie drinken’ ‘Liegen’ ‘Nooit opgeven’   
Hij krijgt allerlei antwoorden  om een volwassen bestaan te gaan leven. 

Een documentaire is een ‘echte’ film met ‘echte’ mensen met ‘echte’ verhalen. 
De verhalen zijn dus waargebeurd. Iedere filmmaker geeft zijn eigen draai aan een verhaal.
Maak in groepjes van 3 een korte documentaire met als onderwerp: Hoe word je gelukkig?
Bedenk wie jullie willen interviewen. Willen jullie weten hoe een boer er over denkt? Een rijke 
zakenman, een vlogger of je moeder? 

Verdeel de verschillende taken. Wie gaat er de vragen stellen? Wie filmt er? Wie is er goed in het 
uitzoeken van het beste materiaal? Zijn er nog andere taken?

Ga op zoek naar mensen die je vragen wil stellen. Welke vragen wil je stellen?
Maakt een hamburger eten jou gelukkig? Welke kleren moet je aan om je gelukkig te voelen? 
Schrijf de vragen op werkblad C. 

Nadat je hebt gefilmd bekijk je al het materiaal dat je hebt verzameld. Schrijf op werkblad C wat 
je ziet en wat er in wordt gezegd.  
 
Welke beeldmateriaal vind je leuk, grappig of bruikbaar voor jouw documentaire?
Zet daar een vinkje achter. Deel met de klas wat voor antwoorden je gevonden hebt. 



Vul de onderstaande vragen in om te helpen bij jullie film.
Voor het filmen:

Werkblad C “Filmplan”

Titel van de film?

Hoe zijn de taken verdeeld?

Wie is jullie hoofdpersoon?

Welke vragen stel je?

Na het filmen:

Wat zie je? Wat wordt er gezegd? Gebruiken?



Welke films kijken de leerlingen?

Animatiefilms  
Emily/ Nederland / animatie / 8 min gaat over een vrouw die dag in, dag uit, in haar 
bloemenwinkel werkt. Ze denkt aan alle andere mensen, maar denkt ze wel aan zichzelf? 
  
In de film Wanda / Noorwegen / animatie / 13 min is Wanda haar school en ruziënde ouders beu. 
Ze besluit de natuur in te gaan om haar eigen pad te volgen.  
 
Kuap/Zwitserland/animatie/8 min is een film waarin een kikkervisje maar geen kikker wordt. 
Terwijl zijn broertjes en zusjes aan land gaan, blijft dit kikkervisje in de poel. Maar in die poel is 
ook zoveel te beleven... 
  
Een astronaut komt in de film No Gravity/ Frankrijk / animatie / 8 min terug op aarde. Hij probeert 
zijn leven op aarde op te pakken en solliciteert voor allerlei baantjes. Maar niets is te vergelijken 
met de ruimte...  
  
Fictie  
In De zon is een maffe God / België / fictie / 12 min probeert de 9-jarige Bram volwassen te 
worden. Hij wil namelijk het hart winnen van zijn grote liefde Claudia.  
  
Documentaire  
Thibault / Nederland / documentaire / 15 min vertelt het verhaal van een jongen (11) die er alles 
aan doet om de witte vlekken op zijn huid te verbergen voor de buitenwereld.  
 
Wat is een filmfestival?
Go Short is hét filmfestival voor korte films in Nederland en wordt dit jaar voor de elfde keer 
georganiseerd. Het festival vindt plaats van 3 t/m 7 april in filmhuis LUX. Een filmfestival is een 
evenement, waarbij de hele dag films worden vertoond en er allerlei activiteiten zijn die met film 
te maken hebben (zoals interviews met filmmakers, workshops waarin je leert hoe je zelf een film 
moet maken, filmfeestjes, een competitie voor de beste films en natuurlijk schoolvoorstellingen). 
Filmfestivals zijn een belangrijke plek voor filmmakers omdat zij hier de kans krijgen om hun films 
te vertonen en te zorgen dat filmprogrammeurs van bioscopen hun films zien. Ook maken ze kans 
op verschillende prijzen die door een vakjury en het publiek worden gekozen. 

In Nederland zijn bekende filmfestivals: Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR), het 
Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht en het Internationale Documentaire Film Festival 
Amsterdam (IDFA). 
Filmfestivals duren vaak tussen de vijf en tien dagen. Go Short duurt 5 dagen en er komen in 
totaal zo’n 17.000 bezoekers. Dit jaar worden er op zondag 7 april Family Shorts vertoond met 
kinderfilms, een blok voor kinderen van 4+ en een blok voor kinderen van 10+. Meer informatie 
vind je op http://goshort.nl. 

Wat zijn korte films?
Een korte film is, zoals de naam al zegt, een film met een korte speelduur. Zo’n film duurt minder 
lang dan de gemiddelde film die je tegenwoordig op televisie of in de bioscoop ziet. Tijdens Go 
Short vertonen we films die 1 seconde tot maximaal 30 minuten kunnen duren. De kortste film die 
jullie gaan zien, duurt 7 minuten en 38 seconden, de langste 15 minuten. Omdat de films korter 
duren dan een normale bioscoopfilm, stellen we filmblokken samen.

Achtergrondinformatie



Plekken waar je korte films kunt zien zijn: in de bioscoop (voor de hoofdfilm) en via online 
bronnen zoals YouTube. De allereerste films die gemaakt werden, waren ook kort. 
Er zijn, net als bij gewone speelfilms, verschillende soorten films, zoals fictie, animatie, 
kunstfilm en documentaire. Een fictiefilm is een film waarin acteurs spelen. Zij spelen een 
verhaal na speciaal voor de film volgens een script. Dit verhaal kan wel gebaseerd zijn op een 
waargebeurd verhaal maar is niet gefilmd terwijl het gebeurde. 
Een animatiefilm is een film waarin geen levende mensen spelen, maar getekende of gemaakte 
figuren. Deze figuren kunnen met de hand of met de computer getekend zijn. De stemmen van de 
figuren worden door echte mensen ingesproken. 
Een documentaire is een non-fictie film, dus een waargebeurd verhaal. De filmmaker verzint 
geen verhaal maar filmt iets uit de realiteit terwijl het gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld iemands 
persoonlijke verhaal zijn of het volgen van een dier in een natuurdocumentaire. Hierbij kiest een 
filmmaker altijd voor een bepaald onderwerp of standpunt en vanuit daar wordt het verhaal 
verteld. Je kunt namelijk niet alles laten zien wat er gebeurt, dan duurt de film veel te lang. 
 Dit jaar is er bij Go Short een nieuwe competitie speciaal voor de videoclip. Go Short ziet 
videoclips als volwaardige korte films. Een videoclip vertelt een verhaal of maakt een 
sfeerimpressie. De beste ingestuurde videoclip wordt met een prijs beloond. Een videoclip kan 
dus zeker niet ontbreken in het Go Short schoolprogramma. 

Wie werken er mee aan het maken van een film?
Bij het maken van een film werken veel mensen samen. De eindverantwoordelijke bij het maken 
van de film is de regisseur, zowel tijdens het filmen als tijdens de montage. Het proces begint 
als een scenarioschrijver het filmverhaal schrijft, dit verhaal is opgeschreven in handelingen en 
dialogen in een scenario. Op een filmset bedient een cameraman/vrouw de camera. Een acteur 
of actrice speelt een bepaald personage in een film. De editor zoekt de verschillende beelden bij 
elkaar en zet ze achter elkaar met behulp van een computerprogramma zodat de film een geheel 
wordt. De filmcomponist maakt de muziek bij de film en de sounddesigner zorgt dat de geluiden 
zoals de muziek passen bij de sfeer van de film. Uiteindelijk kijkt de filmkijker voor zijn of haar 
plezier naar de film in de bioscoop of thuis. Een filmrecensent kijkt als beroep naar films om in 
een krant of op een website te schrijven of de film de moeite waard is om te zien en waarom.
 De filmprogrammeur ontwikkelt filmprogramma’s bij een festival of een bioscoop. De 
programmeur bekijkt voor zijn beroep veel films, hij vergelijkt de films met elkaar en maakt 
hierin een keuze voor zijn filmprogramma. De films die hij kiest kunnen worden vertoond 
op een filmfestival of in een bioscoop. Voor filmmakers is het dan ook belangrijk dat een 
filmprogrammeur hun film bekijkt, hierdoor krijgt hun film een kans om ook vertoont te worden. 

 


