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Doelgroep
4de leerjaar en 3de graad lager onderwijs
 

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium film breed in je 
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je 
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische 
manier te laten beleven. Naast deze map hebben we nog 
meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap.

Lesmap
In de map zoomen we in op de productie van de film, 
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook 
interessante filmtechnische duiding. De lesmap staat bol 
van weetjes, vragen en methodieken.  

Zu weit weg

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.

Afspeellijst �
Bij Zu weit weg is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar 
op YouTube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode 
draad van de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Waarheidsgetrouw en aangrijpend vertelt Sarah 
Winkenstette hoe vriendschap vreugde schenkt, zonder de 
werkelijkheid mooier te maken omdat dit een kinderfilm is” 
- Doris Kuhn, Süddeutsche Zeitung

“Deze film is gevoelvol, fris en écht. Mogelijk nu al een van 
de mooiste jeugdfilms van het jaar 2020.”
- Leena M. Peters, Filmlöwin

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Synopsis
Op school in een klein Duits stadje worden twee jongens 
op hetzelfde moment voorgesteld aan hun nieuwe 
klasgenoten: Ben, wiens familie moest verhuizen nadat 
hun huis werd verkocht aan een mijnbouwbedrijf, en Tariq, 
een vluchteling uit Syrië. Beide jongens ontmoeten elkaar 
niet enkel op school, maar ook op het voetbalveld waar 
ze allebei dezelfde positie als ‘diepe spits’ ambiëren bij de 
lokale voetbalclub. Pas wanneer beide rivalen ontdekken 
dat ze een geheim met elkaar delen, groeit er een 
onverwachte vriendschap.

Een sterk en betekenisvol verhaal dat zich afspeelt in een 
omgeving die voor elk kind herkenbaar is: de schoolbanken 
en het sportterrein. De film vertelt over omgaan met het 
verleden en stappen zetten naar de toekomst, belichaamd 
door twee sterke individuen. Sobhi Awad, in de rol van 
Tariq, woont als vluchteling nog maar een jaar in Duitsland 
en had nog nooit geacteerd. Zijn personage staat heel dicht 
bij de werkelijkheid. 

Technische kaart
Een film van Sarah Winkenstette
Duitsland, 2019, 88 minuten, Nederlands ondertiteld

Regie  Susanne Finken    
Productie Weydemann Bros.
Muziek Leonard Petersen
Montage Susanna Haneder
Camera Monika Plura
Cast  Yoran Leicher, Sobhi Awad, Anna König, 
  Andreas Nickl, Julia Hirt, Mohamed Achour ...
Distributie MOOOV
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Persoonlijk verhaal
De regisseur van Zu weit weg is Sarah Winkenstette. Ze werd op 
2 januari 1980 in Rheda-Wiedenbrück, Duitsland, geboren. Dit is 
haar langspeelfilmdebuut. Ze maakte eerder al heel wat kortfilms 
voor een jong publiek en werkte ook voor televisie. Als regisseur 
is zij eigenlijk de baas. Zij geeft aan wie wat moet doen en wat er 
dient te gebeuren op de set. Zij schetst het verhaal van Ben en 
Tariq in beelden en beslist dan samen met de hele crew hoe alles 
eruit moet zien.

Sarah was de geknipte persoon om de film te maken. Door 
een gebeurtenis uit haar jeugd kon ze zich sterk inleven in 
de gevoelens van de hoofdpersonages: “Ik was 16 toen mijn 
toenmalig ouderlijk huis werd afgebroken. Op dezelfde plek heeft 
men weliswaar een nieuw huis gebouwd, maar het was niet meer 
ons oude huis, niet meer mijn kamer met al die herinneringen, 
het toevluchtsoord uit mijn kindertijd. Ook al valt het kleine verlies 
van mijn thuis niet te vergelijken met wat een oorlogsvluchteling 
doormaakt, toch hebben het puin van ons huis en de gevoelens 
die ik daarbij had een diepe indruk op mij nagelaten.”

Maar ook Sarah kwam, net als Ben en Tariq in de film, uiteindelijk 
tot het besef dat vernieuwing niet enkel gemis teweegbrengt, 
maar ook kansen: “Iets ouds gaat, iets nieuws komt - het is 
treurig maar tegelijk spannend. Een universeel gevoel waarmee 
men op verschillende momenten in het leven te maken krijgt. 
Ben en Tariq, de jongens in onze film, komen voor het eerst in 
aanraking met zulke gevoelens. Hun gevoelens, hun behoeftes 
en hun worsteling daarmee - dat vond ik zo waanzinnig boeiend 
aan dit verhaal. Een vriendschap die ontstaat in een tijd waarin 
ontzettend veel aan het veranderen is. Een vriendschap die 
beiden een houvast geeft en hen in een nieuwe thuishaven laat 
aankomen. Dat wil ik tonen - net nu, net in Europa!”
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In een film waar voetballen de rode draad vormt, moet de nodige 
aandacht besteed worden aan het filmen ervan. Klemke vertelt 
daarover: “Voor de voetbalscènes werd een heel gedetailleerde 
choreografie uitgedacht, en dat kostte veel tijd. Er werd met een 
ervaren jeugdvoetbalteam gewerkt, waaraan vier of vijf jonge 
acteurs toegevoegd werden. Ter voorbereiding van de opnames 
hielden ze uitgebreide repetities waarin elke beweging in detail 
werd ingeoefend. Dat verliep probleemloos.”

Voetbalfilm?
Producent Milena Klemke ontwikkelde Zu weit weg van het 
eerste idee tot aan het eindresultaat, hij was zowel zakelijk als 
inhoudelijk verantwoordelijk voor het hele filmproject. Klemke 
werkt bij productiehuis Weydemann Bros.

Het verhaal overtuigde hen om te investeren in de film, ook al 
maakten het originele script en een debuterend regisseur het niet 
makkelijk om de financiering rond te krijgen. “Het is een universeel 
verhaal over omgaan met het verleden en een stap zetten naar 
de toekomst, belichaamd door twee sterke individuen. We hadden 
weinig of geen ervaring met kinderfilms, maar voor een verhaal 
dat zo strak en stevig was, wilden we graag een uitzondering 
maken. Het ging allemaal behoorlijk snel: het kostte drie jaar 
tijd om het budget en het script rond te krijgen, en toen was het 
moeilijkste achter de rug.” 

Voetballen staat centraal in Zu weit weg: het is het terrein waar 
de jongens elkaar ontmoeten en waar hun vriendschap groeit. 
Maar de film vertelt volgens Klemke een veel breder verhaal. 
“Het voetbal geeft de film een heel nieuwe dimensie. We wilden 
een kinderfilm maken met een stevig verhaal, een betekenisvolle 
inhoud en een goede balans daartussen. Daarom kennen we niet 
te veel gewicht toe aan die voetbalscènes. Maar ze lopen wel als 
een narratieve lijn consequent doorheen de hele film en bieden 
auteur Susanne Finken talloze mogelijkheden om op een clevere 
manier de emotionele ontwikkeling van onze hoofdpersonages 
te schetsen. Scène na scène zie je Ben evolueren tot een 
teamspeler die zijn nieuwe situatie leert accepteren.”
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Jonge hoofdacteurs
De film wordt gedragen door de twee jonge hoofdrolspelers, 
Yoran Leichner (Ben) en Sobhi Awad (Tariq). Yoran had al wat 
acteerervaring en hij zit vol energie, dus hij was opgewassen 
tegen zo’n zware taak. Sobhi woonde als vluchteling nog 
geen jaar in Duitsland. Hij sprak amper Duits en had nog 
nooit geacteerd. Zijn personage staat dus heel erg dicht bij de 
werkelijkheid. De dynamiek tussen de twee jongens op de set 
was fantastisch, Yoran ontfermde zich over Sobhi zoals een grote 
broer en samen worstelden ze zich door alle moeilijke momenten 
heen.

In Duitsland zijn er strikte beperkingen wat betreft het aantal uren 
dat kinderacteurs per dag op een filmset mogen doorbrengen: 
ongeveer vijf uur, waarvan ze maximum drie uur aan het werk 
mogen zijn. Dat was een uitdaging, want acteur Yoran Leicher 
moest opdraven in zowat elke scène van de film. Elke dag moest 
hij op de set aanwezig zijn!

De film werd al met vele nominaties en prijzen bekroond, o.a. op 
het Schlingel-festival, waar hij de kinder- en jeugdfilmprijs van het 
Goethe-Institut in de wacht sleepte. In zijn motivatie prees de jury 
het “goed ingeleefde spel” van de twee hoofdrolspelers.

 � In de aftermovie van het Schlingelfestival zie je 
beide acteurs handtekeningen uitdelen. Ook eens de 
sfeer op een festival opsnuiven, met je klas of met 
je ouders? Elk jaar in februari is er het JEF-festival 
(www.jeffestival.be voor alle info). 
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Na het zien van de film kan je de les meteen beginnen met de 
vijf W-vragen. Zo kan je in een klasgesprek al enkele essentiële 
elementen van een film aanhalen en bespreken. Je vindt deze 
werkvorm verder toegelicht in ons downloadbaar document 
‘verzameling van werkvormen’. Hieronder gaan we dieper in op 
enkele thema’s en hoe de leerlingen de film ervaren hebben. 

Vriendschap & jaloezie
In de film staat de ontwikkeling van de vriendschap tussen Ben 
en Tariq centraal. Tariq is moeten vluchten voor de oorlog in Syrië 
en is onderweg zijn broer kwijtgeraakt. Ben moest zijn vertrouwde 
omgeving en vrienden achter zich laten omdat hun dorp plaats 
moet ruimen voor de ontginning van bruinkool. Beiden moeten ze 
hun draai vinden in een nieuw leven. De gelijkaardige gevoelens 
waarmee ze worstelen zorgen er uiteindelijk voor dat de twee 
jongens naar elkaar toe groeien.

 � Herbekijk het fragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Hoe voelen beide jongens zich na de beslissing van 

de trainer? (Tariq is ongerust over zijn papieren en 
Ben is jaloers)

 W Ben ervaart regelmatig jaloezie tijdens het voetbal, 
maar later in de film brengt voetbal hen ook dichter 
bij elkaar. Hoe? Kan je dat beschrijven aan de hand 
van scènes uit de film?

 W Wat is vriendschap volgens jou?
 W Moet je op elkaar lijken om vrienden te kunnen zijn?
 W Heb je zelf een vriend of vriendin met een 

uitzonderlijk talent?
 W Ben je soms ook eens jaloers als een vriend(in) iets 

beter kan dan jij? Of ben je dan oprecht blij?
 W Hebben vrienden wel eens ruzie? Hoe loopt dat af?

 � Ook een voetbaltrucje leren? Op de afspeellijst staat 
een tutorial!

Laat de leerlingen een spel verzinnen waarbij belangrijke 
vriendschapskwaliteiten getest kunnen worden. Gebruik 
hierbij de principes van gamification. Kinderen vinden dit 
over het algemeen zeer leuk. Iemand start bijvoorbeeld als 
pestkop op level 0 maar kan door bepaalde uitdagingen 
goed uit te voeren naar een hoger level doorgroeien en dus 
een betere vriend worden. Verdeel voor deze opdracht de 
klas in groepjes en laat ze hun spel aan elkaar presenteren 
via een Powerpoint- of Googlepresentatie. 

 � Om de leerlingen uit te leggen waar ze moeten op 
letten bij het maken van een presentatie kan je dit 
filmpje bekijken.

Inhoudelijke info

De ontluikende vriendschap tussen Ben en Tariq wordt echter 
op de proef gesteld. Beide jongens willen heel graag meespelen 
in de volgende match. Tijdens de training is Ben onder de 
indruk van de behendigheid van Tariq, maar nadien is hij best 
jaloers wanneer de trainer Tariq kiest om mee te spelen en Ben 
veroordeeld wordt tot de bank.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=Zr0NxQHKa_A&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=lLafprixank&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=2
https://www.mediahelpdesk.be/vraag/motiveer-je-leerlingen-dankzij-gamification-in-het-onderwijs
https://www.youtube.com/watch?v=b1CSWI1YnLw&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=b1CSWI1YnLw&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=4


Een nieuwe start
Al van bij het begin van de film leven we mee met Ben die zijn 
thuis en vrienden moet achterlaten. Hij lijkt de enige binnen het 
gezin die zo moeilijk kan wennen aan de nieuwe situatie: hij vindt 
zijn draai niet meteen op school, wordt er geviseerd door een paar 
pestkoppen, krijgt in de nieuwe voetbalploeg niet de kans om als 
spits te spelen enz. Geleidelijk aan wordt zijn vriendschap met 
Tariq hechter en dat helpt hem zijn nieuwe situatie te aanvaarden. 
Tijdens hun geheime uitje naar Bens oude dorp, lijkt Ben te 
beseffen dat de uitdaging voor Tariq wellicht nog groter is en dat 
ze allebei open moeten staan voor de toekomst.

Ben en Tariq kijken uit over de eindeloos grote put en de kraan 
die alles vernielt. Ben voelt zich erg verdrietig bij dit uitzicht, hij 
mist zijn dorp en vrienden nog steeds. Op dit moment wordt 
ook zijn band met Tariq duidelijk. Tariq is zijn vaderland, huis 
en familie kwijt door de oorlog en dat plaatst Bens situatie in 
perspectief.  

 � Herbekijk dit filmfragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat zijn de gelijkenissen tussen Ben en Tariqs 

situatie?
 W Wat zijn de verschillen?
 W Wie troost wie? Waardoor vinden ze kracht bij 

elkaar?
 W Heb jij al iets gelijkaardigs meegemaakt of ken je 

iemand die dit ervaren heeft? Of misschien ken je 
andere films of boeken die hierover gaan?

 W Ben jij al eens verhuisd? Of veranderd van school? 
Hoe voelde het om ergens helemaal opnieuw te 
moeten beginnen?

 W Wie of wat kan helpen om je gelukkig te voelen in 
een nieuwe situatie?

Laat de kinderen in de WO-les aardrijkskunde via Google 
Maps naar Syrië en Aleppo zoeken. Ze zoeken uit hoeveel 
kilometer Syrië van België ligt en welk reistraject mensen 
op de vlucht maken om hier te komen.  

Creëer meer bewustzijn rond de vluchtelingenproblematiek 
bij je leerlingen. Tumult ontwikkelde het gratis inleefspel ‘En 
route’ waarmee je ook in de klas aan de slag kan gaan.

� Op het Pinterest-bord bundelden we onder ‘Op 
de vlucht voor oorlog’ interessant materiaal om 
verder in te gaan op dit thema.
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https://www.youtube.com/watch?v=f-lEjOhs4sA&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=6
https://www.google.be/maps
https://www.google.be/maps
https://allemaalmensen.11.be/doe-mee/jeugdwerk/inleefspel-en-route.aspx
https://allemaalmensen.11.be/doe-mee/jeugdwerk/inleefspel-en-route.aspx
https://www.pinterest.com/jefindeklas/zu-weit-weg/op-de-vlucht-voor-oorlog/


Uit het oog, uit het hart? Vragen voor de leerlingen
 W Wat vind je van de uitspraak ‘uit het oog, uit het 

hart’?
 W Waarom is Ben hier zo van overtuigd? 
 W Is het waar dat het anders is tussen familie dan 

tussen vrienden? Hoe komt dat?
 W Is vriendschap voor altijd? Wanneer wel/niet?
 W Heb je al eens meegemaakt dat het contact 

verwaterde met iemand met wie je heel erg close 
was? Hoe kwam dat? 

 W Met wie blijf je wel een goeie band hebben, ook al zie 
je hem/haar niet meer? 

 W Hoe kan je contact houden met mensen die ver 
wonen of bij wie je tijdelijk niet op bezoek mag gaan? 

 W Hoe voelde het om je klasgenoten niet te zien toen 
de school zo lang gesloten was door COVID-19? Wat 
miste je het meest?

 W Kan videochatten en online les dat gemis (volledig) 
doen verdwijnen? Waarom wel/niet?

In de les Nederlands of ICT kan je de kinderen een e-mail 
laten schrijven. Op Klascement.net vind je heel veel 
bruikbaar lesmateriaal om leerlingen een goede e-mail te 
leren schrijven. Met aandacht voor de structuur, etiquette, 
spelling, toon...

Interessant aan dit thema is dat iedereen er zich zal in herkennen 
na de uitbraak van COVID-19. Ook al wonen je familie of vrienden 
niet ver, we konden elkaar een hele lange tijd niet zien door 
de veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegde om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zijn we onze 
familie, vrienden en klasgenoten daardoor ook vergeten?

 � In dit fragment nemen Ben en Tariq afscheid in het 
treinstation. Tariq gaat bij zijn broer in Nederland 
wonen.
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https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=e-mail
https://www.youtube.com/watch?v=-1xuPEl8sH8&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=7


De kracht van sociale media
De klasgenoten van Tariq helpen hem bij de zoektocht naar 
zijn broer Kheder. Ze doen dat door een oproep te plaatsen op 
Facebook. Het succes hiervan kunnen we verklaren door het 
principe van ‘the six degrees of separation’, dat is de hypothese 
dat iedere levende persoon op aarde maximaal zes stappen 
van elke andere persoon verwijderd is. D.w.z. dat om van de 
ene persoon bij de andere te komen, er nooit meer dan vijf 
tussenpersonen nodig zijn. 

Sedert de opkomst van sociale media blijkt het aantal 
tussenpersonen nog lager te liggen en het evolueert nog altijd 
razendsnel. Zo bleek uit onderzoek in 2011 dat tussen alle 
facebook-gebruikers de gemiddelde ‘afstand’ 4,74 bedroeg. In 
2016 was het aantal tussenpersonen al verminderd naar 3,57. Hoe 
meer mensen actief zijn op facebook, hoe minder tussenstappen 
nodig zijn om twee mensen met elkaar te verbinden. Dat verklaart 
waarom het de klasgenoten van Tariq gelukt is op deze manier in 
contact te komen met Kheder.

Start met de klas zelf een ketting op via sociale media en 
onderzoek hoe ver een post de wereld in gestuurd kan 
worden en hoeveel mensen je ermee bereikt. Om iets 
succesvol viraal te laten gaan moet je creatief uit de hoek 
komen, iets maken wat vele mensen aanspreekt zodat ze 
het graag willen delen: het moet grappig zijn of medeleven 
opwekken of inspelen op de actualiteit. Baken een korte 
periode af waarin je de resultaten bespreekt (maximum een 
week). Op social media gaat alles snel, na een paar dagen 
heb je al door of je bericht al dan niet succesvol is. 

Om een impactvolle video de wereld in te sturen is de kwaliteit 
van je videoboodschap erg belangrijk:

 k Denk goed na over wat je wil vertellen of bereiken met je 
video, werk vooraf een scenario uit.

 k Focus op één doel; dat is duidelijk voor de kijker en handig 
voor jou.

 k Hou de video kort en krachtig, dan heb je meer kans dat 
mensen hem integraal bekijken.

Een ideale app om deze opdracht mee uit te voeren is TikTok, 
razend populair bij kinderen en heel intuïtief in gebruik. Besteed 
zeker de nodige aandacht aan het gebruik van de juiste hashtags 
om je video succesvol viraal te laten gaan. Lees als inspiratie het 
verhaal van de Gentse Jonathan Medart die ontzettend populaire 
TikTok-video’s maakt.

 � In deze video wordt het gebruik van de app TikTok 
stap voor stap uitgelegd. 

 � De volgende video is een tutorial om zelf een leuke 
TikTok-video te maken.
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https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200427_04935915
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https://www.youtube.com/watch?v=CVLyN0TUvzA&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=6&t=2s


Slow motion
 � Herbekijk met de leerlingen de startscène van de 

film. 

Wat valt de leerlingen op? Er zit een beslissend doelpunt aan te 
komen voor het team van Ben. De beelden vertragen. 

Slow motion is een filmeffect waarbij beelden extreem langzaam 
afgespeeld worden. Handelingen lijken langzamer te gaan dan in 
werkelijkheid. Slow motion shots kunnen de spanning versterken, 
emoties uitvergroten of een scène accentueren, waardoor ze 
achteraf bij de kijker blijven hangen. Bij sport werkt slow motion 
vaak goed omdat dit meestal gepaard gaat met opgebouwde 
spanning. Het effect werkt het best bij snel bewegende 
onderwerpen, zoals bij opspattend water.

 � Je vindt verschillende voorbeelden in onze 
afspeellijst:
k  Waterdruppel
k  Confetti
k  Champagne

Om dit effect te bereiken neemt de camera een hoog aantal 
beelden per seconde op. Daarna wordt de gefilmde scène op een 
normaal aantal beelden per seconde afgespeeld, waardoor het 
betreffende fragment vertraagd lijkt.

Regisseur Sarah Winkenstette maakt in Zu weit weg meerdere 
keren gebruik van deze techniek, waardoor die de stijl en de vorm 
van de film mee bepaalt. Ze begint en eindigt haar film ermee.

 � Herbekijk ook de slotscène in de tuin op het 
verjaardagsfeestje van Ben. 

Ben doet in slow motion het voetbaltrucje dat hij van Tariq geleerd 
heeft en eindelijk lukt het hem. De spanning die in deze scène 
opgebouwd wordt gaat gepaard met vreugde. Dat merk je nadien 
wanneer Ben zich naar Tariq richt in de camera. 

Vragen voor de leerlingen
 W Waren de fragmenten in slow motion je opgevallen 

bij het bekijken van de film?
 W Waarom denk je dat de regisseur in deze fragmenten 

slow motion gebruikt heeft? Wat wil ze daarmee 
uitdrukken?

 W Dit zijn twee voorbeelden van sportscènes. Bij welk 
soort beelden zou slow motion ook goed passen? 
Denk hierbij zeker ook aan andere scènes uit de film.
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https://www.youtube.com/watch?v=O-ihJ54Wy6Q&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O50o1aWbDZk&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kdbhbeZdwnI&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xNCnZtLyjJc&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VVRGLf-G_jY&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=14&t=0s


Laat de leerlingen zelf experimenteren met het effect van slow 
motion. Met de nieuwste smartphones kun je meestal heel 
eenvoudig video’s in slow motion maken zonder dat je speciale 
software nodig hebt.

 � Je vindt op onze afspeellijst hoe je een opname in 
slow motion maakt met een Samsung smartphone en 
een iPhone.

Het effect van slow motion komt het best tot zijn recht als je het 
afwisselt met beelden op normale snelheid, dat zag je ook in de 
voetbalscènes in Zu weit weg. 

 � Freerunning leent zich uitstekend voor dit filmeffect. 
Bekijk een voorbeeld uit Griekenland. 

Verdeel de klas in kleine groepjes en ga naar de sportzaal. 
Afhankelijk van het aantal beschikbare smartphones laat 
je een paar leerlingen elk een klein groepje klasgenoten 
filmen terwijl die sporten. Zorg ervoor dat elk groepje een 
andere sport beoefent: hockey, volleybal, toestelturnen, 
handenstand… Wissel af, zodat iedereen eens kan filmen. 
Vraag de leerlingen te experimenteren: wanneer is het 
beste moment om slow motion te filmen en wanneer film 
je beter op normale snelheid? Leg ze uit dat ze naar een 
climax toe moeten werken.

Maak nadien een montage van alle fragmenten, een “best 
of”. Vergeet zeker niet om er spannende muziek onder te 
zetten. Om te monteren is de gratis app KineMaster een 
aanrader, zeer veelzijdig en eenvoudig in gebruik. 

 � Zo kan je best of-video er straks uitzien!
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https://www.youtube.com/watch?v=1n_Wa5CdeV8&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NA23XGpxGH8&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vb90fLYYRLE&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=13&t=0s
https://www.ilikemedia.be/de-tooltester-kinemaster/
https://www.youtube.com/watch?v=0-pZ4t-kAWw&list=PLdKaY1_rO61bL1XAgH6MSLvaMFZwGtpWm&index=14&t=0s


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Zu weit weg. Je vindt er duiding op kindermaat over de oorlog in 
Syrië en kinderen op de vlucht, extra uitleg bij de opdrachten in 
slow motion en de social media, recepten uit Syrië, verslag van 
een jeugdfilmfestival waar Zu weit weg in de prijzen viel, een kerk 
die recent nog gesloopt werd in Duitsland voor bruinkool en nog 
veel meer.
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Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://drive.google.com/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view
http://www.JEFmakers.be
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef

