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Doelgroep
1e en 2e kleuterklas

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 lesmap hebben we 
nog meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap.

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

Stip&Vlek

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

Afspeellijst �
Bij Stip & Vlek is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar 
op YouTube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode 
draad bij 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.

Jouw mening telt 
Laat ons weten wat je vindt van de inhoud van deze 
lesmap. Je kan hier een evaluatieformulier invullen. 
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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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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
Kijk, daar heb je Stip & Vlek. Stipt is gestipt en Vlek is 
gevlekt. Precies zoals het hoort. Stilzitten kunnen ze niet. 
Ze buitelen van het ene avontuur in het andere. Ze houden 
van picknicken, de kamer behangen, stempels maken 
en piraat spelen. Bruisend van fantasie bezorgen ze het 
allerjongste publiek een echt filmfeest.

Het universum van Stip & Vlek ziet er precies uit zoals de 
wereld van kleuters. Er wordt gespeeld met vormen en 
kleuren in zeven charmante verhaaltjes, ondersteund door 
eenvoudige maar aanstekelijke muziek. Dat maakt van Stip 
& Vlek een amusante, originele film die bijzonder geschikt 
is voor kleuters. 

Technische kaart
Een film van Uzi & Lotta Geffenblad
Zweden, 2011, 43 minuten, Nederlands gesproken

Regie   Uzi & Lotta Geffenblad
Scenario Scenario naar een idee van Lotta Geffenblad    
Productie Uzi Geffenblad
Muziek Uzi Geffenblad
Cast  met de stem van Aagje Dom
Distributie JEF 
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Van boek naar film
De wereld van een kind zit vol met stippen en vlekken. Soms 
zijn deze stipjes en vlekjes heel leuk zoals de dwarrelende 
sneeuwvlokjes in de winter of de sprankelende sterren in de 
lucht. Maar er zijn ook minder leuke vlekjes zoals de vlekjes van 
de enge griezeltandenziekte. Om nog niet te spreken van de 
bultjes die monstermuggen op de huid achterlaten! Het waren 
deze doordeweekse stippen en vlekken die Lotta Geffenblad 
inspireerden om deze twee konijnen te maken. Ze publiceerde 
acht prentenboeken over de gevlekte en gestipte avonturen 
van Stip & Vlek. Samen met Uzi Geffenblad besloot ze om er 
ook verschillende animatiefilms van te maken in hun eigen 
animatiestudio “Zigzag Animation AB’.

Bekijk de Zweedse boekomslagen van de Stip & Vlek-reeks op 
Pinterest.

Gesprek met de klas
 W Zien jullie verschillen tussen Stip & Vlek in de film en 

op de boekjes?
 W Wat doe je het liefst: een boek lezen of een film 

bekijken? Waarom?
 W Kijk eens rond in de klas. Waar zie jij overal stippen 

en vlekken?

Filmproductie

Lotta & Uzi Geffenblad zijn naast man en vrouw ook een geweldig 
regisseursteam.

Lotta Geffenblad is een illustrator en filmmaker, gepassioneerd 
door kinderboeken. Ze studeerde kunst en design in Stockholm 
en werkte na haar afstuderen aan vele kinderboeken en 
animatiefilms. Voor Stip & Vlek verzorgde ze de visuele kant van 
de film en maakte ze ook de storyboards.

Uzi Geffenblad is naast muzikant en componist ook nog eens 
regisseur, fotograaf en producent. Maar Uzi heeft niet altijd aan 
films gewerkt, eerst was hij muzikant en speelde hij de Franse 
hoorn! Al snel maakte hij de overstap naar de filmwereld waarin 
hij vaak met Lotta werkt. Naast het regisseren van Stip & Vlek, 
zorgde hij ook voor de muzikale kant van de film.
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Ze	lijken	erg	op	elkaar:	de	glazige	blik,	de	voortanden,	de	licht	
schommelende	pas	en	de	lange	rechtopstaande	oren.	Zo	zien	ze	
eruit,	de	konijnen	Stip	en	Vlek.	Het	enige	verschil	tussen	beide	
charmante	dieren	is	dat	Stip	gestipt	is	en	Vlek…	gevlekt.

Weetgierig	wagen	ze	zich	 in	de	wereld	en	op	kinderlijke	wijze	
nemen	ze	 zichzelf	 als	 referentiekader.	 “Net als ik,”	merkt	Stip	
trots	op	als	hij	de	rasterstippen	van	de	krantenfoto’s	bestudeert.	
“Net als ik,”	zegt	Vlek	als	hij	even	enthousiast	de	vlekken	op	de	
maan	ziet.	De	wereld	lijkt	wel	vol	stippen	en	vlekken.

Het	 waren	 zulke	 doordeweekse	 stippen	 en	 vlekken	 die	 Lotta	
Geffenblad	inspireerden	voor	de	twee	konijnen.	Ze	publiceerde	
acht	prentenboeken	over	Stip	&	Vlek.	Alle	verhalen	gaan	over	
het	thema	“vlekken”.	“Prick”	betekent	“vlek”	in	het	Zweeds	en	
het	woord	komt	voor	in	talloze	uitdrukkingen.	Regisseur	Uzi	Gef-
fenblad:	“We stelden een lijst op van 23 mogelijke verhalen die 
we daar rond konden vertellen.”

Van boek naar Film 
Nog	voor	Stip	en	Vlek	op	het	witte	doek	verschenen,	konden	
kinderen	al	met	hen	kennis	maken	in	de	boekjes	die	over	de	ko-
nijnen	verschenen.	De	figuurtjes	en	decors	uit	de	boeken	lijken	
erg	op	die	uit	de	film.	Vergelijk	de	filmplaatjes	met	de	prenten	
uit	de	boeken	(zie	bijlage)	en	let	goed	op	alle	details:	de	meu-
bels,	alle	kleine	spulletjes,	de	kledij,	de	kleuren,….	

Hoe werden 
Stip & Vlek 
gemaakt?

Regisseur	Uzi	Geffenblad

4 / Des livres aux fi lms
Les personnages et les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord été imaginés 

par Lotta Geffenblad sous forme de livres pour être ensuite adaptés au cinéma. 
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Les personnages et les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord été imaginés 

par Lotta Geffenblad sous forme de livres pour être ensuite adaptés au cinéma. 

4 / Des livres aux fi lms
Les personnages et les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord été imaginés 

par Lotta Geffenblad sous forme de livres pour être ensuite adaptés au cinéma. 

Regisseursduo
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Maak je eigen popje
Ook zonder een ijzeren skelet kan je een eigen (stop-
motion) personage maken. Laat elke leerling met plasticine 
aan de slag gaan om hun eigen personage te maken. Voeg 
knoopjes of wiebeloogjes als ogen toe en rol kleine worstjes 
om wenkbrauwen, snorren en mondjes te creëren. Hierna 
kunnen ze hun eigen gemaakte poppen tot leven brengen 
met Puppet Master (iOs - betalend) of Play-Doh TOUCH 
(iOs & Android - gratis).

Neem ter inspiratie een kijkje op de Pinterest pagina. Je vindt er 
ook foto’s van hoe Stip & Vlek eruit zien voor ze helemaal klaar 
zijn.

Poppenanimatie
 � Herbekijk hier hoe Stip en Vlek zelf hun vlekken 

tekenen.

Om een stop-motion animatiefilm te maken over Stip & Vlek 
heb je natuurlijk ook Stip-& Vlekpoppen nodig! Deze langorige 
helden zijn uit latexschuim gemaakt en ze werden in de oven 
gebakken. Maar net als mensen worden ook poppen oud. Na een 
tijd krimpen ze en gaat hun velletje zelf rimpelen en moeten ze 
naar het poppenrusthuis. Daarom werden er meer dan 20 Stip- & 
Vlekpoppen gemaakt zodat ze er steeds jong blijven uitzien in de 
film. Net als in het fragment worden ook in het echt de stippen en 
vlekken zorgvuldig op de poppen geschilderd. Belangrijk hierbij 
is natuurlijk dat alle stippen en vlekken bij elke pop steeds op 
hetzelfde plekje staan!

Om de zachte latexhuid samen te houden, zit er in elk popje 
een soort metalen skelet dat net zoals onze botten steun geeft. 
Dankzij dit geraamte kunnen Stip & Vlek staan, zitten en lollies 
eten!

Wist je dat Stip & Vlek zelf hun neusje kunnen bewegen door 
een botje in hun neus? Deze snuffelende beweging benadrukt 
namelijk hun dierlijke herkomst.
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het maken Van de poppen
Eerst	 wordt	 er	 een	 ‘model’	
gemaakt,	 een	 beeldje	 dat	 als	
voorbeeld	 dient.	 Dat	 model	
wordt	gemaakt	uit	plasticine.	
Op	basis	van	dat	model	wordt	
een	 plaasteren	 gietvorm	 ge-
maakt.	De	voor-	en	achterkant	
kan	je	uit	elkaar	halen.	Zo	kan	
je	 de	 vorm	 telkens	 opnieuw	
gebruiken	om	nieuwe	poppen	
te	maken.	

Uzi	 Geffenblad:	 “De pop-
pen worden gemaakt uit latex 
schuim dat in een oven wordt 
gebakken. Het vreemde is: ook 
popjes worden oud, net zoals 
mensen. Na een tijdje krimpen 
ze, hun vel gaat rimpelen, ze 
worden slapper… Na enkele 
jaren worden ze onbruikbaar.”

Voor	 elk	 personage	wordt	 een	
metalen	 skelet	gemaakt;	dat	 is	
‘het	geraamte’	van	Stip	en	Vlek.	
Dat	 skelet	 wordt	 in	 de	 pop-
jes	 geplaatst.	 Uzi	 Geffenblad:	
“Dankzij dat metalen skelet 
kunnen ze zitten en stappen. 
Hun neus kan bewegen want 
ruiken accentueert hun dierlijke 
origine. Een mond hebben ze 
niet; voor de scènes bij de tand-
arts moesten we aparte poppen 
met een open mond maken. 
Ze hebben kleine handjes en 
enorm lange oren, wat moeilijk 
te animeren is.” 

Dan	worden	de	poppen	ge-
verfd	 en	 krijgen	 ze	 kleedjes	
aan.	 Uzi	 Geffenblad:	 	 “De 
schoenen zijn op hun lijf 
geschilderd, net zoals de 
stippen en vlekken. Altijd 
op dezelfde plaats, volgens 
een vast patroon.”	Hun	huid	
wordt	 gepoederd	 opdat	 ze	
niet	kleverig	zou	worden.	De	
wenkbrauwen	 zijn	 kleisliert-
jes	en	de	ogen	zijn	uitneem-
bare	 knikkers	 die	 afzonder-
lijk	 in	de	hoofdjes	geplaatst	
worden.	 “Het is geen fraai 
gezicht als zo’n oog plots uit 
de oogkas valt en wegrolt, 

zoals pas gebeurde in een zaal vol kinderen.”	Voor	elk	perso-
nage	zijn	er	een	20tal	poppen	nodig.	Omdat	de	popjes	zo	hard	
moeten	werken	en	bewegen,	raakt	er	nu	en	dan	wel	eens	eentje	
beschadigd.

8 / La fabrication des personnages
Tout d’abord, on fabrique un « modèle » c’est-à-dire une sorte de sculpture des personnages.  

Comme Gros-pois et Petit-point ont la même constitution, un seul a suffit. Ce modèle est fabriqué  
en plasticine (c’est une sorte de pâte à modeler).

11 / La fabrication des personnages
Pour chaque personnage, on crée une armature articulée en métal, c’est en quelque sorte le squelette  

de Gros-pois et Petit-point. Cette armature sera placée à l’intérieur du personnage  
pour lui permettre d’être articulé.

12 / La fabrication des personnages
Ensuite, les personnages sont peints, habillés et recouverts de talc pour éviter qu’ils soient collants.  

Les yeux sont fabriqués à part et placés ensuite sur les personnages. Environ une vingtaine de marionnettes  
ont été nécessaires au tournage car on tournait simultanément sur plusieurs plateaux  

mais également parce que les marionnettes s’abîment à force d’être manipulées.

9 / La fabrication des personnages
À partir du « modèle » en plasticine on fabrique les moules en plâtre.  

Ces moules sont en deux parties pour pouvoir  
être ouverts et fermés plusieurs fois.
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https://apps.apple.com/us/app/puppetmaster/id438080891
https://apps.apple.com/nl/app/play-doh-touch/id1092148948
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hasbro.playdohtouch&hl=nl&gl=US
https://www.pinterest.com/jefindeklas/stip-vlek/de-poppen/
https://www.youtube.com/watch?v=1sXHFaFT1Bg&list=PLdKaY1_rO61ZfFrFNcMGWxVDwGqMhK48P&index=2


Dappere avonturiers
Elke dag is een avontuur voor Stip en Vlek. Een sneeuwstorm 
bedekt hun wereld met een magisch wit tapijt waardoor ze de weg 
kwijt raken en een simpele aardappel verandert hun dag in een 
stempelavontuur. Zelfs een rommelig huis opruimen kan plots 
veranderen in een waar avontuur!

 � Herbekijk samen met de leerlingen dit fragment.

Stempelavontuur met aardappels
Maak net zoals Stip & Vlek samen met de leerlingen 
jullie eigen aardappelstempels! Stempel met wat verf in 
verschillende kleuren een leuk stippen-of vlekkenpatroon.
Op Pinterest kan je nog meer inspiratie voor stempels 
vinden.

 � Bekijk samen met de leerlingen dit fragment.

Stip & Vlek beleven elke dag wel een nieuw avontuur en zo 
ontdekken ze ook nieuwe vlekken. Maar ook avonturiers zijn soms 
een beetje bang en al zeker als ze op avontuur gaan naar de 
tandarts!

Wat doen mensen als ze bang zijn? We houden graag elkaars 
warme handje vast om steun te zoeken. Maar Stip & Vlek zijn 
geen mensen en hebben hun eigen manier om steun te zoeken 
bij elkaar. Ook in hun oortjes zit een soort ijzerdraad. Door deze 
buigzame draad kunnen Stip en Vlek gelukkig elkaars oortje 
vasthouden wanneer ze bang zijn voor de tandarts!

Inhoudelijke info 6
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https://www.youtube.com/watch?v=4ldq0QlHx9U&list=PLdKaY1_rO61ZfFrFNcMGWxVDwGqMhK48P&index=3&t=1s
https://www.pinterest.com/jefindeklas/stip-vlek/de-aardappelstempels/
https://www.youtube.com/watch?v=ohDUqfHZqZA&list=PLdKaY1_rO61ZfFrFNcMGWxVDwGqMhK48P&index=4


Stip & Vlek komen uit Zweden en Zweedse kinderen snoepen 
zelden, behalve op zaterdag. Ze kopen een hele grote zak snoep 
waar ze zich de hele dag op verlekkeren en werken die ’s avonds 
in één keer naar binnen. Net zoals Stip en Vlek doen. Maar Stip 
& Vlek worden daarvoor wel ‘gestraft’ met een bezoekje aan de 
tandarts.

Vragen voor de klas
 W Waar zijn jullie bang van en waarom?
 W Waarom hebben Stip & Vlek vlekjes op hun tanden?  
 W Zijn jullie ook bang voor de tandarts en waarom?
 W Hoe komt het dat mensen bang zijn voor allerlei 

dingen?
 W Denk je dat bang zijn soms goed is voor ons?
 W Wat vind je ervan dat Zweedse kinderen enkel op 

zaterdag snoepen? Zou je dat ook willen?

De angstboom
Knutsel samen met je leerlingen blaadjes voor de grote 
angstboom. Knip een grote boomstronk met takken uit 
karton. Inspiratie vind je op Pinterest. Geef elke leerling 
een paar groene blaadjes. Ze kunnen er zelf bladeren van 
een boom uit knippen. Laat ze op de blaadjes hun angsten 
tekenen. Plak alle blaadjes samen op de angstboom. Want 
een gezonde angstboom heeft natuurlijk blaadjes nodig om 
hem te beschermen!

Gender
Zijn ze beste vrienden of familie? Jongens of meisjes?
Stip & Vlek zijn zelfs voor regisseur Uzi Geffenblad een mysterie. 
De regisseur was zelf nooit zeker of de vrolijke konijntjes een 
tweeling, vrienden of misschien wel een koppel zijn. Ook over 
leeftijd van Stip & Vlek is er onzekerheid. Ook al doet het duo 
volwassen dingen zoals koken en timmeren, toch zijn ze net zo 
nieuwsgierig en enthousiast als een kind!

Stip & Vlek zijn niet duidelijk een jongen of een meisje. De 
regisseur koos er ook bewust voor om beide personages zowel 
roze als blauwe kleren te geven. Op deze manier doorbreekt de 
regisseur een beetje het cliché dat meisjes van roze en jongens 
van blauw houden.
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Een speelgoed collage
Verzamel een aantal speelgoedfolders. 
De kinderen mogen zelf op zoek gaan naar hun favoriete 
speelgoed en dat op een groot papier laten plakken. Maak 
ook voor Stip & Vlek een speelgoedcollage. Je kan dit op 
voorhand doen of samen met je leerlingen aan de hand van 
onderstaande vragen. Ga met de kinderen in gesprek over 
hun eigen collages en die van Stip & Vlek. Benadruk in dit 
gesprek dat elk kind met elk soort speelgoed kan spelen en 
dat iets nieuws proberen wel eens leuk kan zijn.

Vragen voor de klas
 W Wat is je favoriete speelgoed en waarom?
 W Wie heeft er dit soort speelgoed thuis?
 W Wie zou er graag eens met dit soort speelgoed 

spelen? Waarom?
 W Is er er speelgoed waar je niet met speelt? Waarom 

is dat?
 W Toon de Stip-&  Vlekcollage. Van wie is deze collage 

en waarom?
 W Welke kleuren zie je allemaal op de Stip- & 

Vlekcollage?
 W Wat zouden Stip & Vlek allemaal leuk vinden om 

mee te spelen?
 W Zien jullie iets bij Stip & Vlek dat je zelf ook graag 

eens zou proberen?

De grote speelgoed ruil
Elk kindje mag zijn favoriete speelgoedje meenemen naar 
de klas of een favoriet kiezen in de klas. Herverdeel het 
gekozen speelgoed onder je leerlingen. Wie is er blij met 
het nieuwe speelgoed en waarom? Daarna mogen ze het 
speelgoed ruilen. Welk speelgoed kiezen de leerlingen en 
waarom? Je kan dezelfde vragen opnieuw stellen.

Tip: Wil je met de klas over gender praten of zelf meer te weten 
komen? Rosa maakte een toolkit voor de kleuterklas.
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Stop-motion animatie
 � Bekijk samen met de leerlingen dit fragment.

In deze kortfilm hebben Stip & Vlek ruzie wegens een 
misverstand. Valt de leerlingen iets speciaal op aan de zon? Dit 
stukje is in een andere stijl dan de rest van de film; namelijk een 
2D-tekenfilm. Dit wil zeggen dat de zon niet, zoals Stip & Vlek, 
van klei gemaakt is maar dat de zon getekend en plat is.

Gesprek met de leerlingen 
 W Zien jullie het verschil tussen Stip & Vlek en de zon?
 W Wat vinden jullie de leukste stijl? 
 W Kennen jullie andere films die op dezelfde manier 

(als 2D-tekenfilm) gemaakt zijn? 
 W Heb jij al eens ruzie gehad met een vriendje over een 

misverstand?

De makers van deze film kozen ervoor om het getekende 
kinderboek om te zetten naar een stop-motion animatiefilm. Bij 
een stop-motion animatiefilm wordt elk decor met personages 
beeld per beeld gefotografeerd. De filmmakers zorgen ervoor 
dat in elk opeenvolgend beeld de poppetjes een klein beetje 
anders geplaatst zijn dan in het vorige beeld. Wanneer zo’n reeks 
beelden snel achter elkaar afgespeeld wordt, lijkt het alsof de 
figuurtjes in beweging komen. Daardoor kunnen levenloze dingen 
(zoals tekeningen, poppen, foto’s, plasticine figuren, snippers, 
voorwerpen...) tot ‘ leven’ worden gebracht! 

Een stop-motion avontuur
Tijd om zelf aan de slag te gaan en jullie eigen stop-motion 
film te maken!
Laat je leerlingen hun eerder gemaakte figuren gebruiken of 
laat ze een simpel figuurtje maken voor deze opdracht.
Hierna is het tijd om dit figuurtje tot leven te wekken. Werk 
hiervoor met Stop motion Studio (iOs - gratis). Zet de 
leerlingen in kleine groepjes en elk kind mag om beurt zijn 
figuurtje een beetje verschuiven. Net zoals bij Stip en Vlek 
komen de figuurtjes na een paar foto’s te nemen al tot 
leven! De leerlingen kunnen ook hun eerder eigen bedachte 
avontuur laten verfilmen.

Filmtechnische info 9

Q

Ch
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Licht en donker
 � Herbekijk samen met de leerlingen de kortfilm  

“Stip & Vlek zien sterren” 

Stip & Vlek ontdekken dat de wereld er ’s nachts helemaal anders 
uitziet. Er is geen zon maar een maan en er staan sterren aan 
de hemel. De nacht is ook enger dan de dag, sommige geluiden 
maken hen meteen bang. 

Gesprek met de leerlingen
 W Wat doen Stip & Vlek ’s nachts in de tuin?
 W Vind jij het akelig in het donker?
 W Ze ontmoeten een ruimtewezen. Hebben ze dat 

gedroomd of niet?
 W Wat vind jij het leukst: de dag of de nacht?

Dit filmpje speelt zich ’s nachts af. Buiten is er nauwelijks licht. 
Licht speelt een grote rol in deze film. Het bepaalt de sfeer: 
knus of kil, eng of vredig. Duisternis maakt alles spannend en 
geheimzinnig, veel licht zorgt voor helderheid.Groen licht zorgt 
dan weer voor een enge buitenaardse sfeer…

Maak een sterrenkijker
Ga aan de slag met een keukenrol en zwart papier en 
maak allemaal een eigen sterrenkijker. Bevestig aan het 
uiteinde van een keukenrol een blaadje zwart papier waar 
de kleuters gaatjes in hebben geprikt.
Nu moet je enkel nog de sterrenkijker naar een raam 
richten en door het rolletje kijken en tadaa, een persoonlijke 
sterrenhemel!

Tip: Je kan ook de buitenkant van het rolletje beschilderen en zo 
een coole gekleurde sterrenkijker maken! 

De magie van gekleurd licht
Doe het licht uit en schijn met een zaklamp rond in de kring. 
Hou een groene, blauwe of oranje filter (vliegerpapier, een 
gekleurd plastic mapje, doorzichtige snoepwikkel...) voor de 
lamp. 
Ervaren de kleuters het effect van het koude, blauwe licht? 
- Wrijf maar in je handen, brrrrr! Lijkt het warmer met de 
oranje filter? - Mmm, lekker in het zonnetje! Wordt de sfeer 
plots heel eng met het groene licht, is er een alien in de 
klas?

Enkele voorbeelden bij de opdrachten vind je op Pinterest.
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https://www.youtube.com/watch?v=jzYYLFA1YaQ&list=PLdKaY1_rO61ZfFrFNcMGWxVDwGqMhK48P&index=6
https://www.pinterest.com/jefindeklas/stip-vlek/licht-en-donker/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Stip & Vlek. Je vindt er voorbeelden van stop-motion poppen en 
enkele leuke knutselideetjes.

Uzi Geffenblad, A. November 4, 2011. Reviews (in swedish). http://
zigzag.se.Geraadpleegd op 06/06/2022, van http://zigzag.se/tag/
spot-and-splodge/
 
Zigzag Animation, A. z.d. Lotta Geffenblad. http://zigzag.
se.Geraadpleegd op 06/06/2022, van http://zigzag.se/about/
about-lotta
 
Zigzag Animation, A. z.d. Uzi Geffenblad. http://zigzag.se. 
Geraadpleegd op 06/06/2022, van http://zigzag.se/about/
uzi-geffenblad/
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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

