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Doelgroep
5e & 6e leerjaar, 1e middelbaar 

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 lesmap wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken. 

Birta

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

Afspeellijst �
Bij Birta 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.

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

2a Y

Q

mailto:jefindeklas%40jeugdfilm.be?subject=


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
Birta is ongerust wanneer ze hoort dat haar moeder 
geldzorgen heeft. Misschien is er dit jaar zelfs geen geld 
voor een kerstfeest! Met een groot hart en een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel wil Birta haar familie er weer 
bovenop helpen. Maar geld verdienen is niet eenvoudig als 
je pas 11 jaar bent.

In geval van grote of kleine armoede, zijn kinderen daar 
vaak het slachtoffer van. Maar met een groot hart voor 
iedereen en een sterk rechtvaardigheidsgevoel wil Birta 
haar familie er bovenop helpen. Een film die zich afspeelt 
rond Kerstmis, maar toch geen kerstfilm! Regisseur Bragi 
Thor Hinriksson: “Ik vind dat je het hele jaar rond naar Birta 
kan kijken, maar in de kerstperiode nog net iets vaker.”

Technische kaart
Een film van Bragi Thor Hinriksson
IJsland, 2021, 85 min., Nederlands ondertiteld

Scenario Helga Arnardóttir    
Productie Helga Arnardóttir, Bragi Thor Hinriksson, 
  Valdimar Kúld
Muziek Kristján Sturla Bjarnason
Montage Stefanía Thors
Camera Ívar Kristján Ívarsson
Cast  Kristín Erla Pétursdóttir, Margrét Júlía Reynisdóttir, 
  Salka Sól Eyfeld
Distributie JEF
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Waargebeurd
Het verhaal van Birta werd geschreven door Helga Arnardóttir. 
Het meisje Birta bestaat niet echt, maar werd ook niet helemaal 
verzonnen. Helga vond de inspiratie voor haar film immers in 
haar eigen leven. Ze werd ook opgevoed door een alleenstaande 
moeder, die bovendien actrice was. Misschien heeft Helga haar 
passie voor film zo wel ontdekt? 

Zelfs het hele misverstand over geld in de film is gebaseerd 
op iets wat Helga zelf heeft meegemaakt. Toen ze elf jaar oud 
was, vroeg ze vlak voor kerst aan haar mama waarom ze er zo 
bezorgd uitzag. Haar mama wilde eerlijk zijn en antwoordde dat 
ze niet betaald was die maand. In een interview vertelt Helga dat 
ze het bewonderenswaardig vond dat haar mama de waarheid 
verteld had, maar dat ze toch te jong was om met die informatie 
om te gaan. Ook al had haar mama gezegd dat ze zich geen 
zorgen moest maken, toch was Helga sindsdien elke kerstperiode 
bang dat er geen geld genoeg zou zijn voor eten of cadeautjes.

 “Toen ik vroeg waarom ze zo bezorgd was, vertelde ze wat er 
aan de hand was, maar op bemoedigende toon voegde ze eraan 
toe “dat we toch altijd samen een fijne kerst zouden vieren”. 
Dat zinnetje bleef jarenlang door mijn hoofd spoken - het idee 
dat er misschien ooit geen kerstfeest zou zijn was nog nooit 
bij me opgekomen. Vanaf toen kreeg ik elk jaar rond Kerstmis 
een angstknoop in m’n maag dat er geen geld zou zijn voor 
cadeautjes of een feestmaal. In plaats van me gerust te stellen, 
plantte ze een zaadje van angst in mij dat elk jaar opnieuw ging 
groeien.” - Helga Arnardottir

Helga wilde deze  film maken om te laten zien dat er meer 
kinderen zijn zoals Birta - en zijzelf - dan je zou denken. 

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom was Helga in paniek was na het gesprek 

met haar mama?
 W Zou jij hetzelfde gevoel hebben?
 W Hoe reageert Birta wanneer ze hoort dat er niet 

genoeg geld is voor Kerstmis?
 W Wat zou jij doen om geld in te zamelen?
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 � Bekijk de trailer van The Falcons. Deze is in het 
IJslands, maar waarover denk je dat de film gaat? 

Ook voor de acteurs ging het duo het niet te ver zoeken: actrice 
Margrét Júlía Reynisdóttir, die de kleine Kata speelt in de film, 
is de echte dochter van Helga. En Margrét Ákadóttir, die de 
pannenkoeken bakkende buurvrouw Gréta speelt, is de moeder 
van schrijfster Helga, en dus in het echt de oma van Margrét Júlia. 

De hoofdrol wordt gespeeld door Kristín Erla Pétursdóttir. Voor 
zowel Kristin Erla als Margrét Júlía, die het zusje dus speelt, was 
dit hun eerste grote rol. Ze wonnen op enkele kinderfilmfestivals 
er zelfs prijzen voor. Een hele prestatie dus!

De mama van de twee meisjes wordt gespeeld door Salka Sól 
Eyfeld, een bekende IJslandse zangeres. In haar thuisland zat ze 
zelfs in de jury van The Voice.

 � Hier kan je Salka Sól aan het werk horen. 

Vragen aan de leerlingen
 W Zou jij graag een film maken? 
 W Elk leven kan een boeiend verhaal bevatten. In 

een film over jouw leven, welke momenten mogen 
zeker niet ontbreken? En zou je je familie kunnen 
overtuigen om mee te werken?

 W Waarom denk je dat Kristin en Margrét prijzen 
gewonnen hebben? Vind je het terecht?

 W Welke scènes vonden jullie de beste in Birta?

Maak een collageposter
Laat elke leerling een collageposter over zichzelf maken. 
Geef hen elk een groot blad en wat magazines of foto’s als 
inspiratie. Je kan de poster ook digitaal maken op Canva 
(web - gratis). Denk aan: wat maakt jou gelukkig? Wat zijn 
enkele belangrijke momenten in je leven? Welke mensen 
vind je het allerbelangrijkst? Welke eigenschappen verbind 
je met jezelf, en hoe zou je die weergeven op de poster? 

Familiefilm

Helga schreef dan wel een mooi verhaal over Birta, maar daarna 
moest het nog een film worden. Daarvoor zorgde Bragi Thor 
Hinriksson. Hij is de regisseur van de film, en ondertussen ook de 
man van Helga! De naam zegt je waarschijnlijk niets, maar in zijn 
thuisland IJsland is Bragi een heel bekende regisseur. 

Bragi’s carrière in de filmwereld startte bovendien op een 
heel uitzonderlijke manier. Hij was eerst poppenspeler bij een 
IJslandse versie van The Muppet Show. Daarna maakte hij de 
kinderfilm The Falcons, een film over voetbal. Samen met Helga 
aan Birta werken verliep zo goed, dat de twee al werken aan een 
volgend project: deze keer wordt het een spannende thriller voor 
volwassenen. 
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Armoede
Birta en haar zus worden grootgebracht door hun moeder. Als 
alleenstaande ouder staat Birta’s mama voor enkele uitdagingen. 
Ze heeft maar één inkomen om drie gezinsleden te ondersteunen. 
Ze werkt zoveel mogelijk, om de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen. Hierdoor moet Birta soms op haar zusje passen. De 
buurvrouw komt weliswaar al eens pannenkoeken bakken, maar 
dat is toch niet hetzelfde als wanneer mama thuis is.

Wat Birta meemaakt, kan voor veel leerlingen herkenbaar zijn. Net 
als in IJsland, zijn er in België veel gezinnen met alleenstaande 
ouders, zo’n 500.000 zelfs. In de meeste gevallen gaat het om 
alleenstaande moeders die zorgen voor een inkomen en zelf de 
opvoeding van de kinderen en de huishoudelijke taken op zich 
nemen. Soms woont er familie in de buurt die een handje kan 
toesteken; anders kunnen ze enkel terugvallen op de hulp van 
buren of vrienden. En hulp vragen is niet makkelijk! 

 � Bekijk deze scène.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom staat er ‘Birgir’ in de jas van Birta?
 W Zegt Birta de waarheid wanneer ze vertelt dat ze de 

jas gekregen heeft van haar oom? Waarom (niet)?
 W Kan je je nog scenes herinneren waaraan je merkt 

dat Birta het niet zo breed heeft thuis?
 W Welke job heeft de mama van Birta? Hoe komt het 

dat ze als gezin minder geld hebben dan andere 
gezinnen? 

 W Wat zou jij kunnen doen om ervoor te zorgen dat 
kinderen als Birta zich minder schamen? 

De financiële situatie bij Birta thuis is ook niet zo uitzonderlijk. 
Wat is armoede? Sommige mensen hebben geen geld om te 
voorzien in levensnoodzakelijke dingen (voeding, wonen), maar 
niet elke vorm van armoede is zo overduidelijk. Zo’n 40% van 
de eenoudergezinnen leeft op of onder de armoedegrens (vier 
maal meer dan een standaard gezin met twee ouders en twee 
kinderen). De ouder gaat vaak veel werken om het inkomen te 
verhogen, maar toch blijft de financiële situatie heel kwetsbaar. Zo 
kunnen veel van deze gezinnen geen onverwachte uitgaven doen 
(bv. de wasmachine die plots stuk is, kinderen in een groeispurt 
die nieuwe kleren nodig hebben, een dure klasuitstap ...). Extra 
uitgaven, zoals cadeautjes voor feestdagen, zijn al helemaal 
moeilijk.
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Vaak is dat soort armoede in een gezin moeilijk zichtbaar voor 
de buitenwereld. Net zoals bij Birta. Haar thuissituatie lijkt perfect 
normaal: haar mama zorgt dat er elke dag eten op tafel staat, 
de zussen kunnen gewoon naar school en hebben verschillende 
hobby’s. Moeder doet haar uiterste best om een goede ouder 
te zijn, maar de omstandigheden dwingen haar en de andere 
gezinsleden om keuzes te maken op basis van kosten en 
budgetten.

Het personage vertelt
Laat je leerlingen zich inleven in de personages. Op 
Pinterest vind je foto’s van de personages. Download de 
app Chatterpix (iOs - gratis) en laad de foto’s op in de app. 
Je leerlingen spreken vanuit het perspectief van een van 
de personages een tekst in. De app zal je personage laten 
‘spreken’!
Enkele voorbeeldvragen waarover je leerlingen kunnen 
nadenken: 

 k Hoe voelt Birta zich? Ze moet vaak voor Kata zorgen, 
hoe is dit voor haar? 

 k Hoe voelt Kata zich bij deze situatie?
 k Hoe voelt de moeder zich bij het kiezen tussen gaan 

werken en tijd spenderen met haar kinderen?

Op zoek naar meer informatie rond armoede? Stad Gent 
ontwikkelde educatief materiaal om in de klas aan de slag te gaan 
rond dit thema. Je vindt er extra opdrachten en vraaggesprekken.

Gelukkig zijn
Regisseur Bragi vindt dat we als mensen tegenwoordig precies 
altijd een wedstrijdje ‘wie is het gelukkigst’ spelen. Online zien we 
vaak enkel de leuke dingen die mensen meemaken: foto’s van 
verre reizen, foto’s van gezellige middagen met veel vrienden, 
foto’s en filmpjes van lekker eten ... Het lijkt haast wel of iedereen 
een perfect leven heeft! Ook in het echte leven lijkt het soms alsof 
je veel geld moet hebben om leuke dingen te doen. Je kan jezelf 
daardoor natuurlijk snel heel slecht beginnen voelen als je dit zelf 
allemaal niet hebt of kan ervaren. 

 � Bekijk deze scene. 

Vragen voor de leerlingen
 W Hoe vieren de klasgenoten van Birta Kerstmis?
 W Hoe voelt Birta zich wanneer ze de verhalen van 

haar klasgenoten hoort? 
 W Waarom voelt ze zich zo? 
 W Wat vind jij belangrijk om te hebben? Dure spullen, 

familie, vrienden …
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Filosofie in de klas
Film is een dankbaar instrument om gevoelige of 
abstracte onderwerpen bespreekbaar te maken. Geef je 
leerlingen mee dat er geen foute antwoorden bestaan. 
Gebruik richtvragen om het gesprek op gang te brengen. 
Verschillende meningen en invalshoeken komen aan bod.
Enkele voorbeelden van richtvragen: 

 k Ben je gelukkiger als je meer geld hebt? 
 k Je kan hen bijvoorbeeld laten nadenken over dingen die 

geen geld kosten, maar hen heel gelukkig maken. 
 k Wat vinden ze belangrijker: dure spullen, familie, vrienden 

… en waarom?

Meer informatie over deze oefening en andere werkvormen kan je 
vinden in het document ‘verzameling van werkvormen voor in de 
klas’.

In Birta zien we dat het materiële, dingen hebben of kunnen 
kopen, niet altijd het belangrijkste is. Birta heeft misschien nieuwe 
sportschoenen nodig, maar zelfs op blote voeten is ze de beste 
handbalster van haar team. Ook het omgekeerde is waar: de 
allerduurste schoenen maken van iemand nog niet de beste 
handballer. Of je dus talent hebt, heeft niets met je financiële 
rijkdom te maken. Haar mama is misschien niet de allerrijkste 
mama, maar is heel zorgzaam en probeert zoveel mogelijk thuis 
bij haar kinderen te zijn. 

Kwaliteitenspel
Maak een 40-tal kaarten met adjectieven die een persoon 
kunnen omschrijven: zorgzaam, avontuurlijk, afwachtend, 
sportief, behulpzaam, slordig, … Verdeel de klas in 
groepjes van ongeveer 6 leerlingen en geef elke groep een 
stapeltje kaarten. Laat hen onderling bespreken bij welk van 
de filmpersonages de kwaliteit het beste past. 

� Op Pinterest vind je foto’s van de personages en 
inspiratie voor de kaarten. 
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Samen vieren Hoewel niet iedereen Kerstmis viert, komen feestdagen en samen 
vieren wel bij zo goed als alle culturen en religies terug. Denk 
maar aan het Suikerfeest en Offerfeest in de islam, Chanoeka in 
het jodendom of Divali of het lichtjesfeest in het hindoeïsme. Ook 
verjaardagen, geboortes of belangrijke momenten op het jaar 
(een nieuw jaar, veranderende seizoenen …) zijn reden tot samen 
vieren. En er wordt op verschillende manieren gevierd: met veel 
volk of net intiemer, met of zonder cadeautjes, met vuurwerk en 
muziek of net in stilte … Kortom, feest vieren is een essentieel 
onderdeel van ons als mensen. 

Vragen voor de leerlingen
 W Wat vieren jullie zoal? Welke feestdagen zijn voor 

jullie belangrijk?
 W Is feest vieren voor jullie altijd verbonden met religie?
 W Kan je feest vieren zonder gelovig te zijn? 
 W Wat betekent dat voor jullie ‘feest vieren’? 
 W Waarom vieren wij als mensen feest volgens jullie?

Birta vindt het een vreselijke gedachte dat ze misschien geen 
Kerstmis kunnen vieren dit jaar. Ze doet er dus alles aan om 
ervoor te zorgen dat de feestdag wel kan doorgaan.

In IJsland, waar Birta woont, is het merendeel van de bevolking 
christelijk en Kerstmis is een van de belangrijkste feestdagen 
binnen dit geloof. In België kennen we een lange christelijke 
traditie, waardoor feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart, 
Pinksteren en Kerstmis dagen of periodes zijn geworden waarbij 
heel het land in vakantiemodus gaat, ook al is lang niet iedereen 
meer gelovig.
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Stilstaan bij speciale momenten in het jaar vieren geeft structuur 
aan ons leven. We weten wanneer er belangrijke feestdagen 
aankomen, waardoor we altijd iets hebben om naar uit te kijken. 
Daarnaast verbindt feesten mensen en zorgt voor een groter 
samenhorigheidsgevoel. We zetten graag mensen of groepen 
extra in de bloemetjes door hen een feest te geven, zoals 
tijdens een verjaardagsfeestje bijvoorbeeld. Ook het herdenken 
van culturele gebeurtenissen is een moment waarop een 
gemeenschap samenkomt en herinneringen deelt. 

Door te feesten markeren we ook overgangsmomenten naar 
nieuwe situaties (dopen, besnijdenis, communies, trouwen, 
begrafenissen). Het zorgt voor een duidelijk startpunt van een 
nieuwe fase in iemands leven. En voor religieuze mensen kan een 
viering ook een manier zijn om dichter te komen bij datgene waar 
ze in geloven of om het te eren. 

Vragen voor de leerlingen
 W Nu je meer weet over de redenen waarom mensen 

vieren, waarom denk je dat Birta het erg vind dat ze 
geen Kerst kunnen vieren? 

 W Enkel omdat ze geen cadeau’s zou krijgen? 
 W Of wat denk je dat Birta het belangrijkste vind aan 

deze feestdag?

Feest!
Ook als klas kan je samen vieren. Laat elke leerling 
nadenken over een belangrijke feestdag in diens leven. 
Misschien is dat wel Kerstmis, het Suikerfeest of hun 
eigen verjaardag? Laat hen iets meebrengen dat typisch 
voor die feestdag is. Bijvoorbeeld specifieke koekjes, een 
kerstversiering, een verjaardagskroon. Versier de klas met 
al deze spullen en vier allemaal samen. 
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Camera

 � Bekijk dit fragment en vergelijk het met dit fragment. 
Let vooral op de bewegingen die de camera maakt. 

Vragen aan de leerlingen
 W Waar bevindt de camera zich in fragment 1? En in 

fragment 2? 
 W Hoe gedraagt de camera zich in beide fragmenten?
 W Zou je het aangenaam vinden als de hele film 

camerabewegingen had zoals in fragment 2? 
 W Zou de handbalwedstrijd even spannend zijn mocht 

hij gefilmd worden als fragment 1? 

In de twee fragmenten zie je de twee voornaamste manieren 
om met een camera te werk te gaan wanneer je een film maakt: 
met de camera op een statief (dit noemen we stabilized) of met 
de camera in de hand (dit noemen we handheld). In fragment 1 
staat de camera stabiel op een statief en wordt die op eenzelfde 
punt gehouden. Hierdoor is het beeld dat we te zien krijgen heel 
kalm en rustig. Je krijgt als kijker een duidelijk overzicht van 
waar de de personages zich bevinden. In fragment 2, voor de 
handbalwedstrijd, werd de keuze gemaakt om te filmen met de 
camera in de hand. Het beeld beweegt veel bruusker. Als kijker 
wordt je meegezogen en zit je midden in de actie, waardoor de 
handbalwedstrijd opeens veel spannender wordt.  
Het effect op ons als kijker is dat we meer meeleven met de 
uitslag van de wedstrijd. Welke keuzes maakt Birta en leiden die 
naar winst? 

Vergelijk de twee manieren
Verdeel de klas in drie groepen. De ene groep zal handheld 
te filmen, terwijl de andere groep met een statief te werk 
gaat. De derde groep zijn de acteurs. Laat de acteurs 
kort iets naspelen, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, 
een ruzie, dansen … Iets met wat beweging. Laat beide 
cameraploegen vervolgens beelden maken. De handheld 
groep kan dichtbij de acteurs komen, hen volgen van 
dichtbij met de camera, dan weer verder … De groep 
met het statief kiest een plek om de camera te zetten en 
filmt vanaf daar. Zij kunnen de camera bewegen van links 
naar rechts en boven en onder of zelfs inzoomen, maar 
het statief blijft op dezelfde plek staan. Rouleer zodat elke 
leerling op beide manieren gefilmd heeft. Vergelijk de 
beelden die dit camerawerk oplevert. 
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Overzichtsbeeld
Wanneer je films maakt, moet er soms in heel weinig tijd heel veel 
informatie meegeven worden aan de kijker. Zo moet bijvoorbeeld 
heel snel meegedeeld worden waar we ons bevinden, hoeveel 
tijd verstreken is sinds de vorige scène en welke personages 
we kunnen verwachten. Een manier om dit te doen is met een 
overzichtsbeeld of ook wel het een establishing shot genoemd. In 
de film zien we veel overzichtsbeelden van het appartementsblok 
waar Birta met haar mama en zusje woont. Zo weten we meteen 
waar we beland zijn. Het weer en het moment van de dag geeft 
ons bovendien een idee van hoe laat het is en hoe lang Birta nog 
heeft om haar doel te voltooien.  

 � Deze video barst van dit soort shots.

 � Bekijk en vergelijk deze fragmenten:  
overzichtsbeeld 1, overzichtsbeeld 2 en 
overzichtsbeeld 3.

Vragen aan de leerlingen
 W Merk je verschillen tussen de verschillende 

overzichtsbeelden?
 W Hebben deze verschillen een betekenis denk je?
 W Welke gebeurtenis lijkt steeds dichterbij te komen? 

Overzichtsbeelden op school
Laat je leerlingen zelf overzichtsbeelden maken van de 
school. Zorg ervoor dat ze op verschillende momenten 
en op verschillende dagen een aantal minuten kunnen 
filmen. Ze kunnen bijvoorbeeld een klaslokaal doorheen 
de week filmen, een gang of de voorkant van de school. 
Bekijk vervolgens alle beelden van dezelfde plek achter 
elkaar. Welk gevoel roepen ze op? Wanneer zouden deze 
beelden gebruikt kunnen worden, wat kunnen ze een kijker 
vertellen? Maakt het uit of ze in volgorde getoond worden 
of niet?
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https://www.youtube.com/watch?v=Axt0nETgEXo&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ptr1pZSgbqQ&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=u-fJyjpaUL8&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=Mzv1k0D_tJ0&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=12


Slow motion
 � Bekijk dit fragment.

Vragen aan de leerlingen
 W Wat is er speciaal aan dit fragment? 
 W Welk effect heeft de techniek die gebruikt wordt? 
 W In het begin van het fragment is er van bovenaf een 

figuur te zien. Weet jij wat die figuur voorstelt? 

De techniek die in dit fragment gebruikt wordt, noemen we slow 
motion. De beelden worden trager afgespeeld of vertraagd 
gefilmd, waardoor het lijkt alsof de bewegingen langer duren dan 
in werkelijkheid het geval was. Deze techniek wordt ook vaak 
gebruikt bij bijvoorbeeld sportwedstrijden om te zien wie het eerst 
over de finishlijn komt. Zelfs een kleine beweging kan er heel 
indrukwekkend uitzien in slow motion. 

 � Leer in deze video waar je op moet letten als je een 
slow motion video maakt.

Maak zelf een slow motion video
Denk goed na over wat je wil filmen. Sommige acties lijken 
heel simpel in normale snelheid, maar zien er heel cool 
uit in slow motion. Denk bijvoorbeeld aan een geschud 
blikje frisdrank openen, een voorwerp in een kom water 
laten vallen, een waterballon die uiteenspat op de grond, 
een sprong op een trampoline, ... Ook vogels en insecten 
kunnen interessante beelden opleveren. Dit kan met de app 
SlowCam (iOs - betalend) of op sommige smartphones en 
tablets zit dit standaard in de camera-app verwerkt. 

 � Je kan inspiratie halen uit deze TikTok-compilatie 
van de Glambot. 

 � Zelfs wandelen kan er in slowmotion heel cool 
uitzien. 

13D F

Q

https://www.youtube.com/watch?v=73e5uwC9Ezc&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=hysXTRi7_TI&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=14
https://apps.apple.com/nl/app/slowcam/id711410659
https://www.youtube.com/watch?v=lusxk6DQ_Uw&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=af5pTXYAbgU&list=PLdKaY1_rO61YqnhCOlsPiQPGtJAiocORC&index=15


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Birta. Je vindt er inspiratie voor kwaliteitenbingo en enkele 
voorbeelden van slow motionvideo’s om zelf uit te proberen.
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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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