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Doelgroep
3e graad lager onderwijs & 1e graad secundair onderwijs

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om 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 interes-
sante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

Afspeellijst �
Bij Le voyage de Fanny 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.

Le voyage de Fanny
Focus Franse Film
Deze film maakt deel uit van de reeks Focus Franse Film. 
Bij elke film is er naast deze lesmap ook een Franstalige 
pedagogische fiche voor gebruik in de lessen Frans.

1g C

Z
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In de pers
‘Een knappe, overtuigende film over een belangrijk moment 
in de geschiedenis’ - Variety (eigen vertaling) 

‘Alle acteurs leveren goede prestaties, maar de jonge 
Souchaud - een relatieve nieuwkomer - excelleert als 
Fanny, en De France vertolkt prachtig haar rol als sterke, 
vastberaden lesgeefster.’ - London Film Festival (eigen 
vertaling)  

‘Le Voyage de Fanny is een goed gemaakte, hart- 
verscheurende film, die laat zien dat zelfs kinderen in staat 
zijn tot enorme moed en vindingrijkheid in uitzonderlijke  
omstandigheden.’ - London Film Festival (eigen vertaling) 

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. Het werd gemaakt in 
samenwerking met de regisseur Lola Doillon.  

Synopsis
In 1943 worden de 13-jarige Fanny en haar jongere zusjes 
opgejaagd doorheen Frankrijk en Italië, op de vlucht voor 
de oorlog. Net wanneer ze rust hebben gevonden bij  
een Italiaans pleeggezin, kloppen de nazi‘s ook daar aan  
de deur. Fanny neemt een groep kinderen op sleeptouw  
en samen proberen ze, ondanks fysieke en politieke  
obstakels, veilig de Zwitserse grens te bereiken. Het wordt 
een heroïsche tocht.

Gebaseerd op waargebeurde feiten, vertelt Le voyage de 
Fanny een ongelofelijk verhaal over moed en overlevings-
drang. Het lot van acht kinderen ligt in de handen van één 
dapper meisje, dat zich door niets of niemand laat tegen-
houden. een verhaal dat vandaag opnieuw schrijnend 
relevant is. 

Technische kaart
Een film van de Franse regisseur Lola Doillon
FR, 2016, 96 minuten, Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

Scenario   Lola Doillon en Anne Peyregne  
 (naar de autobiografie van Fanny Ben-Ami) 

Productie  Saga Blanchard en Marie de Lussigny
Muziek   Sylvain Favre-Bulle en Gisèle Gérard-Tolini
Montage  Valérie Deseine
Cinematografie Pierre Cottereau 
Cast   Léonie Souchaud (Fanny), Fantine Harduin  
   (erika), Juliane Lepoureau (Georgette),  
   Ryan Brodie (Victor), Anaïs Meiringer (Diane),  
   Lou Lambrecht (Rachel), Igor Van Dessel 
   (Maurice), Stéphane De Groodt (Jean),  
   Cécile de France (Madame Forman)...
Distributie   JEF
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https://www.youtube.com/watch?v=hPULC6feOzQ&index=1&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl


Een autobiografisch boek als 
vertrekpunt voor deze film
Lola, de regisseur van deze film, wilde graag een film met 
jonge kinderen maken (in haar vorige film, Et toi t‘es sur qui, 
werkte ze ook met jongeren). Daarnaast wilde ze graag ook wat 
geschiedenis in de film verwerken. Haar producer, Saga, had dit 
gehoord, en kwam op de proppen met de autobiografie van Fanny 
Ben-Ami. 

 � Herbekijk de introfilm met Lola Doillon, de regisseur. 

Lola zocht Fanny Ben-Ami op, en praatte vele keren met haar, 
om het verhaal zo goed mogelijk te leren kennen. Lola wilde geen 
documentaire maken, het levensverhaal van Fanny Ben-Ami 
hoefde niet klakkeloos verfilmd te worden. Lola wilde eerder een 
fictiefilm maken, gebaseerd op waargebeurde verhalen, en zo een 
moeilijk thema uit de geschiedenis vertellen op kindermaat.
De schrijfster, Fanny Ben-Ami, ging akkoord: voor haar was 
het vooral heel belangrijk dat haar verhaal werd doorverteld, en 
dat mensen zouden begrijpen wat er toen gebeurd is. Zo wil ze 
er graag voor zorgen dat niemand ooit nog moet vluchten voor 
geweld en vervolging.

Bekijk een stukje uit het filmpje met Fanny Ben-Ami 
met de klas, om kennis te maken met de vrouw  
achter de film. Fanny vertelt in dit filmpje aan de  
hand van tekeningen over haar vlucht. 

Vanaf 00:16:30 vertelt Fanny over het moment  
waarop de groep Zwitserland bereikt.

Vraag voor de leerlingen
 W Wat zijn gelijkenissen en wat zijn de verschillen met 

dezelfde scène uit de film?

Filmproductie

Leonie, de actrice die Fanny speelt in de film, samen met Fanny Ben-Ami, de vrouw op wie de film 
gebaseerd is.
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https://www.youtube.com/watch?v=dBWgh9x7cIs&index=12&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=hPULC6feOzQ&index=1&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl
https://www.youtube.com/watch?v=ZJQB4A6Kq4o&index=21&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=yHt0csMPn0U&index=14&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=yHt0csMPn0U&index=14&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&


Leonie, die de rol van Fanny speelt, koos Lola op basis van haar 
karakter. Net als Fanny was Leonie heel temperamentvol, een 
beetje koppig en impulsief. Lola vond het fijn dat Leonie zo al een 
beetje op Fanny leek!

De kinderen acteerden graag met Lola als regisseur. Lola legde 
hen alles piekfijn uit, tot iedereen helemaal begreep welk gevoel 
ze moesten overbrengen.

‘ Lola had een erg speelse manier van 
regisseren. Ze was heel geduldig. Als 
we het niet helemaal snapten, legde ze 
het ons uit. Ze nam altijd haar tijd, en 
werd niet kwaad.’ - Leonie 

 

Vragen voor de leerlingen
 W Zou jij graag eens acteren in een film? Welk filmgenre zou 

je dan verkiezen? Zou je een hoofdrol willen, of eerder een 
kleinere bijrol? 

 W Wat vind je van de acteerprestaties van de acteurs? Wie 
vond je het meest geloofwaardig? Welk personage zou je 
het liefst vertolken? 

 W Als je de beelden van de repetities ziet, zie je dat de 
acteurs vaak gewoon in een lokaaltje, of in een bureau 
oefenden. Hoe komen deze scènes over, zo zonder decor, 
muziek, en niet zo goed gefilmd?

De jonge cast vinden — geen 
makkelijke klus!
Lola zag bijna 1000 kinderen om de rollen in de film te vertolken! 
Ze wilde zeker zijn dat de kinderen ook in groep goed zouden 
acteren, en ze vond het erg belangrijk dat er een goede sfeer, een 
soort chemie, was tussen alle jonge acteurs. De acteurs kenden 
elkaar niet op voorhand, en daarom liet Lola hen in groepjes 
repeteren in verschillende workshops. Zo leerden ze elkaar beter 
kennen, en raakten ze op elkaar ingespeeld.

 � Bekijk een stuk van het filmpje over de casting en 
de repetities. Kunnen de leerlingen de scènes van 
tijdens de repetities herkennen in de film zelf? 
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https://www.youtube.com/watch?v=fckp1kJlYaA&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&


Weetjes
 W Lola vond het niet zo belangrijk dat alle kinderen goed op 

de hoogte waren van de geschiedkundige feiten in de film. 
De jongere acteurs wisten dat de film zich afspeelde tijdens 
de oorlog, maar veel meer werd er aan hen niet uitgelegd. 
eigenlijk was dat niet anders dan tijdens de oorlog toen 
kleine kinderen ook niet helemaal snapten wat er aan de 
hand was.  

 W De oudere kinderen daarentegen moesten zich wel goed 
kunnen inleven, en daarom moesten zij wel begrijpen wat 
er allemaal in de film gebeurt: waarom de politiemannen 
de kinderen niet helpen, waarom ze niet langer bij de boer 
kunnen blijven slapen, wat Joods zijn echt betekende in  
die tijd … Gelukkig hadden de oudere acteurs wel veel 
interesse voor wat toen gebeurd is en gingen ze zelf op 
onderzoek uit. 

 W De film werd voor een groot deel in België opgenomen. 
Toen de opnames bezig waren in Brussel, bezochten de 
oudere kinderen het Joods Museum in Brussel.
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https://www.brusselsmuseums.be/nl/musea/joods-museum-van-belgi%C3%AB
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Gesprek op gang brengen 
met de klas
Om de klasbespreking over deze film te starten, kun je beginnen 
met de werkvorm die JEF beschreef als ‘de W-vragen’ (wie /  
wat / waar / wanneer / waarom). Deze vijf vragen laten de  
leerlingen toe gevat te antwoorden en na te denken over de 
film. De antwoorden zijn dan ook een ideaal startpunt voor een 
verdere, diepere bespreking.

Plotse verantwoordelijkheid
Bekijk het fragment waarin mevrouw Forman Fanny aanstelt als 
leidster van de groep. Fanny moet door het plotse vertrek van elie 
(de keukenhulp die wegliep uit de trein) de groep met kinderen 
begeleiden tot in Zwitserland. 

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom zou mevrouw Forman Fanny als leidster 

aanstellen?
 W Wat zijn de karaktertrekken van Fanny? Is ze een goede 

leidster? Waarom wel/niet?
 W Is Fanny niet nog wat jong om zo’n verantwoordelijkheid te 

moeten opnemen? Zou jij het in haar plaats kunnen?

Als je een moeilijke situatie doormaakt, kan het gebeuren dat je 
plots (verplicht) een stuk volwassener wordt, en je ook zo moet 
gedragen. Dat kan je als mens sterker maken. Maar een heel erge 
situatie (zoals bijvoorbeeld een oorlog meemaken) kan er ook 
voor zorgen dat je getraumatiseerd raakt.

Vragen voor de leerlingen
 W Maakte je ooit al een heel moeilijke periode mee, waarin je 

plots veel verantwoordelijkheid moest nemen, of je ouders 
verwachtten dat je je een stuk volwassener ging gedragen? 
(bijvoorbeeld: bij echtscheiding, dood van een dierbaar 
persoon, armoede …)

 W Heb je het gevoel dat zulke gebeurtenissen je sterker 
gemaakt hebben, of zie je ze eerder als slechte ervaringen, 
waardoor je misschien bepaalde angsten ontwikkeld hebt? 

https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=ORwNgdLfdAk&index=16&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&


Bekijk het fragment waarin Maurice de loop van het politiegeweer  
tegen zijn hoofd duwt.  

 W Zou jij dit aandurven? 
 W Waarom doet Maurice dit? Is hij niet bang? 
 W Is dit een traumatische ervaring voor de groep?  

(Het is waarschijnlijk de enige uitweg, Maurice kent  
geen angsten meer, hij kijkt de politieman recht in de  
ogen; het zou wel erg straf zijn mocht de agent de jongen  
doodschieten met al zijn jonge vrienden erbij).

 
elk kind van de groep groeit tijdens het verloop van 
de reis. Bekijk de kinderen een voor een: Fanny, 
Georgette (kleinste zusje), Victor (jongen met bril), 
Erika (middelste zusje), Maurice (blonde jongen), 
Emil (keukenhulp), Diane (meisje dat bijna geen 
Frans spreekt), Rachel (jong meisje met bruin haar). 
Hoe veranderen ze doorheen de reis? Welke acties 
ondernemen ze? Omschrijf hun karakter met één 
woord. 

De camera van Fanny als 
houvast en herinnering aan 
het thuisfront
Bekijk dit fragment. Als Fanny in bed ligt, en even tot zichzelf kan 
komen, neemt ze verschillende keren de camera van haar papa 
bij zich. Ze ziet dan herinneringen aan het thuisfront, wat voor 
haar een houvast en een herinnering aan mooie tijden is, en een 
manier om vooral sterk te blijven en door te gaan. 

Vragen voor de leerlingen
 W heb jij zo een soort talisman? Iets dat je helpt als je het 

even moeilijk hebt? Iets wat je eigenlijk met niemand wil 
delen?

 W Zouden de herinneringen Fanny verdrietig, of juist blij 
maken? Waarom denk je dit?

 W Fanny geeft haar camera als teken van dank aan de boer 
die hen hielp onderduiken. Waarom zou ze dit doen?  
Zou ze het haar later niet beklagen?

Maak met je klas je eigen viewmaster. In de kring- 
loopwinkel vind je nog wel een oude viewmaster met 
bijhorende ronde kaartjes met foto’s. Deze fotootjes 
kan je uitsnijden, en de leerlingen kunnen een reeks 
met kleine tekeningetjes maken over een leuke  
herinnering, op transparante folie (bijvoorbeeld 
overheadprojector-folie), en die uitknippen en op 
de gaatjes van de cirkels kleven. Zo kunnen ze hun 
eigen herinnering viewmasteren. En ze leren op een 
alternatieve manier storyboarden, en kunnen hun 
werk meteen in beweging bekijken! 

Als er wat budget is, kun je de fotocirkels ook laten 
lasercutten uit karton bij een gespecialiseerd bedrijf, 
zoals bijvoorbeeld Lasercut.
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https://www.youtube.com/watch?v=aAPV8594spA&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&index=17&
https://www.youtube.com/watch?v=J9dAxAX4DJk&t=0s&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
http://theb-roll.com/day-211-diy-view-master-reel/
http://new.lasercut.be/


Kunnen we niet stoppen met 
Joods te zijn?
Bekijk de scène met Georgette en Maurice. Georgette stelt een 
ietwat naïeve vraag aan Maurice, maar eigenlijk is het wel iets 
om over na te denken. Je kan rond deze stelling: ‘kunnen we niet 
stoppen met Joods te zijn’, een kort klasgesprek aangaan, waarbij 
de leerlingen kunnen kiezen tussen ‘ja’ en ‘neen’, en moeten 
beargumenteren waarom ze dit antwoord kiezen.

Deze korte scène kan als opstapje dienen om het 
Jodendom even van dichterbij te bekijken. Maak op 
het bord een klassikale woordenwolk rond het woord 
‘Jodendom’, zonder voorafgaand extra info te geven. 
Laat de leerlingen daarna in groepjes van een viertal 
leerlingen extra informatie opzoeken, via het internet.  
 
Je zou enkele zoektermen kunnen geven, om het 
zoekwerk wat richting te geven: geschiedenis van 
het Jodendom // verschillen en gelijkenissen met de 
andere wereldgodsdiensten // ‘bekende Joden’ // 
orthodoxe ten opzichte van niet-orthodoxe Joden // 
typisch Joodse gebruiken.

Op deze manier leren de jongeren deze godsdienst beter kennen, 
en ontdekken ze ook dat hun misschien typische beeld van de 
zeer orthodoxe Joden niet van toepassing is op alle Joden. 

 � ontdek op het Pinterest-bord nog meer over het 
jodendom.

Tussenstap: Anne Frank
Het Nederlandse Joodse meisje Anne Frank zullen de meesten 
waarschijnlijk wel kennen. Laat iemand klassikaal vertellen wat 
hij/zij weet van Anne Frank, en laat de anderen aanvullen. Op 
het Pinterest-bord vind je enkele foto’s van Anne, haar dagboek, 
en de befaamde boekenkast. Anne Frank is er niet in geslaagd 
te vluchten, ze dook onder, maar werd opgepakt en ze werd 
naar een concentratiekamp gebracht. Geef de kinderen duidelijk 
mee dat dit eigenlijk hetgene is waarvoor de kinderen in de film 
vluchten. Dit komt niet heel letterlijk in beeld, maar is natuurlijk de 
schrijnende waarheid. 

Extra: je zou hier kort kunnen wijzen op het feit dat Anne Frank 
een dagboek schreef toen ze ondergedoken leefde. Dit dagboek 
is wereldbekend, en is ook verfilmd. Fanny Ben-Ami schreef na  
de feiten een boek over wat ze meemaakte. Dit boek werd later 
dan weer verfilmd door Lola Doillon. Lola veranderde enkele  
gebeurtenissen, de film over Anne Frank is daarentegen zo  
waarheidsgetrouw mogelijk opgenomen.
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https://www.youtube.com/watch?v=d9tnvQzlqOU&t=0s&index=19&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl
https://www.pinterest.com/jefindeklas/le-voyage-de-fanny/jodendom/
https://www.pinterest.co.uk/jefindeklas/le-voyage-de-fanny/anne-frank/
https://www.youtube.com/watch?v=r6OPtrp6Nds&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&


Vluchten naar betere oorden
Bekijk volgend fragment. Fanny legt met haar vinger 
de weg af die ze moeten volgen om tot in Zwitserland 
te raken. Laat de leerlingen via Google Maps of via 
de gratis app Google earth (ios, Android en  
computer) de weg tekenen die de kinderen volgen. 
Deze weg gaat van Creuse naar Megère, naar 
Sallances, naar Annecy, naar Annemasse, over de 
grens met Zwitserland. Laat de leerlingen ook de 
afstand berekenen die de kinderen aflegden.

Vragen voor de leerlingen
 W Zou het jullie lukken om deze route zonder volwassenen af 

te leggen?
 W Bepaalde mensen proberen te helpen, zoals de boer die 

de kinderen voor een nacht onderdak geeft. Na een nacht 
moeten de kinderen wel weer weg, het wordt te gevaarlijk. 
Begrijpen jullie dit? Hoe zouden jullie reageren? Zou je het 
aandurven om onderdak te geven? Begrijpen jullie dat er 
mensen zijn die dit niet aandurfden?

 W Er zijn echter ook mensen die hen verraden, zoals de 
pastoor in het begin van de film, die ervoor zorgt dat de 
kinderen naar het huis van mevrouw Forman moeten 
vluchten. Waarom zouden mensen anderen verraden? 
Waarom zou de priester dit doen?

Het thema ‘op de vlucht’ sluit erg nauw aan bij een thema dat 
we vandaag de dag helaas erg vaak zien: de vluchtelingencrisis. 
Mensen uit Syrië, Irak, Afghanistan, en Afrika vluchten voor oorlog 
en geweld, op zoek naar een beter leven.

Bekijk deze reportage: Daarin leer je Tarlin en Bilal kennen die 
gevlucht zijn. Laat de leerlingen op de kaart van Google Maps 
van daarnet ook deze route(s) tekenen. Op deze manier beseffen 
ze dat hedendaagse vluchtelingen een nog veel langer traject 
afleggen, op zoek naar geluk.
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https://www.youtube.com/watch?v=bJwKlMadV7s&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.androidplanet.nl/tips/5-tips-zelf-routes-maken-my-maps/
https://itunes.apple.com/us/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=en
https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/20/karrewiet-krijgt-exclusieve-rondleiding-in-opvangcentrum-in-br/


Bekijk daarna het filmpje van de UN op de afspeellijst. Start een 
klassengesprek over de vluchtelingen vandaag de dag.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom vluchten mensen weg uit hun thuisland? Zou jij 

hetzelfde doen? Zou je je familie kunnen achterlaten om 
alleen naar hier te komen? Hebben deze mensen een 
andere keuze?

 W Dikwijls worden vluchtelingen niet vriendelijk onthaald als 
ze in Europa toekomen. Waarom zou dit zijn? Wat is jouw 
standpunt? Hoe zou jij je voelen als je na zo’n lange reis 
niet binnen mag in Europa?

 W Heb je al eens contact gehad met een vluchteling? Heb je 
geluisterd naar zijn/haar verhaal?

In de film komen ook smokkelaars aan bod: de man die de 
kinderen in zijn laadbak meeneemt, nadat de kinderen al  
voetballend de weg aflegden. Deze man wordt betaald om de 
kinderen naar een volgende plek te brengen. Ook nu zijn er erg 
veel smokkelaars, die dikwijls héél veel geld vragen aan  
vluchtelingen om ze van de ene plek naar de andere te brengen. 
Deze mensen op de vlucht kunnen vaak niet anders dan de  
smokkelaars betalen en met hen meegaan; het is hun enige kans 
op overleven.

Wil je nog dieper op het onderwerp in gaan? Lees dan  
onderstaande artikels over dit hedendaagse thema:

 W Praat met een vluchteling. 
 W Met een opblaasbootje stak ik de Evros over. 
 W Waarom reizen vluchtelingenkinderen alleen?
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https://www.youtube.com/watch?v=MD-qOFThWTo&index=15&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.sikkom.nl/geloof-journaal-praat-met-een-vluchteling/
https://www.vluchtelingenwerk.be/verhalen/met-een-opblaasbootje-stak-ik-de-evros-over
https://www.unicef.be/nl/waarom-reizen-vluchtelingenkinderen-alleen/


De ploeg op set
Bekijk volgend fragment uit de video met de making of. Hier zie 
je hoe de scène opgenomen wordt waar Fanny en Erika in bed 
liggen. Er is een hele ploeg aanwezig op de set.

Vragen voor de leerlingen
 W Wie herken je allemaal? (cameramannen,  

camera-assistenten, gaffer, licht-assistent, geluids  
regisseur, de regisseur, de regie-assistent, stylist,  
set dresser, cinematograaf, grip …)

 W Wat is hun taak?

We bekijken nog een fragment. Hier zien we nog meer mensen 
rondlopen die helpen bij het inblikken van de scène. 
 

 W Wie is hier allemaal aan het werk? 

Camerabewegingen
We bekijken hoe de camera beweegt tijdens de opnames van 
de film. Wat gebeurt er met de camera tijdens het filmen van de 
scène waarbij de kinderen in het bos lopen? De camera staat 
op een rail en beweegt mee: dit wordt in vakjargon een tracking 
shot of dolly shot genoemd. Je vindt een voorbeeld van andere 
tracking shots in een compilatiefilmpje op de afspeellijst.

Vraag voor de leerlingen
 W Vinden de leerlingen nog andere voorbeelden van scènes 

die met een tracking shot werden opgenomen in de film?

Over elke scène moet nagedacht worden: hoe brengen we dit het 
best in beeld? Willen we een overzichtsscène (gefilmd van links 
naar rechts), een scène die van boven naar onder getoond  
wordt, een scène waarbij de camera alle beweging mooi naast  
de personages volgt, … Voor elk van deze opties is een andere 
camerabeweging nodig. Je vindt een overzicht van de verschil-
lende camerabewegingen en een goede uitleg in dit filmpje.

Kunnen de kinderen enkele scènes opnoemen bij andere camera- 
bewegingen (steady / pan / lift / tilt)? Je kan dit doen aan de hand 
van de scène met mevrouw Forman in de trein (steadycam / 
tracking shot / pan).

Laat de leerlingen per drie een korte situatie in 
toneelvorm naspelen. Ze mogen zelf een stukje uit 
een scène kiezen om na te spelen met z‘n tweeën 
(ze kiezen zelf de bewoordingen; het steekt er niet 
al te nauw). De derde persoon neemt een wc-rolletje 
(dat de camera voorstelt), en bekijkt de scène op 
deze manier. Hoe ziet dit er het meest interessant 
uit? Wisselt de ‘camera’ van de ene persoon naar 
de andere? Loopt de camera mee? Filmt hij van 
onderuit of van bovenaf? Laat de groepjes wisselen, 
zodat iedereen eens een scène door het rolletje heeft 
kunnen bekijken. 

In een tweede fase kunnen de leerlingen dezelfde 
scène opnemen met een smartphone. op die  
manier kunnen ze herbekijken wat ze filmden, ze 
kunnen alles analyseren en verbeteren. Er zijn apps  
beschikbaar om met een smartphone professionele 
video’s te maken, zoals bijvoorbeeld Filmic Pro.  
een leuke app om de leerlingen mee te laten  
uittesten wat allemaal mogelijk is qua beeld- 
bewerking!
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https://www.youtube.com/watch?v=A5aJ5jGYXKs&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=jIGTuOeF1Zg&index=13&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl
https://www.youtube.com/watch?v=RLuEskAhRGE&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=_O57AcO4544&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=ORwNgdLfdAk&index=16&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.filmicpro.com/


Er zijn trouwens professionele films die volledig  
met een smartphone gefilmd werden. Op de  
afspeellijst vind je een voorbeeld terug van zo’n film: 
het Zuid-Koreaanse Night Fishing werd volledig met 
een iPhone 4 opgenomen.

Muziek in de film
Welke muziek herinneren jullie je uit de film? Er komen enkele 
kinderliedjes in voor, zoals Frère Jacques, dat twee keer door 
kinderen gezongen wordt. Er is ook bijvoorbeeld vaak  
begeleidende achtergrondmuziek die bepaalde scènes wat  
spannender maakt. 

Beluister het eerste fragment zonder de beelden te 
laten zien. Laat de leerlingen raden welke scène aan 
het afspelen is. Kunnen ze de geluiden en de muziek 
herkennen of weten ze over welk fragment het gaat?

Herbekijk hierna datzelfde fragment, en focus op de  
muziek. Beluister het fragment zonder te kijken naar 
de beelden. Je kunt perfect weten welke situatie  
zich wanneer afspeelt.

De muziek is namelijk enorm bepalend voor de sfeer. De kinderen 
zien Zwitserland liggen, de veilige plek. Tijdens het lopen 
ernaartoe klinkt vrolijke klassieke muziek, die aanzwelt tot een 
soort van euforische climax als de kinderen moe maar gelukkig 
neervallen tussen de betonnen blokken. Dan stopt de muziek en 
we zien Diane verschrikt huilen. De camera pant naar Fanny, die 
de blik van Diane volgt, en merkt dat Rachel nog in het gras is 
achtergebleven. De muziek start opnieuw, maar veel heviger en 
gevaarlijker dan daarnet, terwijl Fanny haar heldendaad volbrengt. 
Beluister het fragment zonder te kijken naar de beelden. Je kunt 
perfect weten welke situatie zich wanneer afspeelt.

op de afspeellijst staat een filmpje dat met rake voorbeelden 
uitlegt hoe belangrijk achtergrondmuziek kan zijn als sfeermaker.

Vragen voor de leerlingen
De gebruikte soort muziek is klassiek.  

 W Wat vinden jullie van klassieke muziek? 
 W Luister je er soms naar? 
 W Zou je gedacht hebben dat dit passend zou zijn voor een 

jeugdfilm? 
 W Kan je zulke muziek op zo’n moment appreciëren?

 

13g C

Z

https://www.youtube.com/watch?v=2tRlqPQ7dAw&t=104s&index=19&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl
https://www.youtube.com/watch?v=yHt0csMPn0U&index=14&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=yHt0csMPn0U&index=14&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&
https://www.youtube.com/watch?v=bCpYbSz1KqE&index=20&list=PLdKaY1_rO61bzKDfU560aB5gg3u6uk6Cl&


Neem zeker een kijkje op het prikbord van Le voyage 
de Fanny. Je vindt er filmstills en inspiratie voor bij de 
opdrachten. Leer je eigen viewmaster maken, kom meer 
te weten over camerabewegingen. Maar ook over het 
jodendom en vluchtelingen tijdens WO II en vandaag.

Tip: Op dit prikbord staan beelden handig gegroepeerd in 
secties. Die kan je enkel zien als je bent ingelogd via jouw 
Pinterest account.
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos aan 
bij de leerdoelen en VOETen. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
Er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken. Meer info

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen Frans. Meer info

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. Meer info
 of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De Filmclub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 Als begeleider van De Filmclub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/kortfilmkanaal
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/focus-franse-film
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film
mailto:info%40jeugdfilm.be?subject=
https://defilmclub.be/


JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en kritische  
manier met de hele klas. Op jouw school of in het naburige 
cultuurcentrum. Meer info

Masterclasses 
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit 
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve 
workshop. Laat je inspireren en creëer! 

Q&A bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. Meer info

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge samen-
spraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan de  
specifieke noden en wensen van de deelnemers. Meer info

Installaties 
Experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk onze 
installaties hier.
 JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? 
Een originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een  
ongewone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor 
meer informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige website en apps.
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. Meer info

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in Antwerpen of Brugge. Meer info
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/qanda
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/installation
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/installation
mailto:meerdanfilm%40jeugdfilm.be?subject=
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/jef-makers
https://www.jeffestival.be/

