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audiodescriptie
Bij deze film is audiodescriptie beschikbaar via de app 
Earcatch.

Doelgroep
2e - 3e kleuter & 1e leerjaar

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  
interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt  
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

afspeellijst �
Bij Dikkertje Dap 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 en interessante beelden en elementen die je 
kan koppelen aan de bespreking. 

Dikkertje Dap
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https://www.earcatch.nl/aanbod/137-dikkertje_dap/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&disable_polymer=true
https://www.pinterest.com/jefindeklas/dikkertje-dap/
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In de pers
‘Dikkertje Dap is klein kinderdrama dat charmeert van  
begin tot eind.’ - de Volkskrant

‘Dat Annie M.G. Schmidt een uniek fenomeen was, is geen 
nieuws, maar dat ruim twintig jaar na haar dood alles wat 
zij figuurlijk aanraakt nog steeds in goud verandert, is bijna 
bizar.’ - Parool

‘Een majestueus beeld: een giraf op weg naar de  
basisschool. Waarin een klein land groot kan zijn!  
Die scène gaf de doorslag. Toen moest ook ik wel in hem 
geloven.’ - NRC

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 Liam de Vries & Erik en Rob  
Hillenbrink.

Synopsis
Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste 
vriend Raf, een giraf. Omdat zijn opa verzorger is in de  
dierentuin is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn  
onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje voor het eerst 
naar school gaat en ontdekt dat giraffen niet naar school 
mogen. Dikkertje mist Raf enorm, maar maakt ook  
spannende nieuwe dingen mee. Hij maakt zelfs een  
nieuwe vriend, Yous. Raf mist Dikkertje ook en wil graag 
mee naar school. Daarom bedenkt Dikkertje een plan om 
de giraf mee naar school te nemen en zijn twee vrienden  
bij elkaar te brengen.

Technische kaart
Een film van Barbara Bredero
Nederland, 2017, 74 minuten, Nederlands gesproken

Scenario   Annie M.G. Schmidt (gedicht), Mirjam Oomkes  
 en Laura Weeda 

Productie  Dorothe Beinemeier, Eva Eisenloeffel,  
   Erik Glijnis, Juri Keuter, Leontine Petit,  
   Dries Phlypo en Fleur Winters
Muziek   Herman Witkam
Montage  David Verdurme
Camera  Coen Stroeve
Cast   Liam de Vries (Dikkertje Dap) 
   Martijn Fischer (Opa) 
   Doloris Leeuwin (Juf Nellie) 
   Medi Broekman (Suzanne Dap) 
   Egbert Jan Weeber (David Dap) 
   Rayan Belrhazi Alaoui (Yous)
Distributie   Independent Films
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https://www.youtube.com/watch?v=9MHbUywPVoI&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&


Een gedicht van Annie M.G. 
Schmidt 
De film Dikkertje Dap is gebaseerd op een kinderversje van 
Annie M.G. Schmidt uit 1950. Het verscheen voor het eerst op 
de kinderpagina van de Nederlandse krant Het Parool, samen 
met een tekening van Wim Bijmoer. Een beetje later werd het 
gedicht opgenomen in de bekende bundel Het Fluitketeltje en 
andere versjes. Dikkertje Dap is één van de meest bekende 
kindergedichten van Annie M.G. Schmidt. Het werd ook op muziek 
gezet door Paul Christiaan van Westering, en velen hebben 
het gezongen. Eén van de beroemdste versies is het liedje van 
Herman Van Veen.
 

 W Lees het gedicht hier en bespreek het met de kinderen: 
vinden ze het een fijn gedicht?

 W Beluister het liedje op de afspeellijst dat gezongen werd 
door Herman Van Veen.

 W De bundel Het Fluitketeltje en andere versjes vind je hier.
  

Samen een liedje zingen
Leer de kinderen het liedje van Dikkertje Dap en  
zing het samen met de hele klas. Bekijk op de  
afspeellijst de titelsong, ingezongen door Kenny B. 
en Martijn Fischer. 
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https://www.dbnl.org/tekst/schm001flui01_01/schm001flui01_01_0027.php
https://www.youtube.com/watch?v=ILMpLzkE8CQ&t=0s&index=3&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
https://www.dbnl.org/tekst/schm001flui01_01/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=zYxEcgvTS1A&t=0s&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&


Een gedicht omzetten in een tekening
Kies hier een drietal andere gedichten uit de bundel 
Het Fluitketeltje en andere versjes en lees ze samen 
in de klas. Welk gedicht spreekt jou aan? Kan je hier 
ook een tekening bij maken? Laat de kinderen aan 
het werk gaan met hun fantasie en maak een mooie 
tekening bij een versje naar keuze. Je kan de  
gedichten groot uitprinten en ophangen in de klas, 
samen met alle bijpassende tekeningen.

Leuke weetjes
 W Wist je dat men met een team van vijf mensen drie 

maanden lang fulltime aan de giraf heeft gewerkt? 
 W In Nederland alleen al kreeg Dikkertje Dap meer dan 

250.000 bioscoop bezoekers
 W Dikkertje Dap, dat betekent helemaal niets in het Engels. 

Dikkertje is geen naam, meer een soort koosnaampje. Die 
nuance mocht niet onvertaald blijven. Bovendien is het voor 
het gedicht in het Nederlands heel belangrijk dat de naam 
rijmt op trap. En zo was de Engelse naam Petterson Pepps 
geboren, want Pepps rijmt op steps.

Koosnaampjes geven
Petterson Pepps, Dikkertje Dap, Schattie Patattie, 
Suzie Snoezel, Mini Muis, je kan het zo gek niet  
bedenken – bij iedereen past wel een koosnaam! 
Hoe noemen jouw ouders je soms? Gebruiken ze 
ook koosnaampjes? Bedenk samen met de  
kinderen bij iedereen een passend koosnaampje. 
Noem de kinderen in de klas af en toe eens bij hun 
nieuw koosnaampje als ze flink geweest zijn of lief 
voor elkaar. Wedden dat ze dit heerlijk vinden?

Dikkertje en Raf als  
beeldhouwwerk
In samenwerking met Wim Bijmoer schonk de beeldhouwer Frank 
Rosen in 1995 een beeld van Dikkertje Dap aan de dierentuin 
Artis in Amsterdam. Het beeld doet denken aan de tekening die 
Bijmoer maakte bij het bekende gedicht in 1950, waarbij Dikkertje 
Dap omhoog klimt langs een trap om tot bij de nek van de giraf te 
komen.
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https://www.dbnl.org/tekst/schm001flui01_01/index.php


Dikkertje Dap als film
Dikkertje Dap is geregisseerd door Barbara Bredero, onder meer 
bekend van de eerste drie Mees Kees verfilmingen. 

 � Bekijk op de afspeellijst de trailer van Dikkertje Dap.
Op de afspeellijst kan je ook de trailer van Mees 
Kees op de planken zien.

Vragen voor de leerlingen 
 W Zien jullie gelijkenissen?
 W Herkennen jullie de stijl van Bredero? 

 

Reeks opdrachten
1. Babbelbox
Vraag de kinderen vlak na het bekijken van de film 
naar hun eerste indrukken. Die eerste reacties zijn 
erg kostbaar en zetten de kinderen aan het  
denken. Het laat hen toe een mening te vormen over 
wat ze net hebben gezien. Als je de bioscoopzaal 
buiten wandelt, kan je dit moment vastleggen met 
een smartphone. Nadien kan je de reacties opnieuw 
bekijken met de klas en hier dieper op ingaan aan de 
hand van de open startvragen die verzameld werden 
in het document verzameling van werkvormen voor 
in de klas. 

2. Bekijk de film door een roze bril
Zoek een leuke, opvallende, roze bril en neem die 
mee naar de klas. Laat die rondgaan in de klas.  
Vertel alleen de mooie dingen die gebeurden in de 
film of vertel welk personage je lief/vrolijk/grappig 
vond. Of zet de roze bril op en verzin een leuk  
vervolg op de film (een happy end).

3. De grote giraffenquiz
Bekijk samen dit fragment waarbij gekke vragen over 
giraffen worden gesteld aan de cast van Dikkertje 
Dap. Leg een rood blad op de grond voor antwoord 
A, een blauw blad voor B en een geel blad voor C. 
Na elke vraag pauzeer je even. Herhaal de vraag en 
hou per antwoord de juiste kleur omhoog. Kennen de 
leerlingen het antwoord? Ga op de juiste kleur staan!

Bijvoorbeeld: Hoeveel benen heeft een giraf? 
(rood blad om hoog houden) 2 poten
(blauw blad omhoog houden) 6 poten
(geel blad omhoog houden) 4 poten
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https://www.youtube.com/watch?v=NBWNB4cphrk&index=4&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
https://www.youtube.com/watch?v=NjrwRdg4DUs&index=5&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=0exetEJrONE&index=6&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt


Vriendschap
Herbekijk op de afspeellijst volgend fragment. Hierin beseft 
Raf dat hij nu twee vrienden heeft in plaats van een. Raf vraagt 
aan Dikkertje: ‘Maar ik ben toch je vriend?’ Waarop Dikkertje 
antwoordt dat zowel Yous als Raf zijn vrienden zijn. ‘Maar dat kan 
toch niet’, reageert Raf. ‘Natuurlijk wel’, stelt Dikkertje hem gerust. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Hoe verdeel je de aandacht tussen een oude en een 

nieuwe vriend?
 W Kan je meer dan één beste vriend hebben?
 W Is het leuker als je meerdere vriendjes hebt?
 W Hoe blijf je beste vrienden als je elkaar minder vaak ziet?
 W Heb jij ook zo’n vriend als Raf de giraf? Kan jouw  

dierenvriend spreken?
 

School
Dikkertje Dap gaat voor de eerste keer naar school. In het begin 
weet hij nog niet zo goed hoe dat precies moet. Zijn mama en 
papa zijn ook wat in de war en maken er een echte chaos van. 
Boterhammen smeren, op tijd de kleren aan, samen vertrekken 
en naar school toe gaan. Een hele belevenis! Wanneer Dikkertje 
op school arriveert, is hij teleurgesteld. Hij had gehoopt dat Raf 
de giraf mee zou mogen. Hij weet niet zo goed wat hij op school 
precies moet leren. Spelen, dat kan hij toch al? Pas wanneer 
hij op een dag een bijenhotel leert maken en hiervoor moet 
samenwerken met Yous, merken we dat Dikkertje Dap de school 
stiekem heel leuk begint te vinden.

Een bijenhotel maken
Hou een themadag rond bijen en maak een  
bijenhotel. Verzamel in het park of in het bos allerlei  
bruikbare materialen en laat een paar handige 
(groot)- ouders helpen bij het opstarten. Voltooi  
het bijenhotel in de klas en plaats het op een zelf  
gekozen plekje in de natuur of in de schooltuin.  
Wedden dat de kinderen dit geweldig vinden?  
Bekijk ook even het Pinterest-bord voor een heleboel 
inspiratie.  
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https://www.youtube.com/watch?v=PlbvcUDqTzE&index=8&t=0s&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
https://www.pinterest.com/jefindeklas/dikkertje-dap/inspiratie-een-bijenhotel-maken/


Personages
Dikkertje Dap
Dikkertje is een vrolijk jongetje dat voor het eerst naar 
school toe gaat. Hij woont in een gezellig huis vlakbij de 
dierentuin, waar hij zijn beste vriend Raf elke dag bezoekt. 

 

  

De ouders van Dikkertje Dap
De ouders van Dikkertje Dap zien hem ontzettend graag. 
Dat merk je aan allerlei kleine dingen. Zo vieren ze  
uitgebreid zijn verjaardag, lezen ze een verhaaltje voor het 
slapengaan, ze kijken of zijn boekentas in orde is en ze 
brengen hem elke dag naar school… 

 

Vragen voor de leerlingen 
 W Waaraan merk je dat jouw ouders je graag zien? Lezen 

ze ook soms een verhaaltje? Krijg je een zoen voor het 
slapengaan, is er een bepaald ritueel?

 W Is het bij jullie ook hectisch wanneer iedereen de nieuwe 
dag voorbereidt?
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Raf de giraf
Raf is een giraf die kan praten. Althans, volgens Dikkertje. 
Weinig mensen geloven hem. Raf is zijn enige beste vriend, 
tot hij ook Yous leert kennen. Raf is de kleinste van de  
bende giraffen in de zoo, hij wordt net als Dikkertje vier jaar. 
Hij wil ook naar school om te leren.

 

 

Een dierenprint maken
Dikkertje Dap draagt een T-shirt dat wel erg goed  
bij zijn vriend Raf past. Het is een print die heel erg 
op de vacht van een giraf lijkt. Laat de kinderen  
een wit T-shirt meebrengen en schilder er samen  
een giraffenvacht op. Stop een stuk karton in het 
T-shirt als ondergrond om alles strak te houden.  
Je kan ook werken met een geel T-shirt en een 
spons die je knipt in de vorm van ruiten of vlekken 
die aan een giraf doen denken. Stempel het  
patroon met bruine verf. Nu lijkt iedereen op Raf!  
Bekijk ook even het Pinterest-bord. Daar vind je  
leuke ideetjes om eenvoudige stempels te maken. 
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/dikkertje-dap/inspiratie-raf-de-giraf/


De opa en de juf van Dikkertje Dap
De opa van Dikkertje werkt in de dierentuin. Gelukkig maar, 
want hierdoor kan Dikkertje erg vaak naar Raf. Wanneer 
opa hem op een dag naar school brengt, valt zijn oog op 
een wel erg knappe juf...

Yous
Op school is Yous het nieuwe vriendje van Dikkertje. Ze 
doen zowat alles samen. Na school toont Dikkertje de 
dierentuin met Raf aan Yous, en Yous toont zijn schuur 
met een wel heel erg bijzondere installatie. Een gigantische 
actie-reactiebaan!

 � Bekijk op onze afspeellijst het fragment waarbij Yous 
trots zijn installatie aan Dikkertje toont. 

actie-reactie installatie
Maak een actie-reactie installatie met eenvoudige 
spullen uit de klas. Of bouw een groot parcours met 
dominoblokjes die hetzelfde betoverende effect  
hebben wanneer ze beginnen te vallen! Zoek ook 
even op het Pinterest-bord naar een leuk ideetje voor 
een actie-reactiebaan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NQMDLamnpwY&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&index=9&
https://www.pinterest.com/jefindeklas/dikkertje-dap/inspiratie-een-actie-reactiebaan/


De dieren in de dierentuin
Er zitten meer dieren in de dierentuin dan enkel de giraf. 
We zien koeien, papegaaien, leeuwen, gorilla’s, dromeda-
rissen, hyena’s, bevers, luipaarden en nog een hele men-
agerie. Dikkertje begroet ze ’s morgens één voor één op 
zijn tocht door de dierentuin op weg naar Raf. 

Reeks opdrachten
1. Staarten raden
Herbekijk de opdracht op de afspeellijst. Laat de  
kinderen nu hetzelfde spel spelen als in de film: deel 
de staarten van de dieren uit en laat ze de juiste 
staart bij het juiste dier leggen.

 

2. Schaduwspel
Toon de silhouetten van diverse dieren en laat de 
kinderen raden over welk dier het gaat. Laat ze de 
silhouetten rangschikken van groot naar klein. Je kan 
deze silhouetten ook gebruiken voor een groot  
schaduwspel – bereid een verhaal voor en vertel dit 
in de klas, of laat de kinderen zelf fantaseren en met 
de silhouetten spelen. Je kan nog verder gaan en 
hen zelf silhouetten van verschillende dieren leren 
vormen met hun handen. Bekijk ook even het  
Pinterest-bord voor meer inspiratie. 

 

3. Jungle deuntje
Maak met de klas een leuk deuntje bestaande uit 
allerlei gekke dierengeluiden! Zo leren de kinderen 
de verschillende kreten en geluiden van dieren  
kennen. Gebruik hiervoor de app junglejam (iOS). 
Eerst stellen ze het deuntje samen, daarna kunnen 
ze ook bewegingen bedenken die bij de dieren- 
geluiden horen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JOnR5iWTla8&t=0s&index=16&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
https://www.pinterest.com/jefindeklas/dikkertje-dap/inspiratie-de-dieren-in-de-dierentuin/
https://itunes.apple.com/nl/app/junglejam!/id936669161?mt=8


animatronic
 � Kijk samen met de leerlingen naar dit fragment, 

waarbij Raf samen met Dikkertje uit de dierentuin 
ontsnapt. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Is de giraf echt aanwezig in de ruimte? 
 W Hebben ze misschien een giraf afgericht? 
 W Welke dieren zijn wél echt in deze film?

Bredero koos er bewust voor om géén computeranimatie te 
gebruiken maar een echte bewegende giraf te tonen, door gebruik 
te maken van animatronics. Raf moest er wel lief uitzien. Er zitten 
in totaal veertien motortjes in het dier om hem te laten bewegen.

 � Bekijk samen met de kinderen het filmpje op de 
afspeellijst waarin Raf via animatronic wordt  
voorgesteld.

Een animatronic is een pop die dankzij de ingebouwde techniek 
kan bewegen. Zonder aankleding lijkt zo‘n pop op een robot.  
Je ziet die animatronics vooral in films en attractieparken.  
Fata Morgana in de Efteling is bijvoorbeeld een attractie met ruim 
130 animatronics... 

 � Hier kun je talrijke attracties in de Fata Morgana 
leren kennen. Toon dit aan de kinderen en bespreek 
waar de animatronics te zien zijn. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Herkennen ze dit soort attracties? 
 W Hebben ze dit ook al eens in het echt gezien? 
 W Herinneren ze zich nog waar?
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https://www.youtube.com/watch?v=YvG0YeO_q94&t=0s&index=17&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
https://www.youtube.com/watch?v=9ZSAZfRGVyE&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&
https://www.youtube.com/watch?v=mXdXR82IkvQ&t=16s&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&


Filmmakers kiezen tegenwoordig sneller voor computer- 
animaties, maar als een bepaald personage vaak terugkeert of 
er is veel interactie met de spelers nodig, kan een animatronic 
een stuk goedkoper en handiger zijn. Bekende voorbeelden zijn 
de dinosaurussen uit Jurassic Park. Steven Spielberg gebruikt 
hier animatronics in de vorm van dinosaurussen. Een realistische 
animatronic kan makkelijk duizenden en soms zelfs tienduizenden 
euro’s kosten. 

 � Bekijk op de afspeellijst de animatronics uit Jurassic 
Park.

 

 � Bekijk op de afspeellijst de geschiedenis van de  
allereerste animatronics, die door Walt Disney  
werden geïntroduceerd. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oelBtZHkL4c&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&
https://www.youtube.com/watch?v=lA1P1Q4G-IE&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt&


Geluiden in de film
De stem van Raf de giraf is (grotendeels) achteraf ingesproken 
zodat de mondbewegingen mooi passen, wat voor de acteurs een 
extra uitdaging inhoudt. Dikkertje moet namelijk acteren met een 
robot als tegenspeler. En dan heb je nog de toegevoegde  
geluidseffecten, bijvoorbeeld bij de speciale vriendschapsknipper. 

 � Bekijk op de afspeellijst de vriendschapsknipper van 
Dikkertje en Raf. 

Een pop met een stem!
Verfilm met de kinderen via een smartphone,  
fotocamera of tablet een kort verhaaltje in de klas. 
Kies poppen die de rollen vertolken. De kinderen  
moeten de poppen laten bewegen. Let op, film  
zonder geluid op te nemen!  
 
Bekijk samen het filmpje opnieuw: de kinderen zien 
de poppen bewegen, maar er is geen klank. Werk 
vervolgens met Dubme (iOS) of een gelijkaardige 
app. Hiermee kun je stemmen inspreken bovenop 
het filmpje. Maak twee totaal verschillende versies: 
eentje met een hoge stem en eentje met een  
brombeerstem. Iemand zorgt voor een gek geluid  
op de achtergrond, misschien is er wel een lachband 
aanwezig (misschien kan de klas dat wel doen)... 
Experimenteer erop los, alles is mogelijk!

 
 
 
 
 
 
 

Vragen voor de leerlingen 
 k Wat zouden ze zeggen?
 k Voelen ze zich goed?  
 k Hebben ze het koud? 
 k Beleven ze samen avonturen?

Tip: gebruik in plaats van poppen ook eens een minder evident 
levenloze voorwerpen in de klas, bijvoorbeeld krijtjes. Laat de 
kinderen fantaseren en deze krijtjes tot leven brengen. 

Tip: nog iets te moeilijk voor in de klas? Dan kan je ook gewoon 
met een foto werken. Met de app Chatterpix kan je een stem op 
een foto uploaden: minstens even grappig!
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https://www.youtube.com/watch?v=hPqltkJVHx8&index=16&t=0s&list=PLdKaY1_rO61bXydmZFRq_zKm8GO7wtZAt
http://www.dubmeapp.com/
https://itunes.apple.com/us/app/chatterpix-kids-by-duck-duck-moose/id734046126?mt=8


 � Neem zeker een kijkje op het prikbord van Dikkertje Dap. 
Je vindt er filmstills en extra inspiratie voor de opdrachten 
en nieuwe opdrachten voor bij de film.   
 
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. 
 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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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 speci-
fieke 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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