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

Lesmap
In deze map 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. 
 

Mid90s

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

Afspeellijst �
Bij Mid90s is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar op 
YouTube met beelden van de making of, en met 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.
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be

2

Q

r w

mailto:jefindeklas%40jeugdfilm.be?subject=


In de pers
‘Jonah Hill blijft niet steken in nostalgieporno. Zijn eerste 
film is vooral een eerlijk, subtiel en intiem portret (...).’ 
- Lieven Trio, De Morgen

‘Jonah Hill heeft een geweldig oor voor natuurlijk klinkende 
dialogen en de jaren 90-soundtrack is om van te snoepen.’ 
- Erik Stockman, Humo

‘Een innemende tijdscapsule van de skatecultuur in het Los 
Angeles van de jaren negentig.’ - Joost Broeren-Huitenga, 
De Filmkrant

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
De 13-jarige Stevie groeit op in het L.A. van de jaren 
negentig. Zijn alleenstaande moeder drinkt, zijn 
gewelddadige broer slaat hem verrot en op school kijkt 
niemand naar hem om. Wanneer hij een groep coole 
skaters ontmoet, vindt hij eindelijk een plek waar hij 
thuishoort. Stevie doet alles om erbij te horen, al neemt 
hij daarvoor ook hun ongezonde leefgewoonten over. Een 
subtiel portret van een jongetje dat wel erg gehaast is om 
op te groeien.

De film, met nineties hiphop op de soundtrack en de 
rafelige grungelook van de kostuums, heeft meer te bieden 
dan enkel nostalgie: vluchtige momenten van schoonheid 
die tot op het bot snijden. Voor skateliefhebbers zijn er 
momenten van pure extase. Een confronterend coming-
of-agedrama vol tijdloze wijsheden en aanstekelijke 
observaties.

Technische kaart
Een film van Jonah Hill
USA, 2018, 85 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario  Jonah Hill
Productie  Eli Bush, Ken Kao, Scott Rudin, Lila Yacoub 
   & Jonah Hill
Muziek  Trent Reznor & Atticus Ross
Montage  Nick Houy
Camera  Christopher Blauvelt
Cast   Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas 
   Hedges, Na-kel Smith, Olan Prenatt, 
   Gio Galicia, Ryder McLaughlin
Distributeur Cinemien
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https://www.demorgen.be/tv-cultuur/mid90s-jonah-hill-blijft-niet-steken-in-nostalgieporno~b3bfa82f/
https://www.humo.be/nieuws/mid90s~b4641e51/
https://filmkrant.nl/recensies/mid90s/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0


Jonah Hill
Mid90s is de eerste film die Jonah Hill schreef en regisseerde. 
Toch is hij absoluut geen onbekende in Hollywood. Hij deed voor 
zijn debuut als cineast eerst vijftien jaar ervaring op als acteur. Zo 
speelde hij mee in grote blockbusters als The Wolf of Wall Street, 
Superbad en 21 Jump Street. Het was van het begin af aan echter 
zijn droom om regisseur te worden. Hij ziet zijn acteercarrière 
dan ook vooral als een goede leerschool. Hill werkte samen met 
de bekendste Amerikaanse regisseurs van deze tijd: Quentin 
Tarantino, de gebroeders Coen, Martin Scorsese … Hij stak dan 
ook veel op van hun regie-aanwijzingen en manier van filmmaken. 

 � Maak kennis met de regisseur van Mid90s in deze 
video en kom te weten waarom hij deze film zo graag 
wilde maken. Ook enkele acteurs komen erin aan 
bod. Honger naar meer? In dit interview vertelt Jonah 
Hill meer over wat hij leerde van andere regisseurs 
zoals Martin Scorsese. 

Vragen aan de leerlingen
 W Wat is volgens jou de taak van een regisseur?
 W Is een regisseur ook altijd de schrijver van zijn film?
 W Wat vind jij belangrijk wanneer je kijkt naar een film?
 W Wat zou jij het liefst doen: acteren of regisseren?

Filmproductie

Jonah Hill maakte zelf deel uit van de skatecultuur in zijn jeugd. 
Toch werd het geen autobiografische film: hij verfilmde niet 
zijn eigen herinneringen. De gebeurtenissen in de film zijn niet 
allemaal waargebeurd en Stevie is geen verpersoonlijking van 
de jonge Jonah Hill. Wel vond de regisseur het belangrijk om 
skaters op een gelaagde manier voor te stellen omdat hij dit zo’n 
waardevolle periode vond in zijn eigen leven. Hij wilde skaters niet 
afschilderen als kwajongens, zoals wel vaker gebeurt, maar wilde 
net tonen hoe waardevol het kan zijn voor een jonge snaak als 
Stevie om te behoren tot een groep met sterke eigen waarden. 

© BY-SA 4.0
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https://www.youtube.com/watch?v=9wSw_ZAdQ_Q&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zBv1fpuQq9U&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=9&t=0s
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Jonah_Hill-5063.jpg


Coming-of-age
Stevie wordt ingewijd in een nieuwe wereld: de skatewereld. Hij 
raakt bevriend met jongens die een stuk ouder zijn dan hij en 
weekt zich los van zijn gezin. Hij krijgt zelfs een andere naam 
in dit nieuwe groepsverband: Sunburn. Mid90s portretteert de 
overgangsfase van een kind naar een puber. 

Films waarvan de verhaallijn zich concentreert op dergelijke 
overgangsfases noemen we coming-of-agefilms. Het is een 
specifiek genre waarin telkens hetzelfde thema centraal staat: het 
hoofdpersonage groeit op, zowel fysiek als mentaal. 

Vragen aan de leerlingen
 W Waarover ging de film volgens jou?
 W Welke scènes blijven je bij? Waarom?
 W Heb je zelf een bijnaam? Waar komt die bijnaam 

vandaan? 
 W Vind je het leuk een bijnaam te hebben? Waarom 

wel/waarom niet?
 W In welke personages kon je je het best inleven? 

Waarom?
 W Kan je gelijkenissen vinden tussen jouw leefwereld 

en die van de personages in Mid90s?
 W Welke overgang maakt Stevie? Waaraan merk je 

dat? 
 W Op welke manier is Stevie veranderd aan het einde 

van de film?
 W Welk effect heeft het toetreden tot een nieuwe 

vriendengroep op Stevie? En op zijn familie?
 W Vind je dat hij psychologisch gegroeid is doorheen 

het verhaal? Waarom?
 W Op welke momenten merkte je bij jezelf dat je in een 

overgangsfase zat? Hoe beleefde je die overgang?
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Casting
Hill vond het vooral belangrijk dat de acteurs in zijn film ook 
effectief konden skaten. Daarom focuste hij bij het casten in de 
eerste plaats op skaters en niet op professionele acteurs. Hij 
sleet dagen in skateparken om de jongeren vanop een afstandje 
te observeren. Dit noemt men street castings: de filmmakers 
observeren mensen in hun dagelijkse leven en benaderen 
ze wanneer ze denken dat ze geschikt kunnen zijn voor een 
bepaalde rol. 

In dit geval spreken we van non-acteurs: mensen die in hun 
dagelijkse leven een ander beroep uitoefenen dan dat van acteur. 
Wanneer Hill uiteindelijk Sunny Suljic aansprak, de jongen die de 
rol van Stevie vertolkt, bleek toevallig dat hij al wat acteerervaring 
had! Zo speelde Sunny al mee in The Killing of a Sacred Deer, 
een film van Grieks cineast Yorgos Lanthimos. Geen van zijn 
skatevrienden in de film hadden echter ooit geacteerd. 

 � Benieuwd naar hoe de regisseur en de acteurs het 
casting-proces beleefden? Hier hoor je ze aan het 
woord over de keuze voor echte skaters, over het 
maakproces en hoe de jongeren dat beleefden.  � De broer van Stevie, Ian, werd wél vertolkt door 

een professionele acteur: Lucas Hedges. Jonah 
ontmoette hem via zijn zus Beanie Feldstein, 
eveneens een actrice die onder meer bekend is van 
een andere coming-of-agefilm Lady Bird. In deze 
video vertelt Jonah waarom hij voor Lucas koos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6E-J0qjGV_Y&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=4&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/lady-bird
https://www.youtube.com/watch?v=1XWfCallkTo&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1XWfCallkTo&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=6


Leuke weetjes
 k De skateboards uit de jaren ‘90 hadden kleinere wieltjes 

dan de boards die nu gemaakt worden. Daarom werden 
er meer dan honderd gelijkaardige exemplaren ontworpen 
voor deze film - eentje voor iedere figurant die je in de 
achtergrond ziet skaten. 

 k Sunny Suljic, de hoofdrolspeler in de film, was tijdens de 
opnames slechts elf jaar oud. Hij moest dus vaak dingen 
naspelen waar hij zelf nog nooit mee in aanraking kwam. 
Denk maar aan de scènes op het feestje, waar Stevie zich 
zat drinkt, drugs neemt en voor het eerst met een meisje 
in een slaapkamer belandt. De regisseur bood de jonge 
acteur voldoende context en tijd om op zijn eigen tempo te 
begrijpen waar de scène om draaide, zonder hem ooit iets 
te laten doen waar hij zich oncomfortabel bij voelde.

 k Na-Kel Smith, de leidersfiguur Ray in de film, is een 
bekende professionele skater. Hij maakt deel uit van een 
hiphopcollectief en verscheen in tal van videoclips. Sinds 
zijn optreden in Mid90s startte hij ook een carrière als 
modeontwerper. 

 � Benieuwd naar Na-Kel als hiphopper? In deze 
videoclip zie je hem aan het werk. Zie je gelijkenissen 
tussen zijn personage Ray en hemzelf? Op welke 
manier lijken deze beelden op de beelden uit de film? 
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https://www.youtube.com/watch?v=fww9ftWOG7Y&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fww9ftWOG7Y&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=14&t=0s


Familie & vriendschap
 � Kijk samen met de leerlingen naar deze video en 

bespreek wat ze zagen.

Vragen aan de leerlingen
 W Waarom noemt Sunny het gezin van Stevie 

‘gebroken’?
 W Op welke manier krijgt hij toegang tot de skaters, die 

sowieso een besloten groep van vrienden vormen? 
 W Begrijp je waarom Stevie geïnteresseerd is in de 

skaters?
 W Wat betekent vriendschap voor jou? 
 W Hoe kwamen jouw vriendschappen tot stand? Hoe 

bewust of onbewust koos jij je vrienden?
 W Besloot je zelf ooit wel eens op mensen af te stappen 

om ermee bevriend te geraken? 
 W Op welke momenten voel jij je gesteund door je 

gezin? Waarom?
 W Waar ligt voor jou het onderscheid tussen vrienden 

en familie?
 W Zijn er bepaalde dingen die je niet doet met 

familieleden of die je hun niet vertelt, terwijl je dat 
met vrienden wél doet? En omgekeerd? 

 W Waarom is het soms moeilijk om over bepaalde 
dingen met je ouders te praten? Wat maakt het 
makkelijker met vrienden? Durf je tegen vrienden 
alles te zeggen? 

In Mid90s ruilt Stevie zijn gezin in voor een groep nieuwe 
vrienden: Ray, Fuckshit, Ruben en Fourth Grade. Stuk voor stuk 
oudere jongens die hun dagen vullen met skaten, ‘hangen’, 
drinken … Met zijn alleenstaande moeder en oudere broer kan 
Stevie niet makkelijk praten. Doordat hij weinig toegang vindt 
tot hun levens, gaat hij op zoek naar andere betekenisvolle 
contacten. Hij kijkt enorm op naar de oudere jongens en wil er 
graag bij horen. Maar hoe sterker zijn band met de skaters wordt, 
hoe verder hij van zijn familieleden verwijderd raakt ...

 � Start een verkennend klasgesprek op vanuit het 
volgende fragment uit de film. De moeder van Stevie 
is razend wanneer ze haar zoon dronken vindt na 
een feestje. Ze gaat de confrontatie aan met de 
vrienden, die ze verantwoordelijk acht voor deze 
mistoestanden. 

Vragen aan de leerlingen
 W Wat zag je in dit fragment? 
 W Waarom is Stevies moeder boos?
 W Hoe reageren de skaters hierop?
 W Wat bedoelt de moeder wanneer ze zegt dat haar 

zoon niet is zoals zij?
 W Waarom is Stevie boos op zijn moeder? 
 W Waarom zegt hij dat hij haar niet kan vertrouwen?
 W Begrijp je Stevie? Begrijp je de moeder? Waarom 

wel, waarom niet?
 W Zou jij op eenzelfde manier reageren? Wat zou jij 

anders doen?

Inhoudelijke info 8
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https://www.youtube.com/watch?v=MIUyKqHIFCo&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=baDWzuYotJo&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=12&t=0s


Vertelperspectief
Het verhaal van een film wordt meestal vanuit een 
bepaalde persoon geschreven. In dit geval vertrekt de 
vertelling vanuit Stevie. Hoe beleeft hij de gebeurtenissen? 
Dit heet ‘vertelperspectief’. Hoe zou de film eruitzien als die 
werd verteld vanuit het perspectief van één van de andere 
personages? Doe de oefening en beschrijf het verhaal 
vanuit de beleving van de moeder, broer Ian, Ray, Fuckshit, 
Ruben of Fourth Grade. Deel de klas op in kleinere 
groepjes en geef ieder groepje een ander personage om 
rond te werken. Laat ze een bepaalde scène naar keuze 
uitwerken, verteld uit het perspectief van hun personage. 
Vervolgens maken ze een storyboard aan de hand van 
deze template. Een storyboard is een soort filmstrip waarin 
je ieder beeld dat in de scène zal voorkomen uittekent. 
Let op: teken niet zomaar wat er gebeurt, maar kies wat je 
wel of niet wil tonen in je beeldkader. Je kan bijvoorbeeld 
suggereren dat er iets dramatisch buiten beeld gebeurt 
door enkel een geschokte uitdrukking van je personage in 
close-up te tonen.

Groepsdynamiek

In de vriendengroep uit Mid90s heeft ieder lid een duidelijke 
functie. Ray is als oudste een leidersfiguur. Fourth Grade houdt 
zich afzijdig maar wordt gewaardeerd omwille van zijn stille 
maar subtiele aanwezigheid, met steeds een camera in de hand. 
Fuckshit is degene met de grootste mond. Hij heeft de meest 
comfortabele thuissituatie en deelt zijn luxe met de rest van de 
groep. Ruben is de jongste telg en dus ‘het volgertje’… tot Stevie 
erbij kwam. Met deze nieuwkomer hoopt Ruben van zijn naam als 
groentje verlost te worden. Dat verloopt echter niet helemaal zoals 
hij in gedachten had ...
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https://drive.google.com/file/d/1feTswFH_BDx3lQVgGkM1agpiHE6uLClX/view?usp=sharing


 � Kijk samen met je klas opnieuw naar de scène 
waarin Stevie en zijn vrienden over een gat in het 
dak skaten. Een sleutelscène in Stevie’s verhaal ...

Vragen aan de leerlingen
 W Wat zag je in deze scène? Wat hoorde je?
 W Hoe is de relatie tussen Stevie en Ruben?
 W Begrijp je waarom Ruben zo boos is op Stevie?
 W Hoe voelt Stevie zich in deze scène?
 W Wat voelde jij bij het kijken naar dit fragment?
 W Zou je zelf gesprongen hebben? 
 W Durf jij je angsten steeds tonen?
 W Welke functie bekleedt Stevie in de groep?
 W Waarom zijn de oudere jongens geïnteresseerd in 

hem?
 W Waarom is dit een kantelpunt in de film?
 W Hoe verandert zijn positie in de groep na zijn sprong? 
 W Maakte je zelf ooit een moment mee waarop anderen 

je plots in een ander daglicht zagen? Hoe kwam dat?

Stevie verwierf aanzien bij de anderen dankzij zijn 
incasseringsvermogen. Niet enkel de stoere skaters zien iets in 
Stevie, ook de meisjes tonen interesse in hem. Op een bepaald 
moment in de film neemt een ouder meisje Stevie mee naar haar 
slaapkamer. Ook deze intieme scène vertelt veel over Stevie’s 
positie in de groep. 

 � Herbekijk samen met je leerlingen de reactie van de 
anderen wanneer Stevie de slaapkamer weer buiten 
komt. 

Vragen aan de leerlingen
 W Wat zag je? Wat hoorde je?
 W Hoe voelt en gedraagt Stevie zich hier?
 W Hoe reageren de jongens op wat er gebeurde?
 W Hoe reageren de meisjes op wat er gebeurde?
 W Waarom was het meisje zo geïnteresseerd in Stevie?
 W Was Stevie ook geïnteresseerd in haar?
 W Waarom ging Stevie mee naar de slaapkamer?
 W Hoe komen we te weten wat er in de slaapkamer 

gebeurde?
 W Zou je op een andere manier naar deze scène 

hebben gekeken als de genderrollen omgekeerd 
waren - dus wanneer Stevie een meisje was 
geweest, meegenomen door een oudere jongen naar 
zijn kamer? Waarom? 
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https://www.youtube.com/watch?v=tgpIkt89OuY&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HpM0LUJzmKM&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HpM0LUJzmKM&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=11&t=0s


Identiteit
Mid90s draait om het zoeken naar én verwerven van een 
bepaalde identiteit. Stevie gaat op zoek naar een bepaalde (sub)
cultuur, een plaats waarbinnen hij zichzelf kan zijn. Hij is nog jong 
en makkelijk beïnvloedbaar. Hij kijkt op naar zijn grote broer, maar 
die laat hem niet toe tot zijn leefwereld. Een vaderfiguur ontbreekt. 
In zijn zoektocht naar wat het is om ‘een man te worden’, laat hij 
zich inspireren door de skaters, zijn nieuwe vrienden. 

Vragen aan de leerlingen
 W Naar wie kijk jij op? Waarom?
 W Spiegel jij jezelf aan anderen? Zo ja, wie zijn dan je 

voorbeelden? 
 W Associeer jij jezelf met een bepaalde levensstijl?
 W Wat betekent het volgens jou om een skater te zijn? 
 W Behoor jij tot een bepaalde groep?
 W Wat betekent: een ‘identiteit’ hebben?
 W Hoe zie jij jezelf? Welke elementen dragen bij tot 

jouw ‘identiteit’?
 W Wie van de vijf jongeren blijft het meest ‘zichzelf’ ten 

opzichte van de anderen in de groep? Waarom denk 
je dat?

 W Bij wie of wanneer voel je je helemaal jezelf? Wat 
betekent het om jezelf te zijn? Bestaat dat eigenlijk 
wel, ‘jezelf zijn’?

Tijd om zelf aan de slag te gaan! Deel de leerlingen op 
in groepjes van drie en geef ze de opdracht om van 
elkaar een filmisch portret te maken. Stap 1: Film iedere 
leerling gedurende vijf seconden in close-up. Eenmaal 
frontaal, tweemaal in profiel (langs links en langs rechts) 
en tot slot nogmaals frontaal, maar ditmaal opgeleukt 
met een persoonlijke move. Stap 2: Download het 
montageprogramma Magisto en importeer je beelden. 
Stap 3: Kies een montagestijl en het favoriete lied van de 
gefilmde persoon als soundtrack. Klaar! 

 � Deze video gunt ons een blik achter de schermen 
van Mid90s. Tijdens de eerste halve minuut vertelt 
de regisseur ons dat hij zelf ooit in een auto-ongeluk 
betrokken raakte met zijn vrienden. Je komt te weten 
waarom dit zo’n ingrijpende gebeurtenis voor hem 
was. Kijk vervolgens samen naar het ongeluk van 
Stevie en de anderen in de film. 

Vragen aan de leerlingen
 W Welke sfeer voelde je in dit fragment?
 W Waarover ruziën Ray en Fuckshit?
 W Wat gebeurt hierna met Stevie? 
 W Welke impact heeft het ongeval op Stevie? En op de 

andere personages?
 W Hoe zou het vervolg van de film eruitzien, denk je?
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https://www.magisto.com/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=Brand&utm_term=magisto&matchtype=e&distribution=search&ad_id=341702120768&placement=&adgroup=Brand_1_exact&gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALcv19Gvezapf6-nZMS8WgSVecdu6LzRMf-luL2X1tHB8-zI4wzGFpLxoCIDEQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=1UOERk39HqQ&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=12&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KN4uYhzETyo&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=12


Production design 
Aan de hand van de titel van de film kon je vast al raden dat de 
film zich afspeelt in de jaren ‘90. Met andere woorden: het is een 
periodefilm - een film die zich afspeelt in een specifieke periode. 
Vaak gaan periodefilms over een heel ver verleden, bijvoorbeeld 
over ridders, koningen en koninginnen uit de middeleeuwen. 
Cruciaal aan een periodefilm is dat de kijker meteen weet in welke 
tijd de film zich afspeelt, zonder dat dit letterlijk wordt meegedeeld. 

Dit is een van de voornaamste taken van het production design 
team. Zij bepalen als het ware de look van de film: het ontwerpen 
van de decors, kostuums, make-up, attributen … Jahmin Assa, 
de production designer van Mid90s dook helemaal onder in de 
skatewereld van de jaren ‘90 voor zijn ontwerpen. 

 � In deze video vertelt Jonah Hill ons waarom hij een 
periodefilm wilde maken.

Vragen aan de leerlingen
 W Zou de film zich ook in onze tijd kunnen afspelen? 

Waarom wel, waarom niet?
 W Hoe zou het verhaal dan anders verlopen? 
 W Welke voorwerpen die nu niet meer bestaan zag je in 

de film terugkomen? Welke dingen zien er nu anders 
uit?

 W Over welke voorwerpen kan jij beschikken, terwijl die 
voor de personages nog niet bestonden?

Aangezien zowel de regisseur als de production designer 
opgroeiden in de jaren ‘90, wilden ze er extra voor waken geen 
nostalgische film te maken. Het mocht niet simpelweg een ode 
aan hun jeugd worden, want net als iedere periode hadden de 
jaren ‘90 ook hun negatieve kantjes. Om niet in de val van een 
nostalgische verheerlijking te trappen, legden ze zichzelf een 
zeer doeltreffende regel op: ze ontwierpen alle sets alsof ze uit 
de jaren ‘80 kwamen en voegden nadien enkele elementen uit 
de jaren ‘90 toe. Je moet immers het gevoel krijgen dat er op 
de verschillende locaties al geleefd werd; ze mochten dus niet 
‘nieuw’ aanvoelen.

Filmtechnische info
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https://www.youtube.com/watch?v=zvFMvVoREAs&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=14&t=0s


Kruip nu zelf in de rol van een production designer. Deel de 
leerlingen op in kleine groepjes en geef ieder groepje de 
opdracht om rond een bepaalde tijdsperiode of subcultuur 
een moodboard te maken. Bijvoorbeeld: hippies uit de 
jaren 60, disco uit de jaren ‘70, punkers uit de jaren ‘80, 
gothic uit de jaren ‘90, hipsters uit de jaren ‘10 … In een 
moodboard verzamel je allerlei afbeeldingen van sferen, 
kleuren, attributen die behoren tot het thema waarrond je 
werkt. Gebruik de Padlet webapplicatie om al je beelden 
te verzamelen. Geef de leerlingen de opdracht minstens 
twintig verschillende afbeeldingen te zoeken. Daarna 
presenteren ze elkaar het resultaat

Naast het ontwerpen van de sets heeft de production designer, 
samen met de kostuumontwerper, een groot aandeel in de 
beslissingen over de kledij van de personages. Opnieuw gingen 
de makers voor authenticiteit: ze wilden niet zomaar de merken 
van toen overnemen, maar ze concentreerden zich specifiek 
op wat skaters in Los Angeles droegen in die tijd. Veel van die 
kledingmerken bestaan vandaag niet meer. Ze moesten dus op 
zoek naar verzamelaars of probeerden de shirts en jeansbroeken 
zo goed mogelijk te imiteren.

Cameravoering
 � Kijk samen met de leerlingen naar de aftiteling van 

de film.

Vragen aan de leerlingen
 W Hoe zien de beelden eruit? 
 W Kent iemand de naam van het soort lens dat hier 

gebruikt werd? (fisheye)
 W Welk beeldformaat heeft de film?

Ook de cinematografische keuzes staan volledig in teken van 
de jaren ‘90. De film werd gedraaid op 16mm-pellicule. Vandaag 
de dag filmen de meeste cineasten op een digitale drager: 
harde schijf, sd-kaartjes … Maar tientallen jaren geleden was 
dat helemaal niet het geval. Destijds draaide men op pellicule, 
op filmrollen dus. Deze manier van filmen geeft een bepaalde 
korrelachtige structuur aan het beeld. Een andere referentie naar 
de jaren ‘90 zie je in het beeldformaat - een verhouding van vier 
op drie, bijna vierkant! Hierdoor zie je twee zwarte balken aan de 
zijkanten van je scherm. Tegenwoordig worden de meeste films 
vertoond in breedbeeld (zestien op negen) of zelfs cinemascope. 
We evolueerden naar een breder beeldformaat omdat een breed 
beeld dichter aanleunt bij ons natuurlijke gezichtsveld: we zien 
namelijk meer in de breedte dan in de hoogte.
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https://nl.padlet.com
https://www.youtube.com/watch?v=x9HgrPjo_Vo&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=14


 � Herbekijk de volgende clip uit Mid90s en bespreek. 
Let goed op de manier waarop de filmmakers hier 
creatief zijn bij het weergeven van de ruimte en het 
tijdsverloop.

Vragen aan de leerlingen
 W Wat zag je aan het begin van deze scène? Waar was 

de camera?
 W Wat viel je op aan de montage aan het einde van dit 

fragment?
 W Welke informatie geeft de regisseur je mee in dit 

stukje film?

De makers wilden de sfeer van de avond weergeven in deze 
scène. Eerst maken we kennis met de ruimte door middel van 
een lang volgshot van Fuckshit. De camera volgt hem op de rug 
terwijl hij het huis in loopt, toont de keuken terwijl hij drank uit de 
koelkast neemt en volgt hem opnieuw naar buiten, ditmaal met de 
camera op zijn gezicht gericht. Met andere woorden: we krijgen 
de gebeurtenissen in realtime te zien. Er werd niet gemonteerd, 
er werd geen moment uit de handeling geknipt. Aan het einde 
van het fragment kiezen de makers voor een exact omgekeerde 
filmtechniek. De monteur van de film maakt gebruik van 
zogenaamde jump cuts. Dit betekent dat hij stukjes wegknipte uit 
een langer beeld, gefilmd vanuit een vast standpunt. Door delen 
weg te laten krijgen we een idee van activiteiten die zich over een 
langere tijdsduur afspeelden. We zien de feestvierders telkens in 
een andere houding en op verschillende posities in de ruimte. Zo 
lijkt het alsof we een samenvatting van de avond krijgen.

Speel zelf met de tijd door je eigen lesuur te vatten in 
een montage van jump cuts. Plaats een camera vooraan 
in de klas, zodat je alle leerlingen in beeld hebt. Geef 
ze vervolgens de opdracht om uit het raam te gaan 
kijken, op hun bank te liggen, hun vinger op te steken … 
terwijl je ze filmt. Verwerk de shots tot een geheel in een 
montageprogramma zoals iMovie. 

Met een skateboard kan je ook heel wat anders aanvangen 
dan erop rijden en trucjes doen. Probeer er bijvoorbeeld 
eens een camera, tablet of smartphone op vast te maken; 
gebruik daarvoor een doos en wat tape. Nu heb je een 
geïmproviseerde camera-dolly! In deze video vertelt een 
YouTuber over de vele voordelen. 

Skate-video’s hebben vaak een erg vastliggende look. Net als 
Fourth Grade in de film maakte ook Jonah Hill opnames van zijn 
skatende vrienden met een camcorder (een makkelijk draagbare 
camera, populair in de jaren ’90, die de opnames op VHS-tapes 
vastlegde). Je kan zulke beelden makkelijk herkennen: de kleuren 
vallen soms wat buiten het object, het beeld is minder scherp, 
soms zie je horizontale streepjes doorheen het beeld wanneer de 
camera of de persoon in beeld een snelle beweging maakt. Ook 
de skaters van vandaag gebruiken vaak nog dezelfde look, ook 
al is er veel nieuwere technologie beschikbaar. Op deze website 
zie je duidelijk het verschil tussen een VHS-beeld en een digitaal 
beeld. Tegenwoordig proberen videomakers dezelfde stijl na te 
streven door hun digitale beelden nadien te bewerken met filters. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eslXBt99Z4w&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=15
https://www.apple.com/imovie/
https://www.youtube.com/watch?v=FF7PhuUCliw&list=PLdKaY1_rO61bLMFFwkrO6rSF7rPA0jhl0&index=16
https://motionarray.com/learn/video-effects/vhs-video-effects/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van 
Mid90s. Je vindt er kostuumontwerpen, set foto‘s, skate-trucjes, 
fisheye perspectieven, je komt te weten hoe pellicule eruitziet … 
en nog zoveel meer.
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Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

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

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

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

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

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
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