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Elroy Gramsbergen is Filmleraar 
van het Jaar 2021 
 

Elroy Gramsbergen uit Groningen is uitgeroepen tot Filmleraar van het 
Jaar 2021. Elroy werd door de vakjury van film- en 
onderwijsprofessionals verkozen tot de meest aansprekende 
filmdocent. De prijsuitreiking vond plaats tijdens een speciale 
filmeducatiemiddag die Netwerk Filmeducatie samen met International 
Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) organiseerde in Eye 
Filmmuseum. 
 

 
Fotograaf: Lin Woldendorp   
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Juryrapport en publiekstemming 
 
De huidige Filmleraar van het Jaar, Bart Valkenier, onthulde de winnaar en 
vertelde dat de jury zeer te spreken was over de didactische aanpak van Elroy 
Gramsbergen, docent Media en Film op het Leon van Gelder in 
Groningen.  De vakjury vindt dat Elroy een zeer heldere visie heeft op waar 
hij met de leerlingen naartoe werkt. “Hij onderwijst op constructieve wijze en 
stimuleert de leerlingen alles zelf te doen in het filmmaakproces; van 
research tot filmen tot montage. De tijd en aandacht die Elroy steekt in het zo 
veel mogelijk leerlingen meenemen in het maken van film, mag gezien en 
gewaardeerd worden. Dit onderscheidt hem echt van de gemiddelde docent”, 
aldus de vakjury.  
 
Uit het juryrapport, gebaseerd op een lesbezoek: ”Als een vliegende keep 
loopt hij rond tussen de groepjes scholieren van deze tweede vmbo-klas. 
Wanneer er een probleem of een vraag is, lost hij het niet op voor ze, maar 
geeft hij ze precies genoeg om het zelf op te kunnen lossen.” 
 
Elroy streed in de finale tegen Berrie de Zeeuw (docent Frans, Pius-X College 
in Bladel) en Caroline de Nerée (docent beeldende kunst, Gymnasium Novum 
in Voorburg).  “Het bleef spannend tot het allerlaatste moment. Alle drie 
zetten ze film vanuit een heldere visie en vol enthousiasme en bevlogenheid 
in, in hun lessen. Ze blijven dicht bij de belevingswereld van hun leerlingen”, 
vertelt Bart Valkenier namens de jury. Berrie verweeft film en populaire 
series als Lupin met de lesstof en Caroline verbindt verschillende vakken aan 
elkaar met film. 
 
Tot half november kon ook het publiek via filmeducatie.nl stemmen op de 
favoriete filmleraar van 2021, dat duizenden keren werd gedaan. Alhoewel 
Berrie de meeste punten kreeg van het publiek, leverde dat samen met de 
jurypunten, net niet de titel op van Filmleraar van het Jaar. Ook Caroline 
scoorde hoog bij zowel jury als publiek maar Elroy sleepte met een nipte 
voorsprong de felbegeerde titel in de wacht. 
   

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=OTYxMDA2MjA%3AcDEtYjIxMzI4LTRkOWRkNDBhMDMxNTQzMTZhNDI5YWM5NTJhNmYyODFm%3AcGVyc0BleWVmaWxtLm5s%3AY29udGFjdC00NTU0ZGFkZTVlOThlYjExYjFhYzAwMGQzYTQ3OWRhZC03OTc0ZjVhM2VkMDI0MDI0OTUyYWNjYzZiNmQ2MzQzZg%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly9maWxtZWR1Y2F0aWUubmwvYmVycmllLWRlLXplZXV3P19jbGRlZT1jR1Z5YzBCbGVXVm1hV3h0TG01cyZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTQ1NTRkYWRlNWU5OGViMTFiMWFjMDAwZDNhNDc5ZGFkLTc5NzRmNWEzZWQwMjQwMjQ5NTJhY2NjNmI2ZDYzNDNmJmVzaWQ9MGNjZWNiOTYtNTg0Yy1lYzExLThjNjItNjA0NWJkOGMxMDM0&K=GHn5vt5nHWSmNOirohqaUA
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=OTYxMDA2MjA%3AcDEtYjIxMzI4LTRkOWRkNDBhMDMxNTQzMTZhNDI5YWM5NTJhNmYyODFm%3AcGVyc0BleWVmaWxtLm5s%3AY29udGFjdC00NTU0ZGFkZTVlOThlYjExYjFhYzAwMGQzYTQ3OWRhZC03OTc0ZjVhM2VkMDI0MDI0OTUyYWNjYzZiNmQ2MzQzZg%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9maWxtZWR1Y2F0aWUubmwvY2Fyb2xpbmUtZGUtbmVyZWU_X2NsZGVlPWNHVnljMEJsZVdWbWFXeHRMbTVzJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNDU1NGRhZGU1ZTk4ZWIxMWIxYWMwMDBkM2E0NzlkYWQtNzk3NGY1YTNlZDAyNDAyNDk1MmFjY2M2YjZkNjM0M2YmZXNpZD0wY2NlY2I5Ni01ODRjLWVjMTEtOGM2Mi02MDQ1YmQ4YzEwMzQ&K=3NIHHuSdBFDFfAlI42Eo2Q
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=OTYxMDA2MjA%3AcDEtYjIxMzI4LTRkOWRkNDBhMDMxNTQzMTZhNDI5YWM5NTJhNmYyODFm%3AcGVyc0BleWVmaWxtLm5s%3AY29udGFjdC00NTU0ZGFkZTVlOThlYjExYjFhYzAwMGQzYTQ3OWRhZC03OTc0ZjVhM2VkMDI0MDI0OTUyYWNjYzZiNmQ2MzQzZg%3AZmFsc2U%3AMg%3A%3AaHR0cDovL3d3dy5maWxtZWR1Y3RhdGllLm5sP19jbGRlZT1jR1Z5YzBCbGVXVm1hV3h0TG01cyZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTQ1NTRkYWRlNWU5OGViMTFiMWFjMDAwZDNhNDc5ZGFkLTc5NzRmNWEzZWQwMjQwMjQ5NTJhY2NjNmI2ZDYzNDNmJmVzaWQ9MGNjZWNiOTYtNTg0Yy1lYzExLThjNjItNjA0NWJkOGMxMDM0&K=Z2CSMJIG9tqJvjaJWvhSmA
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Hoofdprijs 
 
Elroy is gedurende één schooljaar (2021-2022) het boegbeeld voor 
filmeducatie in het onderwijs, wint een jaarabonnement op Cineville, en mag 
hiermee een jaar lang gratis naar de film. Daarnaast wint hij een bezoek naar 
een filmtheater of filmfestival naar keuze met zijn klas. Elroy neemt ook 
plaats in de jury van de verkiezing van 2022 en mag als teacher in residence 
bij Netwerk Filmeducatie aan de slag om filmlessen te ontwikkelen voor zijn 
eigen klas en om te delen met andere docenten. 
 
De vakjury 
 
De jury bestond in 2021 uit: Sarah Sylbing (regisseur van o.a de serie 
Klassen), Emiel Copini (onderzoeker kunst -en cultuureducatie), Bart 
Valkenier (Filmleraar van het Jaar 2020), Lente IJsendijk en Malou de Kruijk 
(winnaars Documaken profielwerkstukwedstrijd). 
 
Profiel filmleraar 
 
Een filmleraar maakt lessen via film aantrekkelijk voor leerlingen en zet film 
bewust in, zodat leerlingen méér leren zien in bewegend beeld, én zich beter 
leren uitdrukken als ze zelf filmpjes of vlogs maken. Het zijn leraren die 
leerlingen met film activeren en film inzetten om aan lessen vorm te 
geven. Het kan een leraar van groep 1 zijn of een leraar biologie, maar een 
filmleraar benut het medium film maximaal. 
 
Regionale winnaars 
 
Dit jaar vond de vierde editie plaats van de landelijke verkiezing Filmleraar 
van het Jaar. Nog nooit kende de verkiezing zoveel aanmeldingen. Voor het 
eerst hield de organisatie regionale verkiezingen. Begin juli werden de zes 
regionale winnaars bekend gemaakt: André Broens (Filmleraar van het Jaar 
regio Midden), Sanne Assink (Filmleraar van het Jaar regio Oost), Henk 
Huibers (Filmleraar van het Jaar regio Noord-Holland), Caroline de Nerée 
(Filmleraar van het Jaar regio Zuid-Holland), Berrie de `Zeeuw (Filmleraar 
van het Jaar regio Zuid) en Elroy Gramsbergen (Filmleraar van het Jaar regio 
Noord). De laatste drie gingen door naar de finale en streden om de 
landelijke titel.   
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Organisatie en partners 
 
Filmleraar van van het Jaar is een jaarlijks terugkerende verkiezing waarmee 
Netwerk Filmeducatie en de regionale filmhubs meer aandacht vragen voor 
filmeducatie, naar idee van het Eye Filmmuseum en Nederlands Film 
Festival. Met dank aan: Cineville, International Documentary Film Festival 
Amsterdam en de Nationale Onderwijsweek. Netwerk Filmeducatie is een 
bruisend netwerk van meer dan 250 onderwijs -en filmprofessionals die 
samenwerken om filmeducatie een structurele plek te geven in het onderwijs. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie of beeldmateriaal neem contact op met Diane Borst of 
Veerle Snijders of kijk op www.filmleraarvanhetjaar.nl 
 
Diane Borst 
Netwerk Filmeducatie 
Eye Filmmuseum 
 
06-24326613 
DianeBorst@eyefilm.nl 
 
Veerle Snijders  
Marketing Netwerk Fillmeducatie 
Eye Filmmuseum 
 
VeerleSnijders@eyefilm.nl 
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