
     Beste leerkracht,

     Deze special over boekverfilming hoort bij het lespakket  A v o n t u r e n  i n  h e t  d o n k e r , lessen over film voor 

groep 3 tot en met groep 8 van het primair onderwijs. De lessenreeks behandelt basisthema’s van films op 

een speelse manier. Deze special is helemaal gewijd aan boekverfilming. De special is samengesteld door  

eye in opdracht van Stichting Lezen.

     De opdrachten in deze special zijn toepasbaar op alle boekverfilmingen. Bij een aantal opdrachten worden 

voorbeeldfragmenten gebruikt van de volgende films: Pluk van de Petteflet (groep 3, 4), Wiplala (groep 5, 6) 

en De Boskampi’s (groep 7, 8). Om de boek- en filmfragmenten online te kunnen bekijken ga je naar  

www.avontureninhetdonker.nl (ga naar groep 3 en 4, groep 5 en 6 of groep 7 en 8, Special Boekverfilming en log 

in met: S P A N N E N D ! ). Voor de bovenbouw is er nog een extra opdracht met instructies voor het maken van een 

korte film van een favoriet boek. Als voorbeeld is het boek Hotel de Grote L gekozen. 

wat is een boekverfilming?
     ‘Maar het boek was beter’, is een veelgehoorde 

verzuchting. Veel boekverfilmingen halen het in de 

ogen van lezers niet bij de oorspronkelijke bron. De 

kritiek luidt vaak dat belangrijke passages uit het 

boek niet in de film zitten, of dat de lezer een totaal 

andere voorstelling had van gebeurtenissen en per-

sonages. Maar ja, een film kán niet anders dan afwij-

ken van het boek. Hoewel beide media een verhaal 

vertellen, doen ze dat namelijk met totaal andere 

middelen. Eén van de belangrijkste verschillen wordt 

veroorzaakt door de lengte. Een gemiddelde film 

duurt 90 minuten, in die tijd moet een filmmaker het 

hele verhaal verteld hebben. Over een boek kan een 

lezer net zo lang doen als hij zelf wil. Passages die je 

niet begrijpt kun je overlezen en je kunt terugblade-

ren. De schrijver kan de tijd nemen om veel ver-

schillende personages te introduceren en meerdere 

verhaallijnen uit te zetten. Bij film ontbreekt die tijd: 

een film concentreert zich meestal op één verhaallijn 

waarbij de hoofdpersoon een duidelijke wens heeft 

om iets te bereiken, zoals voetbalkampioen worden 

of een bende ontmaskeren. Dat betekent vaak dat 

het verhaal eerst sterk wordt aangepast als een boek 

wordt verfilmd.

 

van woord naar beeld
     Een boekverfilming begint bij het omwerken van 

het boekverhaal naar een scenario. In een scenario 

staan actie (handeling) en dialoog beschreven, ofte-

wel wat er te zien is en wat er gezegd wordt. Gevoe-

lens en gedachten die in een boek veelvuldig voor-

komen worden door de scenarioschrijver vertaald 

in beelden. Film is immers een visueel medium. Als 

een personage zich miserabel en eenzaam voelt dan 

zal dat in beeld moeten blijken, door de manier van 

acteren, (aan)kleding en door wat er gebeurt. 

     Een schrijver heeft genoeg aan zijn fantasie om 

ons mee te nemen naar een wereld waarin kinderen 

kunnen vliegen en dieren kunnen praten. Om dit ver-

volgens te filmen is minder eenvoudig; er zijn vaak 

dure special effects voor nodig. Omdat de techniek 

steeds meer mogelijk maakt, worden verfilmingen 

van fantasieverhalen steeds levensechter, zoals de 

films van Harry Potter. Naast beelden spelen bij een 

filmverhaal geluiden een grote rol. Met name muziek 

geeft een extra lading aan de beelden en stuurt de 

emotie van de kijker. Vrolijke of treurige muziek bij 

dezelfde scène heeft een totaal andere uitwerking. 

a v o n t u r e n  i n  h e t  d o n k e r 
S p e c i a l  b o e k v e r f i l m i n g
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boekverfilmingen zijn populair
     Veel Nederlandse speelfilms zijn boekverfilmin-

gen en dat geldt zeker voor jeugdfilms. Bijna het 

gehele oeuvre van Annie M.G.Schmidt is inmiddels 

verfilmd, en ook veel boeken van Carry Slee en series 

als Mees Kees en Dummie de Mummie. Waarom zijn 

boekverhalen zo populair bij filmmakers? Eén van 

de redenen is dat er al een groot publiek geïnteres-

seerd is in de film door een bekend boek te nemen. 

Niet alleen kinderen vinden het leuk om naar de film 

Minoes of Pluk van de Petteflet te gaan, maar ook 

de leerkracht. Een boek dat verfilmd wordt, heeft 

al bewezen een goed verhaal te vertellen. Van een 

verhaal dat speciaal voor film geschreven wordt, is 

dat nog de vraag. Maar ze zijn er zeker: succesvolle 

oorspronkelijke filmverhalen van scenarioschrij-

vers. Voorbeelden zijn de jeugdfilms Knetter, Het 

paard van Sinterklaas, Kikkerdril en Kauwboy. Van 

veel van deze filmverhalen zijn naderhand boeken 

verschenen, die op hun beurt weer profiteren van 

het filmsucces. Dat filmproducenten de veilige weg 

kiezen met een boekverfilming is wel te begrijpen 

als je weet dat het maken van een film een kostbare 

onderneming is waarbij veel mensen betrokken zijn; 

van acteurs tot editors. Vergelijk dat eens met een 

schrijver die niet meer nodig heeft dan een bureau 

met een computer. Met het uitgeven en drukken van 

het boek zijn natuurlijk kosten gemoeid, maar dat 

is niet te vergelijken met de bedragen die nodig zijn 

voor een filmproductie. 

 

   

hoe gebruik je dit lespakket? 
     Doel van het lesmateriaal is leerlingen bekend 

te maken met basisbegrippen van boek- en filmver-

halen en om ze de verschillen en overeenkomsten 

tussen beide te laten ontdekken. Dit lespakket bevat 

toegankelijke, actieve opdrachten. De opdrachten 

sluiten goed op elkaar aan in een doorlopende leer-

lijn van groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor deze 

groepen zijn er werkbladen die je kunt printen en 

kopiëren voor de leerlingen. In de toelichting op de 

opdrachten zijn kijktips opgenomen die je ter voor-

bereiding kunt bekijken en eventueel in de klas kunt 

tonen.

     Voorafgaand aan de opdracht kun je het anker- 

verhaal voorlezen of samen lezen. Het ankerverhaal 

is een speelse inleiding op het onderwerp. Voor de 

bovenbouw is extra lesmateriaal opgenomen met 

werkbladen en een instructiefilm hoe de leerlingen 

een korte film kunnen maken over hun favoriete 

boek. 
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‘Houd de dief’, roept Abdel en hij rent achter een jongen aan die wegfietst. Een mevrouw op het balkon 

gooit een groot tafelkleed naar beneden. Het kleed dwarrelt naar beneden en komt terecht op… het hoofd 

van Abdel. 

‘Stop maar’, roept regisseur Niels en hij gebaart naar de cameravrouw. ‘Dat was dus het foute hoofd’, ver-

zucht Abdel onder het tafelkleed. ‘Sorry, verkeerd gemikt’, roept Nynke vanaf het balkon. Niels roept ieder-

een bij elkaar en vertelt dat ze eerst gaan pauzeren voordat ze de scène opnieuw opnemen. 

De hele club zit even later bij te komen in de tuin van Niels’ ouders. Ze zijn al de hele ochtend bezig en ge-

nieten nu van een groot glas limonade. ‘Ik vind het heel leuk om te doen,’ zegt Nynke en ze neemt een grote 

slok, ‘maar ik wist niet dat een film maken zoveel werk was.’ 

‘Hoe heet jullie film eigenlijk?’, vraagt de vader van Niels. ‘Op de vlucht, over een boek van Caty Snoek’, zegt 

Niels. ‘Daar zijn we allemaal fan van.’ Niels laat zijn vader de voorkant van het boek zien: ‘De film moet net 

zo spannend worden als deze tekening.’ De zus van Niels komt de tuin inlopen en ziet het boek: ‘Goed boek, 

weten jullie dat de film volgende maand in de bioscoop draait?’ 

Het is opeens stil in de tuin. Abdel begint hard te lachen: ‘Maken we er gewoon een komische film van, 

hoeft die scène ook niet opnieuw.’ Niels pakt een glas limonade en giet het over zijn hoofd: ‘Ook leuk voor 

de film.’ Dan begint iedereen te lachen en buitelen de ideeën voor leuke scènes over elkaar heen. Niels’  

vader kijkt het glimlachend aan: ‘Die film wordt beter dan het boek, dat weet ik nu al.’ 

a n k e r v e r h a a l
b e t e r  d a n  h e t  b o e k

vragen
     1  Wat is een boekverfilming en kun je voorbeelden noemen?
     

     
     2  Een schrijver schrijft een boek meestal in zijn eentje. Hoe zit dat bij film?  

         Welke mensen werken er allemaal aan een film?

 
    

     
    3  Van welk boek zou jij weleens een film willen maken?
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tijd
     45 minuten 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, kleurpotloden, gummen.

 
voorbereiding
     Lees de algemene inleiding over boek en film.

     Lees met de klas het ankerverhaal ‘Beter dan het  

     boek’.

leerdoel
     De leerlingen kunnen twee media (boek en film)    

     benoemen waarin verhalen centraal staan en ze  

     kunnen verbindingen leggen tussen een aantal  

     begrippen en deze media. 

toelichting
     Verhalen zijn de basis van boeken en films. Door- 

dat je meeleeft met het verhaal, blijf je geboeid  

lezen en kijken. Je wilt weten hoe het afloopt.  

Schrijvers zijn specialisten in het vertellen van  

verhalen. Geen wonder dat veel films een boek als  

uitgangspunt nemen. Vraag de leerlingen of zij  

boeken kennen waarvan films zijn gemaakt.

Leg de opdracht van het werkblad ‘Verhalen,  

verhalen’ uit. Vraag de leerlingen of ze nog meer  

verschillen en overeenkomsten weten tussen  

boeken en films. Bespreek met de leerlingen wat  

ze het liefste doen en waarom: boeken lezen,  

voorgelezen worden, films kijken?

     Bespreek de opdracht klassikaal na. Vonden de  

leerlingen de opdracht leuk? Was hij lastig?

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  3  &  4 
V e r h a l e n ,  v e r h a l e n 

toelichting opdracht groep 3 & 4 / special boekverfilming                   p4



toelichting
     Boeken en films vertellen allebei verhalen, daarin lijken ze op elkaar. Er zijn ook verschillen. 

Kies een kleurpotlood voor de woorden die bij BOEKEN horen. Teken een rondje om dat woord. Kies een ander 

kleurpotlood voor de woorden die bij FILMS horen. Teken daar ook een rondje om. Sommige woorden kun je 

meer dan één kleur geven.

w e r k b l a d  g r o e p  3  &  4 
v e r h a l e n ,  v e r h a l e n  

v o o r  d e  l e e r l i n g
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tijd
     60 minuten 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, pennen of potloden.

     Filmfragment (1) en boekfragment Pluk van de       

     Petteflet op www.avontureninhetdonker.nl  

     (ga naar Groep 3 en 4, Special Boekverfilming en     

     log in met: s p a n n e n d ! ) 
voorbereiding
     Lees de algemene inleiding over boek en film.

     Lees met de klas het ankerverhaal ‘Beter dan het    

     boek’.

leerdoelen
     De leerlingen kunnen onderscheid maken tussen  

     verschillende soorten geluiden bij film.

     De leerlingen kunnen verschillen benoemen  

     tussen boek en film.

toelichting  
     Vertel de leerlingen dat een verhaal mooier, span-

nender of vrolijker wordt als er geluiden te horen 

zijn. Meestal letten we er niet op maar er zijn altijd 

en overal geluiden te horen. Vraag de leerlingen hun 

ogen en mond 30 seconden dicht te houden en heel 

goed te luisteren. Welke geluiden hebben ze ge-

hoord?

Een film vertelt een verhaal met beelden en met 

geluiden. Wat voor soorten geluiden zijn er te horen 

in een film?

- Geluiden die de personages maken als ze iets aan 

het doen zijn, zoals lopen, een stoel aanschuiven of 

een deur opendoen (handelingsgeluiden).

- Geluiden die bij een bepaalde omgeving horen (om-

gevingsgeluiden). Denk bijvoorbeeld aan de golven 

en de meeuwen aan het strand. Wat voor geluiden 

horen er bij het bos of een boerderij? Kunnen de leer-

lingen daar passende geluiden bij maken? 

- De stemmen van de personages in de film. Vaak 

zegt een stem iets over het karakter van die persoon. 

Hoe zou een goede reus klinken, of een verlegen 

meisje?

- Muziek die na de opnamen aan de film wordt toe-

gevoegd. Door de muziek vinden we de beelden extra 

vrolijk, eng of spannend. Voor veel kinderfilms wor-

den speciaal liedjes gemaakt, vooral bij de opening 

en afkondiging. Bij de film Pluk van de Petteflet zijn 

er ook liedjes tijdens de film te horen, gezongen door 

de personages, zoals in een musical. 

Bespreek de opdracht op het werkblad ‘Wat hoor ik?’ 

Bekijk met de leerlingen het filmfragment (1) van 

Pluk van de Petteflet. Na het kijken kruisen de leerlin-

gen de voorwerpen en personen aan op het werkblad 

waarvan zij denken dat die geluiden maken in het 

fragment. Wat voor muziek zou erbij horen? Vrolijke, 

droevige, spannende muziek? Er kunnen ook meer-

dere muziekjes te horen zijn. De leerlingen geven dat 

aan door de betreffende emoticon(s) aan te kruisen. 

Vervolgens laat je het fragment met geluid zien. 

Waren de geluiden zoals de leerlingen dachten? Be-

spreek de antwoorden. De vogels zijn in het fragment 

wel te horen, maar niet te zien. De muziek is erg 

afwisselend en versterkt wat er in beeld is te zien: 

droevige muziek omdat Pluk geen huis heeft, lieflijke 

muziek als hij Aagje ontmoet, spannende muziek bij 

mevrouw Helderder. 

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  3  &  4 
w a t  h o o r  i k ? 
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toelichting opdracht bij boek-
fragment pluk van de petteflet
     Vertel de leerlingen dat het boek Pluk van de 

Petteflet er eerst was en veel later de film. Een film 

volgt meestal in grote lijnen het verhaal van het 

boek, maar er zijn ook verschillen tussen boek en 

film. Welke verschillen kunnen de leerlingen noe-

men? Bij een film worden geluiden en muziek toege-

voegd aan het verhaal. Een boek vertelt het verhaal 

in woorden, de film in beelden. Een boek lees je 

meestal niet achter elkaar uit, een film bekijk je vaak 

wel in één keer.

Vertel de leerlingen dat een filmmaker het verhaal 

van het boek altijd aanpast. Als je een boek leest zie 

je het in gedachten voor je: de torteltuin, Pluk en zijn 

flatje. Dat geldt ook voor de filmmaker, hij maakt er 

zijn eigen filmverhaal van. Bij een film is er boven-

dien minder tijd om het verhaal te vertellen dan in 

een boek, de filmmaker moet dus dingen weglaten. 

En hij moet oplossingen bedenken voor dingen die 

gemakkelijk zijn om op te schrijven maar die moeilijk 

zijn om te verfilmen, zoals pratende dieren en has-

selbramen. 

Vervolgens lees je de eerste bladzijde voor van Pluk 

van de Petteflet, zie het boekfragment. Bespreek met 

de leerlingen wat de verschillen en overeenkomsten 

zijn met het filmfragment. Pluk en het kraanwa-

gentje zijn hetzelfde en ook in de film is hij op zoek 

naar een huis. Maar Dollie de duif komt niet in het 

filmfragment voor. Aagje en mevrouw Helderder zien 

we wel in de film maar ze komen niet in dit boekfrag-

ment voor. In de film gebeurt meer en zijn er meer 

personages dan in het begin van het boek. 

Bespreek met de leerlingen wat er allemaal geluid 

maakt in het boekfragment: het kraanwagentje, 

Dollie de duif, geluiden van de straat, de wind. Oefen 

met de leerlingen wat voor geluiden dat kunnen zijn. 

Lees nogmaals het fragment voor, aangevuld met 

geluiden die de leerlingen erbij maken. 

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  3  &  4 
w a t  h o o r  i k ?  ( v e r v o l g )
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v o o r  d e  l e e r l i n g

werkblad groep 3 & 4 / special boekverfilming

     Welke geluiden zijn er volgens jou te horen in het fragment? Omcirkel het plaatje.

w e r k b l a d  g r o e p  3  &  4 
w a t  h o o r  i k ?  

                   p8



tijd
     30 minuten 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, pennen, computer met  

     beamer en internet. 

     Filmfragment (2) Wiplala op  

     www.avontureninhetdonker.nl  (ga naar Groep 5  

     en  6, Special Boekverfilming en log in  

     met: s p a n n e n d ! ) 
voorbereiding
     Lees de algemene inleiding over boek en film.

     Lees met de klas het ankerverhaal ‘Beter dan het    

     boek’.

leerdoelen
     De leerlingen kunnen in eigen woorden omschrij-    

     ven wat een casting is.

     De leerlingen kunnen een korte beschrijving geven  

     van de kenmerken van film- en boekpersonages.

toelichting  
     Van veel jeugdboeken worden films gemaakt. 

Vraag de leerlingen of ze voorbeelden kunnen noe-

men. Als het boek is omgewerkt naar een filmscena-

rio worden er acteurs gezocht. Dat gebeurt meestal 

door een castingbureau. Het is belangrijk dat het 

castingbureau goed weet wat voor personages er in 

het verhaal voorkomen, zodat ze de juiste acteurs 

kunnen zoeken. Een filmmaker maakt daarom vooraf 

een profiel van een personage, een korte beschrij-

ving met: lengte, postuur, karakter etc. Het boek zelf 

geeft ook al een beeld door omschrijvingen van de 

karakters en eventueel illustraties. 

     Bespreek met de leerlingen het werkblad. De 

leerlingen krijgen eerst een fragment van Wiplala te 

zien uit het begin van de film. Bekijk met de leerlin-

gen het eerste fragment van Wiplala. Daarna vullen 

ze het profiel van hoofdrolspeler Johannes in. Vervol-

gens schrijven de leerlingen op welk boek ze graag 

verfilmd willen zien en wat het profiel is van de 

hoofdpersoon van deze film. 

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  5  &  6 
W i e  k r i j g t  d e  r o l ?  
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v o o r  d e  l e e r l i n g

werkblad groep 5 & 6 / special boekverfilming

w e r k b l a d  g r o e p  5  &  6 
w i e  k r i j g t  d e  r o l ?  

     Bekijk het filmfragment van Wiplala waarin we Johannes leren kennen.  

     Wat voor jongen is hij? Maak hieronder zijn profiel.

          Titel: 

          Hoofdpersoon: 

          Leeftijd:

          Kleur haar: 

          Lengte: klein / gemiddeld / groot

          Postuur: stevig / slank / normaal / dik

          Karaktereigenschappen: verlegen / brutaal / nieuwsgierig / lui / sportief / druk / 
          
          Kan niet goed overweg met:

          Is goed in:

Van welk boek zou jij graag willen dat er een film wordt gemaakt? 
Wat voor iemand zou de hoofdrol moeten spelen?

         Hoofdpersoon:

         Leeftijd: 
         
         Kleur haar:
         
         Postuur: stevig/slank/normaal/dik
         
         Karaktereigenschappen: verlegen / brutaal / nieuwsgierig / lui / sportief / druk /          
         
         Kan niet goed overweg met:
         
         Is goed in:
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tijd
     45 minuten 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, pennen, computer met   

     beamer en internet. 

     Op www.avontureninhetdonker.nl (ga naar Groep 5     

     en 6, Special Boekverfilming en log in  

     met: s p a n n e n d ! )

     Filmfragment (3) Wiplala  

     Boekfragment Wiplala 

     Interview met de makers van Wiplala 

     Interview met de hoofdrolspelers van Wiplala 

     

kijktips
     Wiplala de trailer.

 
voorbereiding
     Lees de algemene inleiding over boek en film.

     Lees met de klas het ankerverhaal ‘Beter dan het    

     boek’.

leerdoel
     De leerlingen kunnen verschillen benoemen  

     tussen een boek- en filmfragment en kunnen die  

     verschillen toelichten. 

toelichting  
     Vertel de leerlingen dat veel boeken van Annie 

M.G. Schmidt zijn verfilmd zoals: Abeltje, Minoes, 

Pluk van de Petteflet en Wiplala. Het boek en de film 

zijn niet hetzelfde. Een verhaal wordt in een boek 

verteld met woorden en in een film met beelden 

en geluiden. Daarom wordt van het boek eerst een 

scenario gemaakt door een scenarioschrijver. Soms 

wordt in het scenario de hele volgorde van het boek 

veranderd of komen er andere personages in voor. 

Vraag de leerlingen of ze voorbeelden kennen van 

boekenverfilmingen die anders zijn dan het boek.  

     Ook de film Wiplala is anders dan het boek. Je 

leest met de leerlingen het boekfragment waarin 

Wiplala wordt ontdekt. Daarna bekijk je met de klas 

het beginfragment van de film. Vraag de leerlingen 

de vragen op het werkblad te maken. Tijdens de na-

bespreking kun je het hebben over de vraag waarom 

Johannes in de film in zijn eentje kennismaakt 

met Wiplala. Daardoor kunnen ze samen vrienden 

worden. Het maakt de film ook spannender omdat 

Johannes iets weet wat zijn zus en zijn vader niet 

weten. 

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  5  &  6 
W i p l a l a ,  b o e k  e n  f i l m
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v o o r  d e  l e e r l i n g

werkblad groep 5 & 6 / special boekverfilming

w e r k b l a d  g r o e p  5  &  6 
W i p l a l a ,  b o e k  e n  f i l m  

     Je hebt gemerkt dat er veel verschillen zijn tussen het begin van het boek en de film Wiplala. 

     Beantwoord de volgende vragen over die verschillen.

          1 In het boek zitten Nella Della, Johannes en vader Blom in de kamer als Wiplala wordt ontdekt. 
             Hoe is dat in de film? 

          2 De filmmaker wilde het begin van de film graag spannender maken dan het boek. Dat is goed gelukt.  
             Noem 3 redenen waarom het filmfragment spannend is:

             1

             2

             3

          3 Wat vind je van de uitspraak: ‘Het boek is nooit zo spannend als de film.’?
             Ben je het daar mee eens? Waarom wel, niet? 
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tijd
     60 minuten 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, pennen, computer met  

     beamer en internet

     Filmfragment (4) en boekfragment De Boskampi’s     

     op www.avontureninhetdonker.nl (ga naar Groep 7     

     en 8, Special Boekverfilming en log in  

     met: s p a n n e n d ! )

  
voorbereiding
     Lees de algemene inleiding over boek en film.

     Lees met de leerlingen het ankerverhaal ‘Beter  

     dan het boek’.

leerdoelen
     De leerlingen kennen de begrippen: shot, draai- 

     boek, storyboard, totaal, medium en close-up.

     De leerlingen kunnen een boekfragment omwer- 

     ken tot een storyboard.’

toelichting  
     Vertel de leerlingen dat een filmmaker iedere 

scène opdeelt in verschillende shots. Het zou erg 

saai zijn als de camera steeds op dezelfde plek staat. 

Waar zet de filmmaker de camera neer? Als een film-

maker wil laten zien dat een verhaal zich afspeelt 

in een klaslokaal, moet de camera ver weg staan. 

Dat heet een totaal-shot (of long shot). Als in het 

volgende shot te zien moet zijn dat een leerling hard 

aan het werk is, moet de camera dichterbij komen. 

Dat heet een medium-shot. Om het gezicht van de 

leerling van dichtbij te tonen, maakt de camera een 

close-up. De shots staan beschreven in een draai-

boek. Sommige filmmakers tekenen zelfs alle shots 

uit in een storyboard. Dat is te vergelijken met een 

stripverhaal. 

     Bespreek met de leerlingen het werkblad ‘Van 

woord naar beeld’ en lees daarna samen het boek-

fragment. Het is een fragment uit het boek De 

Boskampi’s dat ook verfilmd is. In dit boek gaat de 

hoofdpersoon Rik Boskamp naar een nieuwe school 

waar hij zich voordoet als de zoon van een maf-

fiabaas, om zo stoerder over te komen. 

     Bespreek de opdracht na en vertoon daarna het 

bijbehorend filmfragment. Wat zijn de verschillen 

tussen film- en boekfragment? Waarom zou de film-

maker het fragment zo gefilmd hebben? In de film 

staan de leraar en Rik niet naast elkaar maar zijn 

ze tegenover elkaar geplaatst. Rik is in de film ook 

brutaler dan in het boek, waardoor de andere kinde-

ren meer ontzag voor hem krijgen. Het is een kleine 

filmscène die toch uit 12 shots bestaat. 

     Hang de storyboards allemaal op, bekijk ze klassi-

kaal en bespreek de opdracht na. Hoe zijn de leerlin-

gen tot de keuze gekomen voor deze plaatjes? Wat 

laten de leerlingen zien in de plaatjes? Wat laten ze 

weg? 

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  7  &  8 
V a n  w o o r d  n a a r  b e e l d
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v o o r  d e  l e e r l i n g

werkblad groep 7 & 8 / special boekverfilming

w e r k b l a d  g r o e p  7  &  8 
V a n  w o o r d  n a a r  b e e l d 

          Lees de bladzijde uit het boek De Boskampi’s. Maak een storyboard (een soort stripverhaal) van het 

verhaaltje. Iedere tekening is een shot (opname). Denk aan de afwisseling van totaal, medium en close-up. 

Schrijf in een korte zin onder de tekening wat er gebeurt in het beeld. 

      Maak bij iedere zin een tekening die past bij het verhaaltje, zoals in een stripverhaal. Bedenk per zin

welk beeld het beste past: een totaalshot, een mediumshot of een close-up?
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tijd
     60 minuten 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, potloden, kleurpotloden  

     en stiften, A4-tekenpapier.

 
voorbereiding
     Zoek op internet naar ‘filmposters jeugdfilms’.

leerdoelen
     De leerlingen kunnen kenmerken van een bepaald  

     genre benoemen.

     De leerlingen kunnen de genrekenmerken in beeld  

     en tekst toepassen.

toelichting  
Bespreek met de leerlingen dat er verschillende 

filmgenres bestaan zoals oorlogsfilms, romantische 

films en westerns. Ieder genre heeft zijn eigen ken-

merken. Vraag de leerlingen of ze een aantal ken-

merken kunnen opnoemen van een western of een 

romantische film. 

     Het genre zegt soms iets over de manier waarop 

het verhaal vertelt wordt (komisch, romantisch, 

spannend) en soms iets over de plaats of tijd waarin 

een verhaal zich afspeelt. Voorbeelden hiervan zijn 

westerns, piratenfilms en sciencefictionfilms. Het 

genre is meestal goed terug te zien op de filmposter 

die voor een film wordt ontworpen. Met die poster 

worden mensen naar de bioscoop gelokt. Het pu-

bliek moet dus in één oogopslag kunnen zien of de 

film wat voor hen is. Bespreek met de leerlingen 

het werkblad ‘Filmposter van je favoriete boekver-

filming’. In een aantal stappen maken de leerlingen 

een eigen ontwerp van hun favoriete boekverfilming. 

De leerlingen maken de opdrachten individueel of in 

groepjes. 

     Bij de nabespreking kun je de ontwerpen verge- 

lijken met bestaande filmposters, zie de kijktip.  

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de 

posters van de leerlingen?

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

t o e l i c h t i n g  o p d r a c h t  g r o e p  7  &  8 
F i l m p o s t e r  v a n  j e  f a v o r i e t e 
b o e k v e r f i l m i n g
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v o o r  d e  l e e r l i n g

werkblad groep 7 & 8 / special boekverfilming

w e r k b l a d  g r o e p  7  &  8 
F i l m p o s t e r  v a n  j e  f a v o r i e t e 
b o e k v e r f i l m i n g

     stap 1  

          De titel
     Wat is de titel van de film?

     Wat voor soort film is het (genre)?

     Wie heeft het boek geschreven dat is verfilmd?

     Doen er beroemde acteurs mee?

     stap 2
          De kenmerken
     Wat zijn belangrijkste kenmerken van het boek?

     Plaats: waar speelt het verhaal zich af?

     Personages: wie zijn de belangrijkste figuren?

     Gebeurtenissen: wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal?

     Voorwerpen: zijn er speciale voorwerpen die heel belangrijk zijn?

     stap 3
          Het ontwerp
     Welke kenmerken kies je uit voor je filmposter?

     Kies voor de teksten een lettertype dat goed past bij het genre . Maak eerst een schets op een tekenblad      

     en kleur de poster daarna in. 
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Heb je ervaring met het maken van filmpjes en zijn 

de leerlingen enthousiast om als filmmaker aan de 

slag te gaan? Dan is deze les voor de bovenbouw een 

echte aanrader. Speciaal voor deze opdracht is een 

instructiefilm gemaakt met aanstekelijke voorbeel-

den van korte films over boeken die eenvoudig te 

maken zijn.

tijd
     60 minuten (voor het maken van korte films na  

     deze les: circa 120 minuten). 

benodigdheden
     Gekopieerde werkbladen, pennen, digibord met  

     internet.  

     Instructiefilm Boek in beeld. 

     Instructie Films maken met de klas. 

voorbereiding
     De leerlingen hebben bij voorkeur hetzelfde boek    

     gelezen. Maak de keuze van het boek ruim van  

     tevoren bekend. 

leerdoelen
     De leerlingen ontdekken op welke verschillende  

     manieren ze een boek in beeld kunnen brengen en  

     kiezen een vorm voor een eigen korte film.

toelichting  
     Deze les is een voorbereiding voor het zelf maken 

van korte films over een boek. In deze les kiezen 

de leerlingen het boek dat ze gaan verfilmen en de 

manier waarop ze dat gaan doen: de filmvorm. De 

opdracht werkt het best als de hele klas hetzelfde 

boek heeft gelezen maar dat is geen voorwaarde. 

Bekijk met de leerlingen voorbeelden van filmtrailers 

van Nederlandse kinderboekverfilmingen. Op You-

Tube zijn ze bijna allemaal te vinden: Achtstegroepers 

huilen niet, Kruistocht in spijkerbroek, Oorlogswinter, 

De Boskampi’s. Bespreek met de leerlingen wat de 

kenmerken zijn van de trailers: 

- Ze zijn kort maar krachtig, ze duren ongeveer een 

minuut.

- Ze laten zien waar de film over gaat maar niet alles 

wordt verklapt: het publiek wordt nieuwsgierig naar 

de rest van de film. 

Vertel de leerlingen dat zij een korte film gaan ma-

ken over het boek dat ze hebben gelezen. Voordat 

ze met opnemen beginnen, zullen ze eerst moeten 

bedenken wat voor filmpje het moet worden. 

Bekijk het instructiefilmpje met de klas. Hierin is 

te zien hoe groep 8 van Basisschool De Fakkel korte 

films maakt over het boek Hotel de Grote L van 

Sjoerd Kuyper. De film geeft een paar creatieve voor-

beelden over de verschillende vormen die de leerlin-

gen kunnen kiezen: van het verfilmen van de achter-

flap tot het maken van een stop-motionfilm.

Bespreek met de leerlingen het werkblad ‘Boek in 

Beeld’. Verdeel de leerlingen in groepen van 4 of 5 

om het werkblad in te vullen. Ieder groepje kiest het 

boek dat ze gaan verfilmen en een filmvorm. Het 

is het leukst als alle filmvormen in de klas aan bod 

komen. 

Bespreek de opdracht klassikaal na. Vraag de ge-

spreksleider van iedere groep om een kort verslag te 

geven. Vervolgens bespreek je met de klas de voorbe-

reiding op het filmen. Aandachtspunten:

- De taakverdeling tijdens het opnemen. Voor meer 

informatie zie de instructie Films maken met de klas.

- Spullen die de leerlingen moeten regelen en de plek 

waar het filmpje wordt opgenomen. 

- De apparatuur voor de opnamen. Er zijn verschil-

lende mogelijkheden zoals mobieltje, (foto)camera 

en iPad.

- Voor meer informatie over het maken van stop- 

motionfilmpjes zie de animatiespecial van Avontu-

ren in het donker.

v o o r  d e  l e e r k r a c h t

T o e l i c h t i n g  e x t r a  
v e r d i e p i n g s o p d r a c h t  g r o e p  7  &  8  
b o e k  i n  b e e l d
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v o o r  d e  l e e r l i n g

werkblad groep 7 & 8 / special boekverfilming

w e r k b l a d  g r o e p  7  &  8 
B o e k  i n  B e e l d

Voor deze opdracht maken jullie een korte film over een boek dat jullie gelezen hebben.  

Voordat je gaat opnemen maak je eerst een plan.

namen van de groep:
 

stap 1  

     Kies het boek
Over welk boek maken jullie de film? Het is belangrijk dat iedereen het boek gelezen heeft. 

stap 2  

     Bespreek het boek
Om een film te kunnen maken, moet je goed weten wat je van het boek vindt. De vragen hieronder helpen 

je daarbij. Beantwoord de vragen eerst zelf en bespreek ze daarna in de groep. Geef iedereen de tijd om zijn 

mening te geven en luister naar elkaar. Wijs iemand aan die het gesprek leidt.

     -Waar gaat het boek volgens jou over?

     -Wat vind je opvallende kenmerken van het verhaal? Noem er minstens 3.

     -Wat vind je mooi aan het boek?

stap 3 
     Kies een filmvorm
Wat voor korte film gaan jullie maken? In de instructiefilm zijn drie filmvormen getoond. Welke vorm kiezen 

jullie? Misschien hebben jullie zelf een idee dat er niet bijstaat. Bespreek dat eerst met de leerkracht. 

Filmvorm:

 
filmvormen
Achterflap 
Op de achterkant van een boek staat vaak een korte samenvatting. Gebruik deze tekst om een filmpje te ma-

ken. Laat iemand bijvoorbeeld achter de camera de tekst voorlezen, terwijl de anderen het uitbeelden.

Stop motion
Met een stop-motionfilm kun je leuke trucs uithalen. Als je foto’s snel achter elkaar afspeelt, dan worden de 

foto’s samen een film. Zo kun je legostenen of poppetjes laten bewegen. Kies een mooi moment uit het boek 

dat je leuk vindt om na te spelen. Of maak de kaft van het boek na. 

Videodagboek 
Kruip in de rol van het hoofdpersonage. Vertel wat je gaat meemaken in het boek, zodat de kijker van het 

filmpje nieuwsgierig wordt naar het verhaal. Je kunt dit doen verkleed als het personage. Zorg voor een goed 

begin, waarin je vertelt wie je bent en wat je gaat meemaken. Maar pas op: leg niet het hele verhaal uit, het 

moet wel spannend blijven.
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colofon
   a u t e u r :

Jeanne Klaassen

   e i n d r e d a c t i e :

Anet ter Horst

   g r a f i s c h  o n t w e r p :

takeadetour.eu 
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