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InScience is hét wetenschappelijke filmfestival van 
Nederland voor jong en oud. Dit jaar vindt alweer 
de vijfde editie plaats. Met een grote diversiteit aan 
films, activiteiten en uitgebreide educatieprogram-
ma’s toont InScience de maatschappelijke rele-
vantie van wetenschap. Het doel is om wetenschap 
toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk 
publiek. Vanaf 6 november verandert Nijmegen 
daarom vijf dagen in een ontmoetingsplaats voor 
het uitwisselen van nieuwe inzichten.  Met dit lesma-

teriaal, ontwikkeld voor de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, stimuleren we niet alleen 
de onderzoekende houding van leerlingen, maar 
houden we hun nieuwsgierigheid springlevend.

FILM EN WETENSCHAP IN DE KLAS
→  VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERBOUW

Dit lesmateriaal kan gebruikt worden om het 
schoolbezoek aan InScience voor te bereiden. In het 
lesmateriaal staan vragen om het bezoek voor- en na te 
bespreken. Met de twee praktische opdrachten kunnen  
de leerlingen actief aan de slag met de film en het 
thema. 

Film is een vorm van kunst. Net als andere kunstvor-
men, is er een onderscheid te maken tussen de inhoud 
en de vorm. De inhoud van een film wordt bepaald 
door de narratieve laag: het verhaal en de verhaal-
structuur. De vorm van een film wordt bepaald door 
de filmische laag, deze heeft betrekking op de manier 
waarop het verhaal wordt verteld: geluid, beeld en 
montage. Tot slot is er ook nog een contextuele laag 
die de film binnen een culturele of maatschappelijke 
context plaatst. Bij vragen over de contextuele laag 
horen bijvoorbeeld: in welke tijd speelt de film? Door 
wie wordt de film gefincancierd? Wat is de achter-
grond van de filmmaker? Om een film te begrijpen of 
analyseren moet je kijken naar alle drie deze lagen. 
Regisseurs beïnvloeden de drie lagen door continu 
keuzes te maken over wat ze wel en niet vertonen in 
hun film. Hiermee wordt de boodschap van de film 
beïnvloed. Als je leerlingen hierop wijst, kunnen ze 
een beter inzicht krijgen in de film en de samenhang 
beter begrijpen. 
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Bespreken:
→   InScience is een filmfestival. Wat denk je dat een 
filmfestival precies is? Een filmfestival is een festival 
dat wordt gehouden om films onder de aandacht te 
brengen bij het publiek. Tijdens het festival worden in 
één of meerdere bioscopen vooraf geselecteerde films 
vertoond. Vaak gaan nieuwe films in première tijdens 
een filmfestival en worden er prijzen uitgereikt. 
→   Op het festival zijn verschillende soorten 
films zien. Welke soorten films ken je? Wat zijn de 
verschillen? Fictie/speelfilm, animatie, documentaire
→   Wat denk je dat een wetenschapsfilm is? Waarmee 
denk je dat een wetenschapsfilms zich onderscheidt 
van een andere film? Een wetenschapsfilm 
onderscheidt zich van andere films doordat er altijd een 
wetenschappelijk aspect in de film zit.

VOORBEREIDING FILMBEZOEK

→   Wanneer vind jij iemand een wetenschapper? 
Doorgaans werkt een wetenschapper aan een 
universiteit of onderzoeksinstelling in een 
onderzoeksfunctie. ‘Wetenschapper’ is echter geen 
wettelijke of beschermde titel.
→   Welke wetenschappers ken jij allemaal?  Albert 
Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton, Leonardo da 
Vinci, Charles Darwin, Marie Curie etc.
→   Wetenschappers doen met hun onderzoek nieuwe 
kennis op. Hiermee kunnen ze onbeantwoorde vragen 
oplossen. Heb jij nog vragen waar geen antwoord op 
is? Zou je daar onderzoek naar willen doen? 

Als voorbereiding op het bioscoopbezoek met de klas en als introductie op de film kunnen een aantal van de 
volgende vragen worden besproken:



 

FILMBEZOEK
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PRAKTISCHE OPDRACHT VOORAF:  
WETENSCHAP IN DE MEDIA

Tijd: 50-60 minuten 
Benodigdheden: A1 poster, 
potloden, stiften, schaar, lijm

→ Na deze les kan de leerling verschillende vormen van 
populairwetenschappelijke formats benoemen.
→ Na deze les heeft de leerling kennis gemaakt met 
wetenschapscommunicatie. 

Proefkonijnen, Galileo, Freeks wilde wereld, 
het Klokhuis en Checkpoint zijn allemaal 
voorbeelden van populairwetenschappelijke 
televisieprogramma’s. Stuk voor stuk hebben ze 
als hoofddoel om wetenschap op een leuke en 
toegankelijke manier begrijpelijker te maken voor 
hun publiek. Leerlingen gaan in deze opdracht 
aan de slag met het ontwerpen van hun eigen 
populairwetenschappelijk format. De ideeën 
worden gepresenteerd aan de hand van een poster. 

Verdeel de leerlingen in groepjes van maximaal 
4 leerlingen. Laat ieder groepje nadenken over 
het type format dat ze willen gebruiken. Dit mag 
een televisieprogramma zijn, maar ook iets totaal 
anders (bijvoorbeeld iets met YouTube, Instagram, 
Whatsapp, Facebook, magazines, kranten, podcast). 

Zorg ervoor dat elk groepje een format gekozen 
heeft, zodat ze daarna aan de slag kunnen met 
het uitwerken van de wetenschappelijke inhoud. 
Bespreek de volgende vragen met de leerlingen:

/ Wat gaan jullie laten zien of welk onderwerp wordt 
besproken?
/ Op welke doelgroep richten jullie je?
/ Hoe zorg je ervoor dat het in de smaak valt bij je 
publiek? 
/ Hoe ziet jullie huisstijl eruit?

Laat elk groep zijn ideeën uitwerken op 
een poster. Stimuleer de leerlingen om hun 
populairwetenschappelijk format aan elkaar te 
presenteren middels een posterpresentatie.  

Stimuleer de leerlingen om posters te delen via Instagram. Vertel hierbij dat ze InScience kunnen mentionen 
via de hashtag #InScience2019, #wetenschapsformat of @insciencefilmfestival.   

VOORSTELLING
De leerlingen bekijken de film in Arthouse LUX 
en krijgen een verdiepend college van een 
wetenschapper. Hierdoor krijgen ze meer inzicht 
in het onderwerp en kunnen ze hun eerste vragen 
naar aanleiding van het onderwerp stellen. Wijs 
leerlingen op de verschillende lagen van de film 
(narratieve, filmische en contextuele). Filmmakers 
maken constant keuzes over wat ze wel of niet laten 
zien en beïnvloeden hiermee de boodschap van de 
film. Als je leerlingen hierop wijst, kun je naderhand 
met ze bespreken wat ze vinden van de keuzes die 
zijn gemaakt. Welke beelden worden getoond? Wat 
voor muziek hoor je? En hadden ze het zelf misschien 
anders gedaan?

GEDRAG IN DE BIOSCOOP
Een film bekijken in een grote bioscoopzaal geeft 
een heel andere ervaring dan thuis of in de klas. 
Om het voor alle leerlingen een leuke en bijzondere 
ervaring te laten zijn, is het goed om leerlingen na te 
laten denken over hun gedrag tijdens het filmbezoek. 
Laat de leerlingen bedenken welk gedrag ze storend 
vinden tijdens het kijken naar een film. Maak naar 
aanleiding van de onderwerpen die ze aandragen 
enkele concrete afspraken, zoals: geen telefoons, 
geen voeten op de stoelen en niet hardop praten 
tijdens de voorstelling. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXQffM0bi4Q
https://www.youtube.com/watch?v=0jW_DvIGkas
https://www.vpro.nl/jeugd/programmas/freeks-wilde-wereld/2018/aflevering-10.html
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4086/Zelfrijdende-auto
https://www.zapp.nl/checkpoint/filmpjes/738-checkpoint-roulette/clips/WO_EO_13109158


NA HET FILMBEZOEK

PRAKTISCHE OPDRACHT ACHTERAF:
FOTOSTRIP
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→ Wat vond je van de film? Wat is je opgevallen? 
Hierbij kan je zowel denken aan het onderwerp van 
de film én aan de manier waarop het verbeeld is.
→ Wat vind je van de titel van de film? Waarom denk 
je dat de makers voor deze titel hebben gekozen?

Tijd: 50-60 minuten 
Benodigdheden: Computer, printer, 
smartboard, digitale fotocamera 
of tablet, pen, papier

→ Na deze opdracht begrijpt de leerling wat een ‘fotostrip’ is en hoe je 
met beelden een verhaal opbouwt. 
→ Na deze opdracht kan de leerling een aantal onderdelen benoemen 
van het stappenplan bij het maken van een film. 

De films die in de bioscoop of op tv verschijnen 
kosten jaren om te maken, met name omdat ze veel 
voorbereiding vragen. Filmmakers volgen hierbij een 
uitgebreid stappenplan. In deze opdracht maken 
leerlingen kennis met twee belangrijke onderdelen 
van dit stappenplan: het schrijven van een script 
en het maken van een passend storyboard. De 
leerlingen bedenken in deze opdracht een eigen 
verhaal middels een fotostrip en presenteren deze. 
Het verhaal van de fotostrip (6-10 foto’s) moet 
aansluiten bij het onderwerp van de bekeken film. 

VERHAAL BEDENKEN
Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 à 5. Laat elk 
groepje in 10 minuten een kort verhaal bedenken dat 
aansluit bij het onderwerp van de film die ze gezien 
hebben. Benadruk dat elk verhaal een simpele 
opbouw heeft:  

Beginsituatie – het probleem – afloop. 

Laat leerlingen hun ideeën opschrijven op het 
werkblad. 

Zorg dat elk groepje werkt aan het maken van een 
storyboard, waar ze in elk beeld:

/ Kort opschrijven wat er gebeurt
/ Noteren wat er gezegd wordt
/ De locatie benoemen waar het verhaal zich 
afspeelt
/ Opschrijven welk perspectief er gebruikt wordt
/ Tekenen hoe het shot eruit ziet
/ De rolverdeling noteren

Hiervoor wordt ook het werkblad gebruikt.

VERHAAL FOTOGRAFEREN
Hierna maken de leerlingen foto’s en combineren ze 
het samen met de tekst tot een fotostrip.

Wijs de leerlingen op het volgende:

/ Fotografeer met het licht mee. 
/ Houd de camera stil tijdens het fotograferen. 
/ Denk eraan dat het leuk is om gebruik te maken 
van verschillende camerastandpunten, vogel- en 
kikkerperspectief. 
/ Maak liever te veel dan te weinig foto’s, zodat 
alleen de beste foto’s worden gekozen. 

Leerlingen kunnen hun fotostrip uitprinten en aan 
elkaar laten zien. 

→ Was er iets dat je niet begreep aan de film?
→ Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt uit de 
film?
→ Welke aspecten in de film beschouw jij als 
wetenschap?

Bespreek onderstaande vragen met de leerlingen bij het nabespreken van de film:
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