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‘Drawdown’ is het punt in de toekomst waarbij de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer stopt met groei-
en en juist verminderd. Hierdoor wordt klimaatverandering tegengegaan. Er zijn allerlei veranderingen die ie-
dereen zelf kan maken om te zorgen dat er minder broeikasgassen vrijkomen. Op deze website vind je inspiratie 
voor oplossingen die ingevoerd kunnen worden. 

De vraag aan jullie is: welke klimaatoplossingen kunnen er op een simpele manier in jouw school worden inge-
voerd? Dus welke kleine veranderingen kan de school maken om duurzamer te worden. Schrijf ideeën op, kies 
de beste en maak hierover een promo!lmpje. 

In dit promo!lmpje maak je gebruik van !lmische middelen om anderen te overtuigen van jouw idee. Filmische 
middelen zijn bijvoorbeeld de muziek, de camerastandpunten, het kader, !lters en de montage. Door bewust te 
bedenken hoeveel er in beeld komt of welke muziek er te horen is, kun je een situatie anders laten overkomen. 
Speel hiermee en probeer overtuigend te zijn! Je hoeft ook niet perse zelf in beeld maar kunt ook andere dion-
gen !lmen en de omgeving centraal zetten of  bijvoorbeeld een stop-motion maken. 

Overdrijven helpt bij het overtuigen, het zorgt ervoor dat je boodschap duidelijk overkomt. Ook emoties in je 
!lm, zoals humor of juist verdriet zorgen ervoor dat je !lm meer indruk maakt. Zet de oude en nieuwe situatie te-
genover elkaar. Laat eerst zien hoe het was (bijvoorbeeld hoeveel plastic er gebruikt wordt in de kantine) en dan 
hoe het gaat zijn als jullie oplossing wordt doorgevoerd (bijvoorbeeld dat er papieren zakjes om broodjes gaan). 

FILMOPDRACHT
Bedenk klimaatoplossingen voor jullie school en maak een promofilmpje van het beste idee.

Stap 1 
Welke klimaatoplossingen kunnen jullie bedenken? (Een moestuin op het dak? Minder plastic in de 
kantine? Een fietsenplan?) Houd het haalbaar en realistisch. 

Stap 2
Welke oplossing vinden jullie het meest aansprekend? 

Stap 3 
Maak een filmplan voor jullie film. Beschrijf hoe je de oude situatie laat zien, dus welk probleem er 
opgelost moet worden, wat de oplossing is en hoe de nieuwe situatie zal zijn. Ga na het invullen van 
dit plan filmen. 

/ Begin van de film: hoe ziet de oude situatie eruit?

/ Midden van de film: wat is jullie oplossing en hoe presenteer je dat? (Voice-over, product tonen, 
tekst in beeld?)

/ Eind van de film: hoe is de nieuwe situatie?

TIPS
 / Denk aan het gebruik van kleuren!lters: blauw is vaak koud en geeft aan dat iets een niet !jne situatie is,  

 geel is warmer en geeft een positief gevoel. 
 / Overdrijf en maak het daardoor grappig en meer aansprekend. 
 / Kies 1 idee en houd het kort.
 / Bouw je !lmpje op met een begin-midden-eind. In het begin laat je de huidige situatie zien, in het   

 midden presenteer je de oplossing, aan het eind laat je zien hoe die oplossing de situatie verbetert. 
 /  Maak de !lm maximaal 1 minuut. Korter is vaak leuker en duidelijker dan een heel lang !lmpje. 
 / Voor tips over hoe je gebruik maakt van camerastandpunten en kaders, kijk eens op deze site.

STAPPENPLAN
Volg de stappen hieronder, vul de vragen in en maak jouw klimaatfilmpje

https://www.drawdown.org/solutions/table-of-solutions
https://sites.google.com/documakenpws.nl/pwshavoenvwo/filmen/cameravoering-storyboard?authuser=0

