
  
 

Wat kijk je nou? 
Art department 
 
Leeftijd: 9-12 jaar  13-15 jaar  
Niveau:  BO-bovenbouw/VO-onderbouw 
 
Montage van een film 
De mensen van het art department zorgen 
ervoor dat met behulp van decors, kostuums 
en rekwisieten (ook wel props genoemd) alle 
details in een film kloppen met het verhaal en 
het tijdsbeeld. Zonder deze details zou een film 
niet geloofwaardig zijn. Of je nu naar een 
historische film kijkt of naar een 
sciencefictionfilm, zonder een goed art 
department wordt de sfeer die de film moet 
hebben niet bereikt.  
                                
Vakgebied 
BO: Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie 
(beeldend), VO: Nederlands, kunst en cultuur. 
‘Wat kijk je nou?’ sluit tevens aan bij de 21e-
eeuwse vaardigheden, mediawijsheid. 
 
Kernbegrippen 
Art department, rekwisieten, props, kostuums, 
decor 
 
Kerndoelen 
Nederlands (BO), o.a.: 
(5):..teksten te schrijven om te informeren,  
overtuigen of plezier verschaffen. 
(9):..plezier krijgen in het schrijven van  
Verhalen. 
Kunstzinnige Oriëntatie (BO), o.a.: 
(54):..beelden gebruiken om gevoelens en  
ervaringen mee uit te drukken en mee te 
communiceren. 
(55):..reflecteren. 
(56):..waarderen van cultureel erfgoed. 
 
Nederlands (VO), o.a.: 
(9):..taalactiviteiten (spreken, luisteren, 
schrijven en lezen) planmatig voorbereiden en 
uitvoeren. 
Kunst en cultuur (VO), o.a.: 
(51):..met behulp van visuele of auditieve  
middelen verslag doen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Wat kijk 
je nou?’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals geluid, verhaal, camera, 
montage en acteren. Hele films kun je vinden 
bij het project ‘Film in de klas’. 
 
 

Kijkweetjes: 
- Wist je dat er tegenwoordig ook veel met CGI 
(Computer Generated Images) gewerkt wordt 
om een film in te richten? Hiermee kun je 
dingen laten zien die normaal gesproken niet 
mogelijk zijn.  
- Wist je dat één van de duurste films ooit 
geflopt is? Dit is de film ‘Cleopatra’. Bij deze film 
zitten de meeste kosten in de kostuums en de 
gigantische filmsets die zijn nagebouwd, omdat 
ze op Rome moeten lijken. Toch heeft deze film 
vier Oscars gewonnen, waaronder voor art 
direction en set decoration. 
 
De interactieve schoolplaat 
Bij de serie ‘Wat kijk je nou?’ is een 
interactieve schoolplaat gemaakt. Hier kun je 
rondkijken op een filmset in een studio. Op de 
schoolplaat vind je ook de zes video’s in de 
serie terug. Ook vind je er extra opdrachten en 
informatie over de mensen die betrokken zijn 
bij een filmproductie. 
 
Opdracht (En nu jij...3,2,1...ACTIE) 
Ontwerp je eigen filmset! Bedenk eerst wat 
voor film je zou willen maken. Welk genre heeft 
de film? In welke tijd speelt het zich af?  
 
Maak een moodboard van deze film. Een 
moodboard is een soort collage van 
afbeeldingen, waarmee jij kan laten zien wat 
voor ideeën jij hebt voor hoe je film eruit gaat 
zien. Een moodboard kun je maken op een groot 
vel papier. Welke kleuren zijn belangrijk? Wat 
is typisch voor de omgeving van jouw film? 
Welke sfeer wil je overbrengen, bijvoorbeeld 
eng, romantisch of gezellig? Maak hierbij 
gebruik van je tekenkunsten, of gebruik 
afbeeldingen uit tijdschriften of internet en vul 
je hele vel papier met belangrijke elementen 
die jouw film uniek maken.  
 
Als je weet wat voor sfeer je wilt creëren, kun 
je gaan nadenken over het bouwen van de 
filmset. Je kunt hiervoor een schoenendoos 
gebruiken. De zijdes kun je beplakken/kleuren 
in de sfeer die jouw film moet hebben. Als je 
heel dichtbij filmt, kun je je eigen 
speelgoedpoppetjes laten meespelen in jouw 
ontworpen filmset. 
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