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FILM IN DE KLAS
Film kan in de klas besproken worden als kunstvorm, als communicatiemiddel en als informatiebron. 

Om film als kunstvorm te bespreken is er enige ken-
nis nodig van de manier waarop film gemaakt wordt. 
Belangrijk om hierbij te onthouden is dat filmmakers 
constant keuzes maken. Welke beelden laat ik zien en 
wat niet? Wat knip ik weg uit een interview en wat laat ik 
wel horen? Welk kader kies ik en hoeveel van de omge-
ving is dus te zien? Zijn de leerlingen zich bewust van 
het maakproces van films? Zijn de leerlingen kritisch en 
zien ze dat de waarheid uit de film een van de manieren 
is om naar een onderwerp te kijken of geloven ze meteen 
wat er verteld wordt? Door hierover in gesprek te gaan 
kan de docent het ontstaan van een bewuste houding 
stimuleren waardoor leerlingen meer leren vertrouwen 
op hun eigen oordeel. 

Daarnaast staat film als communicatiemiddel centraal. 
Films zijn een manier om een boodschap over te bren-
gen en om bijvoorbeeld de uitkomsten van een weten-
schappelijk onderzoek aan een groter publiek te tonen. 
InScience biedt hiervoor een platform. 

Leerlingen kunnen zelf ook gebruik maken van het feit 
dat film een communicatiemiddel is en bijvoorbeeld een 
werkstuk verfilmen. Het onderzoek dat leerlingen in het 
kader van onderzoekend leren in de klas doen, kan bij-
voorbeeld resulteren in een filmpje. Belangrijk om hierbij 
te onthouden is wederom dat een maker heeft nagedacht 
over de inhoud van een film. De filmmaker wil een bepaal-
de boodschap overbrengen en heeft hiervoor film gekozen 
als medium. Een film over het klimaat bijvoorbeeld kan 
bepaalde onderzoekers aan het woord laten maar andere 
negeren, een filmmaker maakt hierin keuzes die bepalen 
hoe de boodschap wordt gecommuniceerd.

Daarnaast gaat een film of een programma met korte 
films gaat altijd over een bepaald onderwerp. Hierdoor 
kan het medium ook ingezet worden als informatiebron. 
Er wordt informatie overgebracht aan de kijker, waardoor 
de film weer ingezet kan worden als informatiebron voor 
een (voor)onderzoek. Een bezoek aan InScience is hier-
door een mooie aanleiding om met leerlingen onderzoe-
kend te leren in de klas.
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EVEN VOORSTELLEN
InScience is een wetenschapsfilmfestival opgericht in 2015 door Arthouse LUX en de Radboud Universiteit. Het doel 
van het festival is aan de ene kant het tonen van de schoonheid van wetenschap door middel van het medium film en 
aan de andere kant het verhelderen van ingewikkelde thema’s uit de wetenschap met behulp van film. 

Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) stimuleert de nieuwsgierige houding van kinderen 
en onderzoekend leren in de klas. De didactiek van onderzoekend leren gaat uit van de nieuwsgierigheid van de 
leerlingen en laat ze van daaruit een eigen onderzoek uitvoeren. Het WKRU ondersteunt leraren bij het in de 
praktijk brengen van de didactiek.

Dit document is samengesteld door InScience 
– Dutch International Film Festival Nijmegen in 
samenwerking met het Wetenschapsknooppunt 
Radboud Universiteit.                  
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Het WKRU adviseert scholen die nog geen ervaring 
hebben met onderzoekend leren om klein te 
beginnen. Een eerste stap is het stimuleren van de 
nieuwsgierigheid en het stellen van vragen door 
leerlingen. De activiteiten die in de lesbrieven van 
InScience beschreven staan, zijn bedoeld om leraren 
te helpen deze eerste stap te zetten. In de lesbrieven 
staat beschreven hoe je een filmbezoek meer diepgang 
kunt geven en leerlingen het onderwerp van de film 
nader kunt laten verkennen. Als jij en je leerlingen al 
ervaring hebben met projecten onderzoekend leren, 
kun je er natuurlijk voor kiezen om aan het filmbezoek 
een project onderzoekend leren te koppelen en 
leerlingen op basis van hun interesses zelf een eigen 
onderzoek te laten uitvoeren.

Ben je benieuwd naar de didactiek van onderzoekend 
leren? Een uitgebreid overzicht van wat er nodig 
is voor een project kun je vinden in de leidraad 
onderzoekend leren van het WKRU. 

COLOFON | Auteurs: Annerie Holtland (InScience) Josje Dinghs & Sanne Dekker (WKRU) Redactie: Susanne Beckers (Inscience) Vormgeving: Studio another day 
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ONDERZOEKEND LEREN NAAR 
AANLEIDING VAN EEN FILMBEZOEK

Onderzoekend leren kan op verschillende manieren 
vorm krijgen. Het WKRU neemt de zeven stappen 
van onderzoekend leren van Van Graft & Kemmers 
(2007) als uitgangspunt. Deze stappen (introductie 
– verkennen – opzetten onderzoek– uitvoeren 
onderzoek – concluderen – presenteren – verdiepen/
verbreden) zijn afgeleid van de empirische cyclus . Het 
WKRU stimuleert leraren om leerlingen zelfstandig 
onderzoek te laten doen om een antwoord te vinden op 
hun eigen vraag. De leraar speelt altijd een belangrijke 
rol in het begeleiden van de leerlingen en helpt hen 
verder door het stellen van sturende vragen.

Onderzoekend leren vraagt van de leraar vaak een 
totaal andere manier van werken. In een project 
onderzoekend leren wordt het onderwerp verkend 
door middel van verschillende soorten activiteiten. 
Na een uitgebreide kennismaking met het onderwerp 
zetten de leerlingen een eigen onderzoek op en 
gaan ze op zoek naar het antwoord op hun vraag. 
Onderzoekend leren is dus niet een eenmalige 
activiteit, maar bestaat uit een reeks aan lessen 
waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan 
zowel het onderwerp als het ontwikkelen van 
onderzoeksvaardigheden. De ervaring leert dat 
leraren meerdere projecten moeten doorlopen 
om zich de volledige didactiek echt goed eigen te 
maken en dat zij in dit proces behoefte hebben aan 
begeleiding van een expert.

https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/leidraad
https://www.wetenschapdeklasin.nl/boeken/leidraad
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