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OVER HET FESTIVAL

Dit jaar vindt de derde editie plaats van het Nederlandse 
filmfestival voor de wetenschapsfilm: InScience. Het 
festival is ontstaan uit een samenwerking van de 
Radboud Universiteit met Arthouse LUX. Het richt 
zich op nieuwsgierige mensen en wil ook kinderen en 
jongeren op een laagdrempelige wijze kennis laten 
maken met de wereld van wetenschap en kunst. Tijdens 
InScience staat de wetenschapsfilm centraal (als 
kunstvorm, communicatiemiddel en als informatiebron) 
en is het toegankelijk en begrijpelijk maken van 
wetenschap voor een breed publiek een belangrijk doel. 

Wetenschap begint bij verwondering en 
nieuwsgierigheid naar onszelf en de wereld om ons 
heen. InScience maakt bewust de koppeling tussen 
visueel/artistiek sterke films en wetenschappelijk 
interessante thema’s. Op deze manier wil InScience 
leerlingen boeien en betoveren, en bovendien 
stimuleren om zelf een onderzoekende houding aan te 
nemen.

OVER DE FILM

Binnenstebuiten vertelt het verhaal van de 11-jarige 
Riley, een Amerikaans meisje dat verhuist van het 
platteland in het midden van de Verenigde Staten 
naar het centrum van San Francisco. Hierbij krijgen 
we als kijker niet alleen te zien hoe Riley op deze 
veranderingen reageert maar ook hoe haar emoties 
hiermee omgaan. Er wordt een inkijkje geboden in 
het “Hoofdkwartier” waar we kennis maken met 5 
personages: Vreugde, Verdriet, Woede, Afkeer en 
Angst. Hierdoor zien we hoe deze emoties reageren 
op de veranderingen in Riley’s leven. Vooral 
de wisselwerking tussen het echte leven en de 
gebeurtenissen in het hoofdkwartier maken van de 
film een spannend avontuur.

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van 
Binnenstebuiten tijdens het InScience filmfestival 
2017.  InScience wil via films wetenschap 
toegankelijker maken en ingewikkelde thema’s 
verhelderen.  Meer informatie is te vinden op de 
website van InScience.                                                    

FILM
BINNENSTEBUITEN
PRIMAIR ONDERWIJS, GROEP 6, 7 EN 8

http://www.insciencefestival.nl
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VOORBEREIDING 
FILMBEZOEK
Als voorbereiding op het bioscoopbezoek en als 
introductie op de film kunnen (een aantal van de) 
onderstaande vragen besproken worden. Er is niet 
altijd een goed of fout antwoord op de vragen maar 
het is juist de bedoeling dat leerlingen worden 
gestimuleerd om vrij na te denken naar aanleiding van 
de vragen.

 / Wat is een filmfestival en wie is er wel eens naar     
 een filmfestival geweest?
 / Wat wordt er bedoeld met een    

  wetenschapsfilmfestival?
 / Heeft iemand de film Inside out al gezien?
 / Waar denken jullie dat de film over gaat?
 / Wat is een animatiefilm en hoe wordt deze      

  gemaakt?
 / Wat zijn emoties? Kun je er een aantal      

  opnoemen?

FILMBEZOEK

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. 

OPDRACHT VOOR 
HET FILMBEZOEK
Tijd: 30 - 60 minuten 

In de film Inside out spelen vijf emoties een belangrijke 
rol. De makers hebben ervoor gekozen om de 
emoties allemaal een compleet ander uiterlijk te 
geven, passend bij hun beeld van die emoties. Welke 
emotie ze voorstellen is te zien aan de kleur van de 
personages, hun gezicht(suitdrukking) maar ook 
lichaamshouding. Laat de leerlingen nu hun eigen 
figuren ontwerpen bij een emotie. Dit kan een van de 
emoties zijn die ook in de film voorkomt, maar ook een 
emotie die ze zelf bedenken. Stimuleer de leerlingen 
om goed na te denken over hun ontwerp. Wat vinden 
de leerlingen passen bij de emoties? Welke kleur heeft 
het personage en waarom die kleur? Is het een man, 
vrouw of is het onduidelijk? Is het personages groot 
en breed, klein en smal of misschien wel heel erg 
rond of juist vierkant? Wat voor uiterlijke kenmerken 
passen er verder bij de emotie? Grote ogen? Een 
opvallende mond? Als de leerlingen bedacht hebben 
hoe hun personage eruit komt te zien, kunnen ze een 
filmposter maken met hun emotie erop. Dit kan met 
behulp van een teken of fotobewerkingsprogramma op 
de de computer of met de hand op een groot vel papier.

LEERDOELEN

Deze lesbrief past in een leerlijn mediawijsheid en 
sluit aan bij de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, 
oriëntatie op jezelf en de wereld en Nederlands. 
Bovendien doet het lesmateriaal een beroep op 
vakoverstijgende vaardigheden, zoals discussiëren, het 
aannemen van een onderzoekende houding en creatief 
denken.

https://www.lux-nijmegen.nl


 / Is je iets opgevallen aan de kleuren in de film?     
 San Francisco is heel grijs met fletse kleuren     
 en grijs zonlicht. Het hoofdkwartier daarentegen  
 is lichter, met meer opvallende kleuren en ronde  
  vormen. Hebben jullie dit gezien? Waarom      
  hebben de makers dat gedaan denken jullie?
 / De makers van de film hebben tijdens het      

 maken van de film gepraat met      
  verschillende wetenschappers, onder andere   
 een lichaamstaaldeskundige. Het plan was    
  om 7 emoties te verbeelden, ook verrassing     
 en minachting, maar deze zijn nu samen gevoegd   
  met angst en walging. Hierdoor zijn er niet    
 teveel personages. Vinden jullie dit een goed     
 idee? Zijn er emoties die jullie missen? Kun je     
 aan de lichaamstaal van de personages zien    
 welke emotie ze voor moeten stellen?
 / Het idee dat je huidige emotionele staat     

 beïnvloedt wat je je herinnert uit het verleden      
 komt voort uit wetenschappelijk onderzoek. Als   
  je je verdrietig voelt zal je eerder aan verdrietige    
  herinneringen denken, als je vrolijk bent aan     
 denk je eerder aan vrolijke herinneringen. In   
 de film zie je dit ook terug. Vonden jullie dat    
 Verdriet een functie had in de film of was Riley    
 beter af zonder Verdriet? Dankzij Verdriet ziet     
 Riley in wat allemaal verandert en wat ze    
 verloren heeft waardoor ze nieuwe     
  aspecten  van haar identiteit ontwikkeld en     
 opgroeit.
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NA HET FILMBEZOEK

Na het bezoeken van de film kunt u deze nabespreken 
aan de hand van onderstaande vragen. 

 / Wat vonden jullie van de film? 
 / Wat vonden jullie van het bioscoopbezoek en het    

  nagesprek? 
 / Ben je nieuwsgierig geworden door de film? Zo   

 ja, waarnaar? 
 / Vond je het een wetenschappelijke film?
 / Wat vinden jullie van de titel van de film?  

         
/    Wat zijn emoties?
 / In de film worden de emoties vreugde, verdriet,      

  woede, walging en angst uitgebeeld. Ken je al     
      deze emoties? En kun je een situatie bedenken    
    waarin je deze emotie had?
 / Heb je een puberende broer/zus? Hoe merk je    

  dat?
 / Wat is jouw oudste herinnering?
 / Zou het leuk zijn als iedereen in de klas alleen        

   maar vrolijk is of wordt dat saai?
 / Riley had eilanden met haar belangrijkste, meest     

  waardevolle herinneringen, wat voor eilanden     
 zouden jullie hebben? Een voetbal eiland? Een     
 eiland met je favoriete boeken?



PROEFJES
 
Duur: 15 minuten 
Benodigdheden: pennen, cartoon, lijst met voorwerpen, plaat-
jes van dieren

Emoties kunnen ingewikkeld zijn en zijn heel erg te 
beïnvloeden door je omgeving. Door deze proefjes in de 
klas te doen, eventueel in kleinere groepjes, kun je dit 
de leerlingen zelf laten ervaren.

1. Lange termijn geheugen
Vraag leerlingen om een lijstje met voorwerpen en een 
aantal plaatjes van dieren te onthouden en vraag ze om 
na een minuut de lijstjes te reproduceren. Herhaal dit 
aan het eind van de dag. Wat weten ze nog en hebben 
ze meer plaatjes of meer voorwerpen van het lijstje 
onthouden? Hoe denken ze dat dat komt? Hoeveel kun-
nen ze na een minuut nog opschrijven en hoeveel aan 
het einde van de dag? Kom er na een week nog eens op 
terug en vraag of ze het lijstje nog steeds kunnen op-
schrijven. Hoeveel leerlingen lukt het? Waarom hebben 
ze het wel/niet onthouden denken ze?

2. Grappige filmpjes
Vraag de helft van de kinderen in de klas om een pen 
vast te houden tussen hun tanden. Laat vervolgens 
een cartoon zien. Vraag vervolgens wie het filmpje 
grappig vond en wat voor cijfer ze het filmpje zouden 
geven. Waarschijnlijk vinden de kinderen met pen in 
hun mond het filmpje grappiger dan de rest. Wanneer 
je een pen tussen je tanden houdt gebruik je dezelfde 
gezichtspieren als wanneer je lacht. Als je lacht vindt 
je iets grappig of leuk, hierdoor zullen de leerlingen 
met pen het filmpje grappiger vinden. Een variant 
hierop is dat de docent met één leerling stiekem 
afspreekt dat hij of zij heel hard moet lachen tijdens 
het bekijken van een (saai) informatief filmpje. Bekijk 
of dat de rest van de klas meelacht en bespreek 
waarom ze dit wel of niet deden.

3. Gevoelens
Vraag de helft van de leerlingen om met hun hoofd 
naar beneden langzaam door de gang te lopen. Vraag 
de andere helft om vrolijk door de gang te huppelen. 
Laat de leerlingen hierna een cijfer geven voor hoe 
vrolijk ze zich voelen. Waarschijnlijk zijn de kinderen 
die huppelden vrolijker dan de leerlingen die lang-
zaam en bedroefd liepen. Bespreek met de leerlingen 
hoe ze denken dat dit komt.

INSCIENCE FILM FESTIVAL 
LESMATERIAAL 2017

P. 5

OPDRACHTEN NA HET FILMBEZOEK 

STILL UIT: BINNENSTEBUITEN



Een filmpje op papier
Duur: 15 minuten 
Benodigdheden: strookjes papier (bijvoorbeeld een a4tje in 3 
stukken geknipt), een voorbeeld “filmpje”, balpen.

Deze opdracht is een leuke manier om te laten zien 
aan leerlingen hoe tekenfilms gemaakt worden en dat 
meerdere plaatjes die je snel achter elkaar ziet lijken 
te bewegen. De gezichten in het “filmpje” hebben een 
bepaalde gezichtsuitdrukking waarmee ze een emotie 
uitstralen. Het “filmpje” wordt vooral leuk als je 
leerlingen stimuleert om tegenovergestelde emoties te 
laten uitdrukken.

Stappenplan:

1. Knip een A4 blaadje in drieën zodat je strookjes papier 
krijgt.

2. Vouw het papiertje doormidden zodat het een vierkant 
wordt in plaats van een rechthoek.

3. Leg het blaadje met de vouw naar links. Vouw het 
blaadje weer open en teken op het rechter vierkant 
een gezicht met een bepaalde uitdrukking, bijvoor-
beeld een glimlach.

4. Vouw nu het blaadje weer dubbel zodat je het 
gezichtje kunt overtrekken op het bovenste blaadje. 
Zorg hierbij vooral dat de vorm van het gezicht en de 
omtrek van de ogen op precies dezelfde plek zit, dan 
lukt het “filmpje” het beste. Maak met de mond een 
andere uitdrukking, bijvoorbeeld een verdrietige.

5. Rol nu de bovenste helft van het blaadje om een 
pen. Beweeg de pen snel heen en weer waarbij het 
bovenste papiertje in- en uitrolt over het onderste 
gezichtje heen.

6. Je ziet nu de gezichtsuitdrukking van het poppetje 
snel wisselen.

OOK LEUK

Het Klokhuis heeft interessante afleveringen gemaakt 
over de werking van de hersenen en het geheugen. 
Deze sluiten goed aan bij Binnenstebuiten en geven 
meer wetenschappelijke uitleg.

In plaats van de opdracht waarbij de leerlingen 
twee emoties tekenen kunnen ze ook een compleet 
filmpje maken waarbij emoties het verhaal bepalen. 
Ze beginnen dan met het schrijven van een verhaal, 
maken vervolgens een storyboard en filmen het. Zo 
kun je bijvoorbeeld uitgaan van een personage dat erg 
boos is maar blij wordt doordat iemand een bloemetje 
aanbiedt. Hierna is diegene weer opgevrolijkt. Hierbij 
bepalen emoties het verloop van het verhaal. Dit 
filmpje kunnen ze maken met behulp van stop-motion 
technieken, maar ook zelf spelen en filmen.

Lessen in het Donker ontwikkelde een lesmap bij de 
film Binnenstebuiten. Aan de hand van het 
lesmateriaal ga je met leerlingen in gesprek over ge-
voelens en maken leerlingen individueel of in groepjes 
opdrachten binnen het thema.

Deze Amerikaanse lerares ontwikkelde bij de anima-
tiefilm een lesplan met als uitgangspunt: Hoe voel je 
je vandaag? Op een groot vel schrijven leerlingen emo-
ties op en motiveren ze wat ze op dat moment voelen, 
in welke situatie(s) ze zich zo voelen en hoe vaak het 
voorkomt. Vervolgens worden de vellen klassikaal be-
sproken om zo van elkaar te leren hoe je kunt omgaan 
met al die verschillende emoties.

COLOFON | Auteur: Susanne Beckers Redactie: Annelot Tijs  Vormgeving: Studio another day 
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https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2592/Hersenen
http://www.kidsweek.nl/filmpjes-nieuws/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje
http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/410/inside-out
http://www.enzasbargains.com/inside-out-lesson-plans-classroom-feelings-chart/#_a5y_p=3913166
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