
 

 

 

 

 

IPad Filmfestival  

• Tijdsduur: 3 uur, 9.00 – 12.00 en 13.00 – 

16.00 uur. 

• Kosten: vanaf € 275,- (BTW vrijgesteld en 

afhankelijk van groepsgrootte) 

• Aantal leerlingen: max. 48 leerlingen. PRO 

max. 24 leerlingen. Grotere groepen zijn 

mogelijk op aanvraag! 

• Niveau: PRO/VMBO/MBO/HAVO/VWO/ 

Gymnasium.  

 

Inhoud workshop 

 

Ervaar de kracht van film! Alle technologie die 

nodig is om een film te maken is verenigd in de 

iPad. De bediening is eenvoudig en de 

mogelijkheden zijn eindeloos! Leren over film was 

nog nooit zo leuk! Tijdens het iPad Filmfestival 

maken leerlingen een korte film op de iPad. 

Inleiding: de workshop start met een introductie 

over filmgenres. Welke verschillende genres 

kennen de leerlingen al en wat zijn de kenmerken 

van een filmtrailer? 

Opnamen en montage: Nu de praktijk! De 

leerlingen kiezen een genre, bijvoorbeeld 

Bollywood of griezelen, en bedenken een verhaal. 

Lagere niveaus krijgen een meer gerichte 

opdracht. Dit verhaal is het uitgangspunt voor de 

korte trailer die ze op de iPad gaan maken. Een 

gedetailleerd storyboard helpt als houvast bij het 

maken van de opnamen. Filmen en editen doe je 

tegelijkertijd in de app iMovie. 

Afsluiting: aan het eind van de workshop worden 

alle films teruggekeken op het grote scherm tijdens 

het iPad Filmfestival. En de beste film wint een 

Oscar! 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoelen 

• Leerlingen begrijpen hoe een fictiefilm 
wordt gemaakt.  

• Leerlingen kunnen apparaten, software en 

toepassingen gebruiken, in dit geval de 

iPad.  

• Leerlingen worden gestimuleerd in hun 

eigen gebruik van creatieve media, door 

het aanleren van de basisbeginselen van 

filmen en montage.  

• Leerlingen begrijpen dat keuze van de 

filmmaker in shots, kaders, montage en 

geluid bepaalt hoe de kijker de boodschap 

begrijpt.  

• Leerlingen oriënteren zich binnen 

mediaomgevingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan de workshop 

Een workshop boeken 

Bel met ons op 010-4126031 of mail naar 

info@digitalplayground.nl om een datum vast te 

leggen. Na boeking ontvangt u een bevestiging en 

factuur. Wij verzoeken u deze voorafgaand aan de 

workshop te betalen. Betaling via de cultuurkaart is 

mogelijk. Voor meer informatie kijkt u op 

https://www.cjp.nl/scholen. Verdere informatie over 

de betaling ontvangt u van ons na boeking van de 

workshop.  

Aantal leerlingen en niveau 

De groepsgrootte geeft u bij boeking door. U 

ontvangt een indelingsformulier dat u ingevuld 

meeneemt naar de workshop. Per workshop hoort 

u van ons hoe u de groep moet indelen. Zijn er 

wijzigingen in aantallen? Geef deze altijd z.s.m. 

door. Veel van onze workshops zijn geschikt voor 

alle niveaus. In de uitvoering worden ze aangepast 

aan niveau. 

 

Tijdens de workshop 

Huisregels 

Wij vragen u tien minuten van tevoren aanwezig te 

zijn. Sommige workshops starten op een andere 

locatie. Dit staat altijd duidelijk vermeld in de 

bevestiging die u van ons ontvangt.  

Rol van de docent 

De rol van de docent tijdens de workshop is die 

van procesbewaker. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling dat u les geeft. Dat doen onze 

workshopleiders. Wel verwachten we dat u 

aanwezig bent om in te grijpen wanneer de 

workshopleider daar om vraagt en dat u tijdens de 

workshops actief aanwezig bent en toezicht houdt. 

We rekenen op minimaal 1 begeleider per 20 

leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

Eten en drinken 

In de workshopruimte mag buiten de centrale 

ruimte niet worden gegeten of gedronken. Er is 

geen tijd ingepland voor een (lunch)pauze. In de 

ontvangstruimte van het medialab is een 

blikjesautomaat en een snoepautomaat aanwezig. 

Roken tussendoor is (ook buiten) niet toegestaan.  

Bezoekinformatie  

Digital Playground 

Schilderstraat 26a-28a 

3011 ES Rotterdam 

t. 010-4126031 

e. info@digitalplayground.nl 
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