
 

 

 

 

 

3D Stop-Motion Animatie  

• Tijdsduur: 3 uur, dagelijks 9-12 uur of 13-

16 uur 

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

en afhankelijk van aantal leerlingen) 

• Niveau:  

HAVO/VWO/Gymnasium 

• Aantal leerlingen: max. 36 leerlingen,  

Inhoud workshop 

In groepjes van drie leerlingen wordt gewerkt aan 

een eigen korte animatie film. Per groep hebben 

ze de beschikking over een kleine studio en een 

iPad. Bij de start van de workshop kiezen de 

leerlingen een thema voor de film, om ze op gang 

te helpen. Deze kiezen ze uit een aantal vooraf 

bepaalde onderwerpen om richting te geven aan 

het denkproces. Ze leren hun verhaal vorm te 

geven in een kort storyboard en merken dat ze 

keuzes zullen moeten maken die samenhangen 

met de haalbaarheid qua tijd en de beschikbare 

materialen. De workshopleider stimuleert ze om 

het best mogelijke verhaal te vertellen. Terwijl ze 

werken leren ze wat wel en niet werkt en lossen ze 

problemen (hoe laat ik dit vliegen?) op. 

Verloop workshop 

Introductie: De workshop start met een plenaire 

introductie en de kennismaking met de 

workshopleiders. Vooraf zijn al drietallen gevormd 

m.b.v. het formulier dat de school krijgt 

toegestuurd.  

Brainstorm: De workshopleider legt uit hoe de 

planning van de workshop is en geeft de aanzet tot 

het bedenken van het verhaal. Dit leidt uiteindelijk 

tot een geschreven en getekend storyboard, 

waarna de fase van vormgeving start.  

Ontwerpen en opnemen: Achtergronden worden 

gekozen, figuren getekend en uitgeknipt, 

materialen verzameld. Hiermee worden de eigen 

studio’s ingericht. Dan worden de opnamen  

 

 

 

 

gemaakt. Beeld voor beeld worden de films 

opgenomen. Tijdens het opnemen kan de 

voortgang bekeken worden en wanneer nodig 

kunnen scenes opnieuw worden gedaan.  De 

eindmontage wordt met dezelfde app gedaan als 

het maken van de opnamen. Titels, geluiden, 

effecten en muziek kunnen binnen de app worden 

toegevoegd. 

Afsluiting:  Aan het einde van de workshop worden 

alle resultaten op groot scherm teruggekeken en 

geven de leerlingen  elkaar een applaus voor het 

harde werk.  

Leerdoelen 

• Leerlingen begrijpen hoe de techniek van 

animatie gebruikt wordt in reclames, films 

en overige media-uitingen.  

• Leerlingen leren de techniek van het 

animeren en monteren door zelf een korte 

animatiefilm te maken.  

• Leerlingen worden gestimuleerd in 

samenwerken en de verbeeldingskracht 

wordt aangesproken. 

• Leerlingen lossen samen praktische 

problemen op die zich voordoen tijdens het 

vormgeven en animeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 bij de computers 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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