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Doelgroep
1ste en 2de graad lager onderwijs 

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium film breed in je 
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je 
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische 
manier te laten beleven. Naast deze lesmap hebben we 
nog meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap. 

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de 
film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven 
ook interessante filmtechnische duiding. De map wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

Afspeellijst �
Bij Minuscule 2 is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar 
op YouTube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzetten als rode 
draad bij de filmbespreking. 

Minuscule 2: 
het tropisch 
avontuur

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.

Workshop bij de film
De makers van Minuscule vermengen speelfilm en 
animatiefilm. Ze draaien echte macrobeelden en voegen 
daar nadien de geanimeerde insecten aan toe. In onze 
workshop ontdek je hoe je deze twee technieken, 
macrofotografie en tekenfilm, zelf kan combineren. Je 
maakt een filmpje in je klaslokaal en plakt er zoemende 
kriebelbeestjes op.

Nagesprek met bruitage-artiest  
Rémi Decker
Hoe hebben de filmmakers die microscopische 
geluidswereld van Minuscule 2 gecreëerd? Onder 
begeleiding van een echte bruitage-artiest werkt de hele 
filmzaal samen om enkele scènes opnieuw van klank te 
voorzien! Rémi Decker is een virtuoze muzikant die zich 
sinds enkele jaren toelegt op het maken van live-muziek en 
live-bruitage bij films. 

Je vindt hier meer informatie.
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefindeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
‘Het Franse team achter Minuscule 2 betovert ons weer met 
een prachtige film zonder dialoog, spannend en makkelijk 
te volgen, en die bovenal een plezier is om naar te kijken.’ 
- Jordan Mintzer, The Hollywood Reporter

‘Deze originele combinatie van echte landschappen en 
animatietechnieken dompelt je onder in een ware orgie van 
beelden. Miniscule 2, zonder dialogen, voelt aan als een 
microkosmos die je maximaal laat genieten. Je blijft aan 
je stoel gelijmd en je duizelt van genot.’ - Jennifer Barkin, 
TIFF.net

‘Een inventieve en grappige odyssee’ - Véronique 
Cauhapé, Le Monde

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken.

Synopsis
Wanneer de eerste sneeuwvlokken vallen in de vallei, is 
het tijd om de wintervoorraden aan te vullen. Maar in alle 
drukte merkt niemand dat een lieveheersbeestje vastzit in 
een pakket met bestemming... de Caraïben! Tijd voor het 
rescue team om in actie te komen! Een mier, een spin en 
een lieveheersbeestje belanden zo aan de andere kant van 
de wereld. Maar komt hun hulp nog op tijd?

Een hernieuwde kennismaking met een heleboel kleine 
maar onverschrokken wezens, die je rondleiden in het 
hilarische rijk der insecten. Ze hebben allemaal hun eigen 
talenten, maar het belangrijkste is dat ze samenwerken. 
Zelfs de allerkleinste kriebelbeesten laten niet op hun kop 
zitten.

Technische kaart
Een film van Hélène Giraud en Thomas Szabo
Frankrijk, 2019, 92 minuten, zonder dialogen

Scenario   Hélène Giraud en Thomas Szabo    
Productie  Philippe Delarue // Futurikon
Muziek  Mathieu Lamboley
Montage  Benjamin Massoubre en Valérie Chappellet
Animatie  Thomas Monti
Camera  Dominique Fousset
Distributeur JEF 
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https://www.youtube.com/watch?v=qjyvg_GGAwY&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=15&t=0s


De regisseurs
Minuscule 2: het tropisch avontuur werd net als zijn voorganger 
geregisseerd door Thomas Szabo en Hélène Giraud. Dit 
Franse filmmakersduo was al een tijdje aan de slag binnen 
de filmindustrie alvorens ze zich aan het Minuscule-avontuur 
waagden, zij het beiden in verschillende disciplines. Waar Thomas 
begon als klankmonteur, werkte Hélène als grafisch ontwerper 
voor enkele langspeelfilms. Die ervaring komt erg mooi samen in 
het concept van hun eerste samenwerking: Minuscule werd een 
audiovisueel project dat beide aspecten van het medium - beeld 
en geluid - tot het maximum benut!

De Minuscule-reeks
Het idee voor Minuscule kende zijn oorsprong in een kortfilm, 
getiteld Mouche à merde, oftewel in het Nederlands: ‘Strontvlieg’. 
Al snel werd duidelijk dat het concept voor die kortfilm: inzoomen 
op het leven van insecten, de opstap betekende tot grotere 
creaties. De makers schreven simultaan aan een televisieserie 
en de eerste langspeelfilm ‘Minuscule: de vallei van de verloren 
mieren’. De reeks werd uitgezonden in meer dan 100 verschillende 
landen tussen 2006 en 2012, waaronder Frankrijk, Japan en de 
Verenigde Staten. In 2014 kwam uiteindelijk de eerste film in de 
bioscoopzalen. Ook dit werd een groot internationaal succes. Zo 
won hij bijvoorbeeld een César (zowat de belangrijkste filmprijs in 
Frankrijk) voor Beste animatiefilm in 2015. Nu, enkele jaren later, 
zetten de insecten uit de eerste film hun avonturen verder aan de 
andere kant van de wereld in ‘Minuscule 2: het tropisch avontuur’. 

 � Honger naar meer? Op de bijhorende afspeellijst bij 
deze lessenmap vind je enkele afleveringen van de 
televisiereeks Minuscule. Ook de kortfilm Mouche à 
merde kan je integraal bekijken via onze afspeellijst. 
Zo kan je zelf ontdekken waar Minuscule zijn 
oorsprong kende!

Thomas en Hélène waren niet de eersten die op het idee kwamen 
om insecten in de hoofdrol te plaatsen. In 1912 maakte Ladislas 
Starevich een film waarin hij dode insecten tot leven wekte via de 
stop-motiontechniek. De regisseur maakte telkens een foto van 
het insect, waarop hij de pootjes een klein beetje verplaatste om 
dan opnieuw een foto te nemen. Door alle foto’s na elkaar af te 
spelen krijg je een bewegend beeld.

Filmproductie 4
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/minuscule
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/minuscule
https://www.youtube.com/watch?v=LGDQ8FrUBvg&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vOedu7uvHEQ&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vOedu7uvHEQ&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=U424m8utJnA&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=7&t=0s


Om de juiste plekjes te vinden, brachten de filmmakers enkele 
weken door op Guadeloupe. Ze doorkruisten het eiland in de 
lengte en in de breedte, tot in de diepste wouden, op zoek naar de 
plekjes waar werkelijk insecten te vinden zijn. Op basis van hun 
ontdekkingen daar bouwden ze volledige decors na in de studio, 
om hun camera zo vrij mogelijk door de set te laten bewegen. 

De insecten leggen een grote reis af in de film: van 
Frankrijk tot Guadeloupe! Surf met de leerlingen 
naar Google Earth en maak een digitale reis naar 
Guadeloupe. Wandel er langs de kustlijn en door de 
bossen van Guadeloupe National Park. Herkennen 
jullie een locatie uit de film? Gebruik het icoontje van 
de meetlat om precies te weten te komen hoeveel 
kilometers het lieveheersbeestje aflegde in de 
kartonnen doos. 

De Caraïben
Het regisseursduo speelde al langer met het idee om de wereld 
van hun insecten-vrienden een keertje te verplaatsen naar 
Guadeloupe, een Frans eiland dat deel uitmaakt van de Kleine 
Antillen. Voor de televisiereeks hadden ze echter geen budget 
om de hele filmploeg naar de Caraïben te verplaatsen. Toen hun 
producent hen echter voorstelde om een vervolg op de eerste 
speelfilm te maken, zagen ze hun kans. Ze stemden toe, op 
voorwaarde dat deze film zich in Guadeloupe mocht afspelen. 
Door hun filmisch universum naar de andere kant van de wereld 
te verhuizen, creëerden ze voor zichzelf een nieuwe arena 
waarbinnen ze allerlei nieuwe plotwendingen konden uitproberen 
met hun al bestaande personages. Bovendien konden ze dankzij 
de nieuwe omgeving ook een hele resem andere insectensoorten 
in beeld brengen.
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Live-action en animatie
Het unieke aan deze film is dat hij echte beelden van de natuur 
gebruikt als omgeving. Dat noemen we in filmtermen ‘live-action’: 
de camera was echt aanwezig op een bestaande locatie of in 
een studio om de beelden te schieten. De insecten die je in de 
film te zien krijgt werden daarentegen via de computer gemaakt. 
Ze werden tijdens het montageproces op de bestaande beelden 
geplakt, waardoor het lijkt alsof ze werkelijk in de bossen 
rondvliegen. 

 � Bekijk zeker en vast de making of met je klas! Daarin 
zie je hoe poppetjes van de insecten uit de film 
(vanaf 01:10), gebruikt werden tijdens de opnames 
van de live-actionbeelden. Zo kon de cameraman 
goed inschatten waar hij zijn camera precies moest 
plaatsen om het geanimeerde insect in beeld te 
nemen. Deze miniatuurversies hielpen ook bij het 
bepalen van de zone waarop de lens zich moest 
richten. 

Leuke weetjes
 W De makers vonden het belangrijk om zoveel mogelijk 

zaken uit de film reëel voor hun lens te krijgen. 
Daarom creëerden ze telkens modellen van de 
voorwerpen of locaties die uiteindelijk digitaal tot 
stand moesten komen. Zo bouwden ze eerst een 
maquette van het schip van de spin, waarop het 
digitale beeld gebaseerd is. De binnenkant van de 
haai was ook een decorstuk dat later bewerkt werd 
met de computer.

 W De filmmakers doken maar liefst vijf weken in de 
opnamestudio, enkel en alleen om de geluidseffecten 
te plaatsen. Met geluidseffecten bedoelen we enkel 
de geluiden die ook effectief in beeld te zien zijn, dus 
niet de filmmuziek.

 W De film bevat meer dan 60 minuten muziek. Het 
Nationale Orkest van Île-de-France, de groep die de 
soundtrack voor Minuscule 2 verzorgde, hield er dan 
ook meerdere verzuurde vingers aan over.
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https://www.youtube.com/watch?v=2kzVJsBJBU0&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=6&t=0s


De personages
Het lieveheersbeestje

Lieveheersbeestjes spelen een grote rol op in deze film. 
Zij vormen als het ware de rode draad doorheen het plot. 
Lieveheersbeestjes krijgen pas vleugels wanneer ze volwassen 
zijn. Aan het begin van hun leven worden ze geboren als larve. 
Op de bijhorende Pinterest pagina van deze map vind je een 
mooie afbeelding van de volledige levenscyclus van dit insect. 
Gemiddeld worden ze zo’n jaar oud.

De mier
Mieren zijn sterke insecten. Sommige mieren kunnen dingen 
optillen die wel 5000 keer zwaarder zijn dan zijzelf. Daar bovenop 
werken ze erg goed samen. Dit demonstreren ze dan ook in de 
film: met een handvol mieren tillen ze een volledige kokosnoot op! 

Laat de leerlingen berekenen hoeveel kilogram zij 
zelf zouden kunnen dragen indien ze even sterk 
waren als de sterkste mieren.

Inhoudelijke info 7
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De spin
In de film maken we kennis met twee 
verschillende soorten spinnen. Een van hen is een 
harige huisspin. Hij luistert graag naar muziek en 
maakt het zichzelf gezellig in donkere hoekjes. 
Ook de andere spin is harig en zoekt de donkere 
hoekjes op. Hij ziet er echter een stuk kleurrijker 
uit met zijn rosse en blauwe haartjes. Kenmerkend 
voor alle spinnen is dat ze acht poten hebben. 
Bovendien eten ze, zoals je ook in de film kon 
zien, andere insecten op door ze te vangen in hun kleverige web.

De bidsprinkhaan
Ook de bidsprinkhaan joeg ons de stuipen op het lijf toen 
haar schaduw dreigend boven die van het lieveheersbeestje 
verscheen. Door hun felle, groene kleur vallen ze nauwelijks op in 
de natuur. Tijdens hun groeiproces vervellen ze meermaals. Dan 
laten ze een kleurloos exoskelet (uitwendig skelet) achter. Net als 
de spin voedt ook de sprinkhaan zich met andere insecten.

De zijderups
De zijderups ondergaat een bijzondere metamorfose tijdens zijn 
leven: hij ontpopt tot een vlinder. Deze insecten leven steeds 
in groep en kruipen in een zelfgesponnen cocon van zodra 
de winter eraan komt. Wanneer het weer lente wordt komen 
ze er als vlinders uit. Vaak kweekt men deze insecten in een 
gecontroleerde omgeving, om de zijde te kunnen gebruiken bij de 
productie van textiel. 
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Interculturele kennismaking

De liefde
Het verdwaalde lieveheersbeestje waarrond de film draait 
wordt in Guadeloupe verliefd op een van de plaatselijke 
lieveheersbeestjes. 

 k Waaraan zie je welk lieveheersbeestje waar vandaan 
komt in de film? 

 k Wat is er anders aan de lokale lieveheersbeestjes 
wanneer je ze vergelijkt met de lieveheersbeestjes 
die in de vallei in Frankrijk wonen?

 k Verschillen mensen op een gelijkaardige manier 
visueel van elkaar?

Visuele verschillen 
De Franse lieveheersbeestjes zijn rood met witte stippen. 
Het Franse insect heeft dan weer rode stippen op een zwarte 
achtergrond. Beide soorten komen in onze regionen voor.

Surf naar onze Pinterest pagina en vind er een 
‘lieveheersbeestjes zoekkaart’. Zo kunnen jullie 
zelf op zoek naar de verschillende soorten 
lieveheersbeestjes in je omgeving. Bovendien 
vind je er ook heel wat inspiratie om je eigen 
lieveheersbeestje ineen te knutselen uit verschillend 
materiaal: een walnoot, een eierdoos, steentjes … 
Gebruik je verbeelding en verzin hoe de kinderen van 
het kersverse koppel eruit zouden kunnen zien!

 � Bekijk samen het fragment waarin afscheid genomen 
wordt. Uiteindelijk besluit het lieveheersbeestje in 
Guadeloupe te blijven bij zijn grote liefde. De vader 
keert alsnog alleen weer naar de vallei in Frankrijk. 

 k Hoe voelt de vader zich aan het einde van de film? 
Waaraan zie je dat?

 k Hoe voelt het verdwaalde lieveheersbeestje zich bij 
het afscheid? Waaraan zie je dat?

 k Begrijp je de keuze van het lieveheersbeestje? Zou 
je hetzelfde doen?

 k Zou je zelf willen verhuizen naar een ander land?
 k Vinden jullie het een goed einde?

9
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https://www.youtube.com/watch?v=-SQoQbEyc_8&feature=youtu.be


Het ritueel
 � Start een verkennend gesprek vanuit het volgende 

filmfragment in de afspeellijst: ‘Het lieveheersbeestje 
in de boomstam’.

 k Wat zag je in dit fragment?
 k Wat was er gebeurd met het lieveheersbeestje? 
 k Dacht je dat hij het zou redden? Maakte je je zorgen 

om het insect?
 k Wat doen de zwarte lieveheersbeestjes met het rode 

lieveheersbeestje? Waarom doen ze dat?
 k Waarom kijkt de ouder van het gewonde 

lieveheersbeestje vanop een afstand toe?
 k Lijkt wat ze doen op iets wat je bij mensen ook wel 

eens zag?

De lokale lieveheersbeestjes genezen het verdwaalde 
lieveheersbeestje aan de hand van een soort ritueel. Ze bedelven 
hem met een soort paddenstoel en stuifmeel, waarop ze 
wachten tot de volle maan boven het gewonde beestje verschijnt. 
Wonder boven wonder groeien er bloemen bovenop de platte 
paddenstoel, en ontwaakt het lieveheersbeestje opnieuw. 

 k Wat doe jij wanneer je ziek bent?
 k Wie zorgt er dan voor je?
 k Hoe doen ze dat?
 k Waardoor voel jij je weer beter?
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Biodiversiteit
 � Wanneer de insecten ontdekken dat de mensen 

allerlei plannen smeden om bomen te kappen aan 
de kustlijn, besluiten ze de hulp van de zijderupsen 
in te roepen. Bekijk samen met de klas het fragment 
waarin de ondernemers verjaagd worden van het 
strand.

 k Wat zijn de mensen van plan?
 k Waarom willen de insecten vermijden dat de mensen 

hun werkzaamheden verderzetten?
 k Wat zou er met de insecten gebeuren wanneer de 

mensen hun plannen uitvoeren?
 k Hoe verdrijven de rupsen de mensen van het strand?

Vandaag de dag worden er veel diersoorten, waaronder ook 
verschillende insecten, met uitsterven bedreigd. Vaak komt dit 
doordat hun habitat moet wijken voor gebouwen die de mens er 
wil neerpoten, of doordat het klimaat zodanig verandert dat ze 
moeite hebben met overleven. Daarom spreken we wel eens van 
de biodiversiteit die in het gedrang komt. 

Biodiversiteit betekent letterlijk ‘een verscheidenheid aan leven’. 
Hoe groter de biodiversiteit, hoe rijker de natuur wordt aan 
planten en dieren. Daar hebben we uiteindelijk allemaal baat bij, 
aangezien ook wij, de mensen, overleven met de hulp van planten 
en dieren! We hebben elkaar nodig om in leven te blijven, maar 
wanneer een bepaalde soort vaker gegeten wordt dan dat ze 
zichzelf kan voortplanten, dan gaat het evenwicht verloren.

 � Deze video op de afspeellijst legt uit welk effect 
insecten precies op de biodiversiteit hebben. 

Ook vele insecten, waaronder de bijen, worden met 
uitsterven bedreigd. Help de insecten in de buurt van 
de school aan een veilig plekje en bouw samen aan 
een insectenhotel. Op de Pinterest pagina bij deze 
map vind je verschillende tips en handleidingen.
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Klankband

Geluid
Hoewel er in Minuscule 2 niet gesproken wordt, speelt geluid 
een erg belangrijke rol. De insecten ontwikkelden immers een 
geheel eigen taal. Zo kunnen de mieren kilometers ver signalen 
doorseinen via een soort van morsecode. De vliegende insecten 
hebben elk een eigen bromgeluid. Aan de hand van hun intonatie 
begrijpen we als kijker wat ze precies bedoelen.
 

 � Bekijk de film ‘How a Mosquito Operates’ op de 
afspeellijst. Deze film dateert uit de vroege jaren van 
het medium. Toen bestond er nog geen mogelijkheid 
om geluid op te nemen. Daarom noemt men dit 
een stille of stomme film. Daar kunnen wij zelf 
echter verandering in brengen! In dit filmpje zien we 
namelijk een echte foley artist aan het werk. Het is 
zijn job om films van geluid te voorzien. 

Creëer een eigen klankband voor ‘How a Mosquito 
Operates’. Verzamel hiervoor verschillende 
voorwerpen uit de klas. Probeer verschillende 
dingen uit, je zal zien dat er heel wat klanken uit één 
voorwerp kunnen klinken! Vind je maar niet het juiste 
geluid? Laat je inspireren door Rudi Rok, de man 
die kan toveren met zijn stem. Hier zie je Rudi aan 
het werk wanneer hij dierengeluiden nabootst. In dit 
filmpje probeert hij geluidseffecten. Voer de geluiden 
live uit terwijl jullie naar de stille film kijken, zo kan 
iedereen zich toeleggen op een eigen taak en lijkt het 
net echt. Je kan ook gebruik maken van de applicatie 
Dubme om de geluiden rechtstreeks op te nemen 
over het beeld.

 

Muziek
Componist Mathieu Lamboley zorgde voor de muziek. Voor de 
uitvoering van zijn stukken nam hij het nationale orkest van Île-de-
France onder zijn vleugels. De soundtrack werd erg verhalend 
opgebouwd: de verschillende personages of plaatsen kregen 
bijvoorbeeld vaak een eigen thema. Hierop werd gevarieerd 
naarmate de omstandigheden. Zelfs de geluiden die de insecten 
maken klinken erg muzikaal. Zo konden ze makkelijk geïntegreerd 
worden in de soundtrack en op die manier ontstond er een 
harmonieus geheel.
 

 � Beluister via deze link een muziekfragment uit 
de film. We maken voor het eerst kennis met een 
bepaald dier uit de film aan de hand van deze 
soundtrack. Welk dier? Kunnen de leerlingen raden 
bij welke scène het stuk hoort? Waaraan horen ze 
dat? Wat voor klanken gebruikt de componist hier? 
Wat voelen ze bij het luisteren naar de muziek? De 
toon slaat enkele keren om. Welke keerpunten in de 
scène kunnen we hiermee verbinden?

 
Antwoord: het fragment behoort toe tot de spannende scène 
waarin het lieveheersbeestje verstrikt raakt in het web van de 
harige spin.
 

Experimenteer met de app Jungle Jam. Met deze 
applicatie stel je je eigen dierenorkest samen om 
zelf muziek te componeren. Probeer zo verhalend 
mogelijk aan de slag te gaan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=1uLWbuButIE&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=9&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=cHeV4T0nqOc&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4EUobFfx-tU&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=J8F15lYyrJ0&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=10
https://apps.apple.com/us/app/dubme-voice-over-videos/id704528400
https://www.youtube.com/watch?v=z_XRKlXpKQg&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=13&t=0s
https://itunes.apple.com/nl/app/junglejam!/id936669161?mt=8


Beeld
Minuscule 2 is naast een avonturenfilm ook een komedie. Toch 
raakt hij hier en daar ook een gevoelige snaar bij de kijkers. We 
identificeren ons immers met de insecten doordat het gevoel 
van de insecten naar het grote scherm vertaald werd via enkele 
vernuftige technieken.

 � Het fragment waarin de lieveheersbeestjes met de 
kokosnoot aan de slag gaan illustreert verschillende 
visuele technieken.

 k Wat doen de lieveheersbeestjes hier?
 k Hoe voelt vader lieveheersbeestje zich?
 k Waaraan kan je dat zien?

Door middel van een verandering in focus begrijpen we 
waar het lieveheersbeestje naar kijkt: een ander gezin van 
lieveheersbeestjes. Wanneer de focus nadien weer op hem komt 
te liggen, in combinatie met treurige muziek, begrijpen we dat 
hij zich triest voelt. Bovendien werd er voor dit shot een beeld 
getoond waarin we zijn eigen kind met een nieuwe vriend op 
stukje kokos zien zitten. Ons lieveheersbeestje zit alleen aan een 
stukje kokosnoot te slurpen en heeft heimwee naar zijn eigen 
gezin. 

Perspectief
Een film maken over het leven van insecten, dat vraagt om een 
verandering in perspectief! Je perspectief is het standpunt van 
waaruit je de wereld bekijkt. Vanuit ons perspectief lijken insecten 
erg klein, maar is een olifant dan weer heel groot. Voor reuzen 
zien wij mensen er net zo klein uit als insecten dat voor ons lijken. 
Wanneer we de wereld willen voorstellen door de blik van een 
insect, moeten we ons dan ook erg klein maken. 
 

Er bestaan heel wat filmische trucjes om onze ogen 
te bedriegen. Wanneer je iets dichtbij de camera 
plaatst, wordt dat erg groot in beeld. Wanneer iets 
verder weg is ziet het er dan weer heel klein uit. 
Bekijk de voorbeelden op onze Pinterest pagina, en 
kruip zelf achter de lens. 
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https://www.youtube.com/watch?v=f7CkcEV8ue4&feature=youtu.be
https://www.pinterest.com/jefindeklas/minuscule-2-het-tropisch-avontuur/


Macrolenzen
Af en toe gebruikte men speciale macrolenzen om het perspectief 
van een insect zo goed mogelijk te weer te geven. Met een 
macrolens kan je namelijk erg dicht naderen bij wat je filmt zonder 
de scherpte te verliezen. Bij gewone lenzen verlies je de focus 
van zodra je te dicht komt, net zoals je je ogen ook niet kan 
scherpstellen op iemands gezicht wanneer dat erg dicht bij het jou 
komt. 
Dankzij macrofotografie kan je kleine dingen erg groot afbeelden, 
groter dan ze in werkelijkheid zijn. Vandaar dat men dit vaak 
gebruikt bij het in beeld brengen van insecten.

 � Speel dit filmpje op een groot scherm af in de klas. 
Laat de leerlingen raden wat voor voorwerp er 
precies met de macrolens gefilmd werd, voor er op 
het voorwerp wordt uitgezoomd. De dingen zien er 
anders uit van zo dichtbij!
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https://www.youtube.com/watch?v=K8rpo9e7tvg&list=PLdKaY1_rO61YsqpmU3RnAMFRbbAaC_Ec-&index=10&t=0s


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest bord van 
Minuscule 2: het tropisch avontuur. Je vindt er macrofoto’s van 
insecten, knutsel-ideeën om je eigen personage te maken, 
plannen voor een insectenhotel, inspiratie om te spelen met 
perspectief, en nog veel meer! 
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hier de 
mogelijkheden om 
je leerlingen film 
op een actieve, 
creatieve en  
kritische manier  
te laten beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Leerkrachten gebruiken steeds vaker kortfilms in de klas. Het is 
zeer laagdrempelig, want zowel de film als bespreking passen 
perfect binnen een lesuur.

JEF bundelt kortfilms voor verschillende leeftijden en voorziet 
telkens een lesfiche. We kiezen hierbij voornamelijk voor 
Vlaamse producties. Je koopt een kortfilm voor 4 euro en kan die 
downloaden voor een vertoning in jouw klas. Meer info.

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen Frans. Meer info.

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre.
 Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De FilmClub
Zin om een FilmClub op te starten op school voor je leerlingen? 
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 Als begeleider van De FilmClub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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https://vimeo.com/channels/kortfilmindeklas/page:2
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/focus-franse-film
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JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en kritische  
manier met de hele klas. Op jouw school of in het naburige 
cultuurcentrum. Ontdek de workshops op jeugdfilm.be.

Nagesprek bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je iemand die meewerkte aan de film, of een 
kenner over het onderwerp ervan, uitnodigen voor een nagesprek 
in de klas of in de bioscoopzaal. Bekijk de nagesprekken op 
jeugdfilm.be.  

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Ontdek de vormingen op  
jeugdfilm.be.

Facebookgroep voor leerkrachten 
Word lid van onze Facebookgroep rond JEF in de klas, waar je 
filmwijze inspiratie deelt met collega’s en met JEF.

Installaties 
Experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk onze
installaties op jeugdfilm.be.

Projecten op maat
JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? Een 
originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een ongewone 
locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer info. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige websites en apps. 
 Heb je met de klas een film gemaakt? Of heb je een jonge 
filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat dan zeker in voor de 
JEF makers selectie. Wie weet wordt dit filmpje wel getoond op 
een echt cinemascherm. Surf naar jefmakers.be voor meer info. 

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in Antwerpen of Brugge. Surf naar 
jeffestival.be voor meer info.
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Het JEF model
Film is een kunstvorm en een medium om ideeën creatief vorm 
te geven. Omdat film verschillende expressievormen combineert 
(taal, beeld, geluid) kan het onze blik leiden en verruimen. 

Het model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media. Ontdek meer op onze blog.

Methodiek van JEF
Vanuit jarenlange expertise en onderzoek timmerde JEF aan 
een eigen methodiek, dat we implementeren doorheen heel ons 
aanbod. 

Deze methodiek focust zich op het leerproces, dat vertrekt  
vanuit de authentieke leeromgeving van de deelnemer en maker.  
De actieve betrokkenheid van de deelnemers en het plezier 
tijdens dit proces zijn voor JEF cruciaal. Ontdek meer op  
onze blog.
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