OPDRACHT Zeeuwse Havens
Wat ga je doen?

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de Zeeuwse
Havens? Weet jij dat? Ben jij er al eens geweest?

Ben jij een
FILMMAKER of
ONTWERPER?

Met een groepje van vier leerlingen ga je werken aan
een opdracht over de Zeeuwse Havens. Er komt
iemand in de klas iets vertellen over het havenbedrijf
waar hij of zij werkt. Je gaat ook bij een bedrijf op bezoek. En van wat je hebt
gehoord, gezien en geleerd ga je iets maken. Je mag zelf kiezen of dat een film
wordt of een poster.

Welke weg legt
jullie product
af van ‘maken’
tot ‘kopen’?

In de Zeeuwse Havens zitten heel veel bedrijven. Ieder
havenbedrijf heeft andere producten, zoals bananen of
smartphones.
Je groepje gaat van één product de reis onderzoeken
die het product aflegt van waar het gemaakt is (A) tot
het bij de klant (B) is. Het havenbedrijf is daar een
schakel in. Er zijn veel verschillende soorten banen
nodig om dit product van A naar B te krijgen.

Jullie gaan bedenken welke beroepen er
aan te pas komen binnen dit bedrijf én
welke daarvan prima door
meisjes/vrouwen kunnen worden
vervuld. En je mag dus zelf kiezen of je
dit laat zien in de vorm van een poster of
een film.

Welke beroepen zijn
er in jullie
havenbedrijf voor
mannen en vrouwen?

Hoe ga je het doen?
Weet je het al? Wat word je? Een filmmaker of een vormgever?

onderzoek
Wat je ook beslist, je gaat eerst
onderzoek doen. Schrijf op welk product
jullie havenbedrijf maakt.

Onderzoek waar dit product vandaan komt en waar het naar toe gaat. Hoe wordt
het vervoerd? Wat wordt er uiteindelijk van gemaakt? Waar kun je dat dan
kopen? Maak een tekening ervan aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Bedenk met je groepje welke beroepen je misschien wel kunt tegenkomen bij
jullie havenbedrijf. Schrijf ze op. Denken jullie dat er verschil is tussen mannenen vrouwenberoepen? Zo ja, wat is dat dan?

Als je niks meer kunt bedenken, zoek dan eens op Internet.

VOOR DE FILMMAKERS
Bedenk eerst wat voor soort film je wilt gaan
maken.
1. Een reportage
2. Een vlog
3. Een stopmotionfilm
4. Een commercial

Reportage Je filmt het bedrijf, het product,
de mensen die er werken (verschillende
beroepen), je interviewt een paar mensen
voor de camera óf je spreekt later een
tekst in (voice-over) die je onder de film
zet waarbij je vertelt over het product en

Wat is het verschil? Overleg in je groepje wat
de voor- en nadelen van de verschillende
soorten film voor jullie zijn en wat jullie leuk
lijkt om te doen. Keuze gemaakt? Aan de slag!

de beroepen.

Vlog Je neemt jezelf op, in de klas tijdens
de gastles, tijdens het bedrijfsbezoek,
tijdens jullie zoektocht en vertelt zelf voor

Doel
een film maken van maximaal drie
minuten die laat zien welke beroepen er
zijn voor mannen en vrouwen bij jullie
havenbedrijf.

de camera wat je er van vindt, wat je
geleerd hebt en welke beroepen er
allemaal zijn.

Stopmotionfilm Je maakt foto’s, die zet je
achter elkaar en dan lijkt het of het beeld
beweegt. Je kunt dat op school doen. Je
bouwt van lego of karton je havenbedrijf
na en je laat bijvoorbeeld door lego

Stap 1

poppetjes beroepen zien. Je vertelt er iets

Kies je camera. Ga je met een telefoon
opnemen? Wiens telefoon geeft het mooiste
resultaat? Probeer dat even uit.

bij zoals “Dit is Piet, hij is logistiek

Oefen vooraf met het filmen. Even wat tips
hierbij.

heftruck rijden.

•

•

•
•

Houd je telefoon horizontaal, zodat je
een breed beeld hebt. Zo worden films
altijd opgenomen.
Beweeg tijdens het opnemen rustig van
links naar rechts of van boven naar
beneden. Geen snelle bewegingen!
Film met het licht mee, dus niet tegen
de zon in.
Interview op een plek met weinig
achtergrondgeluiden.

medewerker en hij zorgt ervoor dat alles
op z’n plek gezet wordt.” En dan laat je
zien wat hij doet, bijvoorbeeld op een

Commercial Je maakt een kort filmpje wat
gebruikt zou kunnen worden om mensen te
interesseren om in de haven te komen
werken. Dat filmpje zou als reclame op de
tv kunnen komen. Enthousiast, kort,
krachtig, snel. Je kunt heel kort mensen in
actie laten zien, die bezig zijn met hun
beroep. Gaaf muziekje eronder….

Stap 2
Verdeel de rollen. Wie interviewt, filmt, vlogt, schrijft het script, monteert,
regelt? Je kunt meerdere rollen hebben en/of samenwerken in een rol.

Wat

Wie

Script bedenken
Script schrijven
Interviewen (bij reportage)
Vloggen (bij vlog)
Regelen (bij reportage en commercial)
Set bouwen (bij stopmotion)
Filmen
Foto’s maken (bij stopmotion)
Monteren

Stap 3
Maak een script. Wat staat daarin? Wat en wie je wanneer waar gaat filmen.
Wat moet je daarvoor regelen? Aan wie moet je vragen of je iemand van het
bedrijf mag interviewen? Als je het niet vooraf kunt regelen, vraag dan tijdens
het bedrijfsbezoek of je iemand mag interviewen. Of interview degene die de
gastles komt geven.

Scene

Hoofdrolspeler

Locatie

Wat film je?

Wie film je?

Waar film je?

datum

tijd

Wanneer film je?

Stap 4 – alleen voor stopmotion filmmakers
Bij stopmotion maak je heel veel foto’s, soms wel 25 voor één seconde film. Al
die foto’s zet je in een montageprogramma achter elkaar. Zo krijg je de illusie
van bewegend beeld.
Bekijk eerst deze YouTube filmpjes, voordat je aan de slag gaat (klik op de
foto’s). Hierin wordt goed uitgelegd hoe stopmotion werkt.

Bouw een set op een plek waar deze kan
blijven staan, zolang jullie bezig zijn.
Voor stopmotion is het namelijk heel
belangrijk dat alles op dezelfde plek blijft
staan. Als je beeld verspringt, ziet het er
niet echt uit.
Je kunt jullie havenbedrijf namaken met
bijvoorbeeld lego, en met de lego
poppetjes de beroepen laten zien en ook
wat ze doen.

Belangrijk bij stopmotion:
•
•
•

Je gaat heel veel foto’s maken, dus maak een goed plan!
Schrijf uitgebreid op wat er allemaal gebeurt in je stopmotionfilm.
Maak het verhaal niet te lang. Het is namelijk veel werk.

En als je gaat fotograferen:
•
•
•
•

Zet de camera/telefoon op statief.
Stoot niet tegen de camera/telefoon!
Verander het licht niet. Dus niet in de zon fotograferen! Als er een wolk
komt, heb je een ander beeld.
Verzet je poppetjes steeds een paar millimeter in hun beweging, en maak
dan weer een foto.

Stap 5
Maak de opnames die je nodig hebt voor je film. Nog meer

tips!

•

Laad je telefoon helemaal op! Neem een tweede telefoon mee, voor het
geval je batterij toch leeg gaat. En als je die toch bij hebt, kun je ook met
twee camera’s tegelijk opnemen, dan kun je bij het monteren afwisselen.

•

Maak meer opnames dan je gaat monteren. Zo heb je altijd iets te kiezen.

•

Als je iemand interviewt, of als je zelf vlogt, zorg dan dat de ogen op twee
derde van het scherm zitten (zie hieronder).

•

Zorg voor variatie in je opnames: film soms dichtbij en soms wat verder
weg. Als je alles dichtbij filmt, dan zie je niet goed wat voor bedrijf het is.
En als je alles verder weg filmt, dan zie je je hoofdrolspeler niet goed. Van
alles een beetje is het beste!

•

Experimenteer eens met een ander standpunt. Wat betekent dat? Klim
ergens op of ga op de grond liggen om te filmen, dan zie je de dingen
vanuit een andere kant/hoek.

•

Als je telefoon een slow motion functie heeft, maak dan ook een paar
mooie slow motion shots. Dat is leuk als afwisseling tussendoor. Of om
mee af te sluiten.

•

Gebruik een statief of een selfiestick.

Stap 6
Je kunt de film monteren op je telefoon of
op de computer. Op je telefoon download je
de app en kun je direct aan de slag. Je
opnames staan tenslotte al op je telefoon.
Als je op de computer wilt werken, zet je je
opnames eerst over op de computer. Je
hebt dan natuurlijk ook een computerprogramma nodig om de film te monteren.
Monteer je opnames tot een mooi verhaal
van maximaal drie minuten. Maak er een
MP4 bestand van.

Montage tips
Geef je film een duidelijk
begin, midden en einde
Monteer je shots lekker snel
achter elkaar
Monteer afwisselend wideshots en close-up shots

Klik op de foto voor een uitlegvideo.
Geef je film een mooie titel
Voor op je telefoon

Apple iMovie

Android PowerDirector

Voor op je computer

Apples iMovie

Windows Movie Maker

VOOR DE VORMGEVERS

Tips voor vormgevers

Bedenk eerst hoe je de poster wilt gaan maken.
1. Op de computer
2. Met de hand

een poster moet

Dan mag je kiezen waarvoor je de poster maakt:
1. Voor een open dag van het Havenbedrijf.
Dan is het doel mensen uit te nodigen om te
komen kennismaken met al die interessante
beroepen.
2. Omdat ze personeel zoeken. Dan is het doel
dat er mensen gaan solliciteren op al die
leuke functies die ze hebben.
Overleg in je groepje wat jullie leuk lijkt om te
doen. Keuze gemaakt? Aan de slag!

Opvallen
Een boodschap
overbrengen
Duidelijk zijn
Leesbaar zijn
(ook van veraf)
Aanzetten tot actie

Doel
een POSTER maken DIE LAAT ZIEN WAT VOOR SOORT BEDRIJF JULLIE
HAVENBEDRIJF IS EN WELKE MANNEN- EN VROUWENBEROEPEN ER ALLEMAAL
ZIJN. De poster moet ervoor zorgen dat er
veel mensen reageren (solliciteren of naar de
open dag komen).
Bekijk eerst dit filmpje (klik op de foto).
Bedenk dan samen wie wat gaat doen.

Wat
Boodschap bedenken
Het idee uitwerken in tekst en beeld
Foto’s maken
Ander beeldmateriaal zoeken
Als je de poster op de computer maakt: uitzoeken welk
programma je hiervoor kunt gebruiken. De poster moet
minimaal op A3 formaat afgedrukt kunnen worden.
Als je de poster handmatig maakt: Stevig papier van
minimaal A3 formaat vragen aan je leerkracht
De poster maken

Wie

project Zeeuwse Havens
Info voor de leerkracht

Het Zeeuwse Havenproject bestaat uit drie onderdelen:
1. Gastles op school door één van de 500
havenbedrijven
2. Bedrijfsbezoek bij het havenbedrijf waar jullie aan
gekoppeld zijn
3. Leerlingen werken in groepjes van vier aan de
opdracht. Ze mogen kiezen of ze een poster maken
of een film. Per groepje wordt er één product
opgeleverd.

Ontdekken
Welke weg een
product aflegt
van ‘maken’ tot
‘kopen’

Doel
opdracht
Kennismaken met
de havens en de
beroepen voor
mannen en
vrouwen in de
havens.

Ieder groepje gaat van één product de reis
onderzoeken die het product aflegt van waar het
gemaakt is (A) tot het bij de klant (B) is. Het
havenbedrijf is daar een schakel in.
Er zijn veel verschillende soorten banen nodig om dit
product van A naar B te krijgen. De groepjes gaan
bedenken welke beroepen er aan te pas komen en of
er hierbij verschil is tussen mannen en vrouwen.

Wat hebben de filmmakers en vormgevers nodig?
Informatie over de Zeeuwse havens, het havenbedrijf waar jullie aan gekoppeld
zijn en de beroepen bij dit bedrijf.
•
•
•

Zelf bedenken en opzoeken op Internet
Vragen aan het bedrijf dat komt voor de gastles
Vragen aan het havenbedrijf tijdens het bedrijfsbezoek

Verder…

Filmmakers
•
•
•

Internet
Telefoons om mee te filmen (of andere
camera’s)
Montageprogramma op telefoon of computer

het bedrijf
ontvangt de films
als mp4 bestand
via huis van de
techniek.

Vormgevers
Digitale poster:
• Computer met Word of Power Point of een
online tool zoals postermaker.nl
• Internet
• Camera (telefoon)
Handmatige poster:
• Minimaal A3 formaat stevig karton
• Brochures / tijdschriften
• Viltstiften
• Lijm
• Camera (telefoon)

Huis van de
Techniek laat de
poster afdrukken.
zowel de school
als het bedrijf
ontvangt hiervan
een exemplaar.

Kies met de klas wat de beste poster/film is.
Per groep mag er één ingezonden worden.

