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ALGEMEEN

Filmhub Oost, Taartrovers 
en Theatermakerij Enschede 
maakten een reeks lessen bij 
de serie. Filmhub Oost is een 
regionaal expertisecentrum 
voor filmeducatie dat Gelderse 
en Overijsselse organisaties 
adviseert en ondersteunt bij 
filmeducatie. Taartrovers 
ontwikkelt filmprogramma’s voor 
jonge kinderen met aandacht 
voor alle zintuigen, ruimte voor 
verwondering, onderzoek en spel 
met verbeelding. Theatermakerij 
Enschede werkt vanuit de kracht 
van verbeelding met kinderen aan 
theater en spel. Taartrovers en de 
Theatermakerij delen de visie dat 
kijken naar film de mogelijkheid 
biedt het wereldbeeld van 
kinderen te vergroten.

SAMEN KIJKEN, PRATEN 
EN SPELEN 
De serie zit vol herkenbare 
angsten die de kinderen met 
humor en fantasie oplossen. 
Maar hoe weet je of leerlingen dit 
herkennen? Door samen te kijken, 
te praten en te spelen. Bij elke 
aflevering is voor groep 1, 2 en 3 
een laagdrempelige les ontwikkeld 
in LessonUp. Iedere les begint met 
kijken naar een aflevering, waarna 
de leerkracht een open gesprek 
start met de kinderen. 
Veel leerkrachten vinden een 
open gesprek voeren niet altijd 
even makkelijk. Daarom wordt 
in de lessen gebruik gemaakt 
van een gesprekstool. Deze 
tool voor het bespreken van 
theatervoorstellingen met 
kinderen ontwikkelde ik in een 
ontwerponderzoek (Graumans-
Tigchelaar, 2020). De tool bevat 
vier concrete open vragen en 
gaat in op de ervaring tijdens 
de voorstelling. Door te praten 
over die ervaring kan eigenlijk 
iedere leerling deelnemen aan 
het gesprek, ongeacht leeftijd of 
taalvaardigheid. Iedereen heeft 
immers wel iets gezien, gevoeld of 
gedacht tijdens het kijken.  

Elke les start met de vraag: 
‘Wat zag je?’ Door deze vraag 
te beantwoorden, reflecteren 
leerlingen op de aflevering en 
raken zij in gesprek over hun 
ervaring. Andere vragen uit de 

tool worden verspreid over de 
lessen gebruikt: ‘Wat voelde je?’, 
‘Wat dacht je?’ en ‘Op wie uit deze 
film lijk jij?’. Door spelenderwijs, 
tijdens actieve opdrachten korte 
gesprekjes te voeren, bespreken 
de kleuters emoties, gedachten, 
verbeelding en hun eigen 
wereldbeeld. Door samen te praten 
over deze ervaring, ontdekken ze 
op een laagdrempelige manier 
dat iedereen andere meningen 
en gevoelens kan hebben. 
Herkenning speelt een grote rol. 
Soms denk je dat je de enige bent 
die bang is, maar in gesprekken 
ontdek je dat iedereen angsten 
heeft!

FILMISCHE ELEMENTEN EN 
TECHNIEKEN 
De serie brengt met verschillende 
filmtechnieken de binnenwereld 
en fantasie van de hoofdpersonen 
in beeld. Door de montage zie 
je hoe kinderen hun angst met 
hun gedachten beïnvloeden. Ze 
kunnen bijvoorbeeld de wereld 
bevriezen om even goed stil 
te staan, of luisteren naar het 
advies dat een boom geeft. Door 
de filmtechnieken samen te 
bespreken, worden kinderen zich 
bewust van de mogelijkheden van 
film. In iedere les valt iets te leren 
over een filmtechniek, een angst 
en staat een zintuig centraal. 
Want hoe weet je dat je bang 
bent in het donker? Doordat je 
niets ziet. Hoe kun je vertrouwen 
krijgen in jezelf? Door met je 
voeten even stevig de grond te 
voelen. 
De leerlingen gaan aan de slag 
met opdrachten die bewust kijken 
en begrip van filmtechnieken 
versterken. Zo kijken ze door 
een lens als een cameraman 
of ontwikkelen ze een eigen 
superheld die angsten verslaat. De 
begrippen freeze, perspectief, licht, 
geluid en de verschillen tussen 
fantasie en werkelijkheid komen 
regelmatig voor in de lessen. 
In tien actieve, speelse lessen 
kijken en luisteren kinderen 
naar elkaar, ze spelen samen en 
helpen elkaar. Op deze manier 
versterken de lessen niet alleen 
de film maar ook de kinderen: hun 
zelfbeeld, hun wereldbeeld en hun 
samenwerking. P 
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Stel je voor: je bent zes en je mag 
voor het eerst zelf naar school 
lopen. ‘Blijf op de stoep’, heeft 
mama gezegd, dus dat doe je. 
Maar dan staat er midden op de 
stoep een grote, harige, blaffende 
hond die zijn ogen recht op jou 
richt. Je staat helemaal stil. Alles 
bevriest. Je kijkt om je heen en 
wilt de straat oversteken, een auto 
rijdt rakelings langs je. Je hoort 
de schoolbel. Hoe kom je om die 
hond heen? 
Kinderen hebben allerlei angsten 
die we als volwassenen herkennen. 
We proberen er redelijk over 
na te denken en stappen over 
onze gevoelens heen. Maar deze 
angsten zijn er niet voor niks én 
ze kunnen behoorlijk in de weg 
staan bij van alles wat je wilt doen 
of leren.

VAKOVERSTIJGENDE 
SAMENWERKING
De serie Kabam! is voor kleuters 
een prachtig uitgangspunt om 
te leren over film, zichzelf en 
elkaar. In deze serie verwerkte 
regisseur Elisabeth Hesemans 
verschillende kinderangsten en 
fantasierijke oplossingen waarmee 
kinderen hun angst te lijf gaan. 
Elke aflevering heeft een andere 
hoofdpersoon met een andere 
angst. Van bang zijn voor honden, 
tot zwemmen door het gat of 
geluiden van een lift. 

Wat wordt er in het onderwijs het 
meest bekeken maar het minst als 
kunstdiscipline gezien? Film! Wanneer 
het pauze is, als iedereen moe is, 
als het regent en je niet buiten kunt 
spelen… Maar ook deze ontspannen 

vorm van kunst kan kinderen veel leren over de 
wereld, elkaar en zichzelf.

“HOE WEET 
JE OF ANDERE 
KINDEREN 
JE ANGST 
HERKENNEN? 
DOOR SAMEN 
TE KIJKEN, TE 
PRATEN EN TE 
SPELEN”

MEER WETEN? 
 Kabam! is een productie van 
IJswater met KRO-NCRV. 
De lessen en video’s bij deze 
serie zijn te gebruiken via het 
LessonUp-kanaal van Netwerk 
Filmeducatie: https://www.
lessonup.com/nl/channel/
filmeducatie/series/
dd2f0b5fe7738eb15ae6157d
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Stills uit Kabam! (2021), regie Elisabeth Hesemans, producent IJswater met KRO-NCRV

Nadieh Graumans-
Tigchelaar werkt als 
theatermaker voor 
Theatermakerij Enschede 
en is als onderzoeker 
verbonden aan het lectoraat 
Kunsteducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten.


