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Muziek en andere disciplines 
MUZIEK EN VIDEOCLIPS

Leerdoelen van deze les
Kennis:
• De leerling begrijpt waarom een videoclip belangrijk kan zijn voor een artiest.
• De leerling kent de verschillen in perspectief, camerabeweging en kadering en oefent om deze zelf toe te

passen.
• De leerling leert waarom het belangrijk is dat de beelden goed passen bij de muziek en waarom hier rekening

mee gehouden moet worden tijdens montage.
• De leerling leert een storyboard te maken en te gebruiken.
• De leerling oefent in samenwerken met teamgenoten, plannen en organiseren.
• De leerling oefent met filmen en monteren.

21e -eeuwse vaardigheden:
• informatie vaardigheden
• creatief denken
• kritisch denken
• ICT-basisvaardigheden
• communiceren
• samenwerken

Docentenhandleiding en  
antwoordmodel

Klas Vanaf jaar 2. Het verschilt per groep hoeveel begeleiding 
en uitleg de leerlingen nodig hebben.

Tijdsindicatie 2 lesuren exclusief de eindopdracht
8 lesuren inclusief de eindopdracht

Benodigdheden Voor de leerling: 
-lesbrief leerlingen
-voldoende blanco storyboards
-laptop of desktop met een geschikt videomontage

programma voor ieder filmgroepje
-(video)camera’s die op de laptop/desktop aangesloten

kunnen worden
-eventueel statieven voor de camera’s 
Voor de docent:
-computer, beamer, boxen en internet
-docentenhandleiding (dit document)
-lesvideo

Voorbereiding docent -verdiepen in de leerlingenlesbrief
-verdiepen in: de lesvideo
-verdiepen in de vragen en opdrachten uit de 
leerlingen-lesbrief i.c.m. het antwoordmodel

-delen van de lesbrief met leerlingen via de ELO van 
school (handig want het Buma Music Academy lesma-
teriaal kun je digitaal invullen!) of:

-printen van de lesbrief voor leerlingen

https://youtu.be/ZBJ2KLS4uiI
https://youtu.be/ZBJ2KLS4uiI
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Aan de slag met…:
De lesvideo: de Buma Music Academy-lesvideo is een belangrijk onderdeel van deze les. Hierin wordt het onder-
werp van de les toegelicht. Deze lesvideo hebben de leerlingen nodig om de vragen uit de les te beantwoorden. 
Tip! Laat de leerlingen de vragen uit de les eerst doorlezen voordat ze de lesvideo bekijken, dan weten de 
leerlingen al waar ze op moeten letten tijdens het kijken van de video. Klik hier voor de lesvideo..
De eindopdracht: het is goed om van tevoren wat zaken voor te bereiden voor de eindopdracht:
-bedenk of je de leerlingen in subgroepen verdeelt, of dat de klas gezamenlijk een videoclip maakt bij het nummer
van de klassenband/act.
-bedenk of de leerlingen tijdens de les filmen, en moeten ze dan op school blijven? Of mogen ze ook in hun eigen
tijd filmen op een plek naar keuze?
-reserveer van de voren camera’s op school of laat de leerlingen hier zelf voor zorgen.
-reserveer laptops/ desktops op school met een videomontage programma.
-de uitleg van het storyboard staan in de leerlingenlesbrief. Er is een apart pdf-bestand van het storyboard je deze
gemakkelijk kunt kopiëren. Deze is te vinden in de online lesomgeving.
-in de tekst worden aandachtspunten toegelicht met kleine opdrachten erbij. Het is goed dat de leerlingen alle
video´s uit de tekst (kort) bekijken, zodat ze de aandachtspunten leren kennen.
-wanneer er wat extra tijd is of wanneer leerlingen inspiratie kunnen gebruiken is het leuk en handig om (een
aantal van) de volgende videoclips te laten zien:
• The xx - Islands  | choreografie op de maat van de muziek, vertraging, camerabeweging van voor naar achte-

ren en uitzoomen.
• Honey Sweet - Blossoms  | Deze videoclip is op straat is gefilmd en laat zien dat dit ook bijzonder kan zijn.
• Milky Chance ft. Izzy Bizu - Bad Things  | Is ook op straat gefilmd, twee verhaallijnen spelen door elkaar heen

af en vormen het begin en het einde in een cirkel.
• Hold Your Horses - 70 Million  | Volgt niet het verhaal van het nummer maar is wel erg origineel, grappig en

met zorg (ritmische montage) gemaakt.
-stop motion is ‘een andere tak van sport’, maar waarbij wel gebruik gemaakt kan worden van dezelfde aandachts-
punten (kader, perspectief etc.). Een aanrader om te laten maken door creatieve leerlingen, die sterk zijn in de
beeldende vakken. Inspiratie videoclips:
• Vampire Weekend - A-Punk . Beeldjes zijn tussen de film uit geknipt waardoor een schokkerig effect ontstaat. 

En tegelijkertijd lijkt het beeld te zijn versneld.
• Hier  nog een ander voorbeeld.
• En hier  van Oren Lavie.
• Playlist  met meer stop-motion video’s

Antwoordmodel opdrachten

Vraag 1a
0.33 Kikkerperspectief
1.02 Vogelperspectief
2.15 Ooghoogte

Vraag 1b
Het kikkerperspectief geeft je het gevoel dat je klein bent, of een intiem gevoel.
Het vogelperspectief geeft je het gevoel dat je groot bent, of een afstandelijk gevoel.

Vraag 2a
0.20 Longshot
0.43 Close up
2.20 Overall

https://youtu.be/ZBJ2KLS4uiI
http://docenten.bumamusicacademy.nl/login
http://youtu.be/PElhV8z7I60
https://youtu.be/tbTmNXbH_Rs
https://youtu.be/cdxpMgd-Z44
https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps
https://www.youtube.com/watch?v=_XC2mqcMMGQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9Et7UQh1tg&feature=youtu.be
http://youtu.be/2_HXUhShhmY?list=PL6C7147F496A2E90F
http://www.youtube.com/playlist?list=PL6C7147F496A2E90F
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Vraag 2b
De close-up laat heel goed de emotie van de persoon zien. Ook worden details zo belangrijker. Een beeld van zo 
dichtbij voelt een beetje intiem.
Het long shot laat heel goed het beeld van de omgeving zien. Je hebt een goed beeld waar het verhaal zich afspeelt. 
Het grote geheel wordt zo belangrijker. Een beeld van zo veraf voelt een beetje afstandelijk. 

Vraag 3a 
1.46 In- en uitzoomen
1.58 Statief
2.02 Beweging

Vraag 3b
Bij de bewegende beelden heb je als kijker het gevoel dat je meeloopt met het verhaal. Ook geeft het een speels 
effect. Bij de beelden die in- of uitgezoomd worden heb je het gevoel dat je meegenomen of juist weggeduwd 
wordt van het verhaal. Ook legt het juist de focus op een persoon/object of creëert het juist een plotselinge 
afstand van een persoon/object.
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