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UPLOAD CINEMA JUNIOR 

WAt Is DIt?
Een handleiding om met kinderen de work shop voor  
te bereiden, uit te voeren en na te be spreken. Het op-
drachtenblad voor de kinderen kunt u kopiëren. 

Upload Cinema Junior
Upload Cinema Junior is een project, waarbij kinderen 
online video’s selecteren die vervolgens tijdens een 
voorstelling in de bioscoop of bibliotheek worden  
vertoond. Het doel van Upload Cinema Junior is om 
kinderen bewust te maken van kwaliteits- en selectie-
criteria voor web video’s en het aanleren van slimme 
zoekstrategieën. In de workshop (in de bibliotheek  
of op school) leren kinderen kritisch naar beelden te 
kijken, video’s op het web te zoeken en de beste video te 
selecteren. Per workshop wordt het allerbeste filmpje 
ingezonden, waarna de Upload Cinema Junior redactie 
er een landelijke bios- en biblioscoopvoorstelling van 
maakt die gedistribueerd wordt door Cinekid. Kern-
doelen: Dit project sluit binnen het onderwijs aan bij 
verschillende leergebieden, zoals Oriëntatie op jezelf en 
de wereld, mediawijsheid en Kunstzinnige oriëntatie.

Opzet van het lesmateriaal
Introductie 
Upload Cinema Junior houdt hetzelfde traject aan als 
Upload Cinema, een beproefd en innovatief concept 
dat sinds 2008 bijzondere webvideo’s presenteert in 
o.a. bioscopen, theaters en op televisie. Voor meer in-
formatie: www.uploadcinema.net. Binnen een door de 
redactie gekozen thema gaan de kinderen op zoek 

naar web video’s. Aan het einde van de workshop wordt 
de beste video geselecteerd en ingestuurd. Vervolgens 
wordt de totale selectie van ingestuurde video’s beoor-
deeld door de online community. Uit deze selectie kiest 
de redactie van Upload Cinema Junior een aantal  
video’s en maakt een compilatie van 50 minuten. Zo 
ontstaat er een nieuwe film die voor en door kinderen is 
gemaakt. 

Opdrachten
De workshop begint met een voorbespreking over video’s 
op het internet in al hun verschijningsvormen. Hier 
maken de kinderen ook kennis met het thema van de 
workshop. Daarna wordt aandacht besteed aan het 
gericht zoeken naar video’s. De kinderen leren hoe ze 
video’s kunnen vinden en hoe zij in het grote aanbod 
kwaliteit kunnen herkennen. Afhankelijk van het aantal 
beschikbare computers kan de workshop individueel of 
in duo’s worden uitgevoerd. De workshop eindigt met 
het selecteren van de beste video en een nagesprek. 

Leerdoelen 
•  Informatievaardigheden: online leren zoeken van 

video’s.
•  Mediavaardigheden: media selectie, kritisch kijken, 

omgaan met media en smaakontwikkeling.

tijd
•  2,5 uur
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INtRODUCtIE
•	  Tijd: 15 minuten
•	  Benodigdheden: -

VOORBESPREKING

Het internet staat vol met video’s. Elke minuut uploaden gebruikers  
wereldwijd duizenden nieuwe video’s, inmiddels wel 72 uur video per 
minuut alleen al op YouTube. Tijdens deze workshop gaan de kinderen 
binnen een thema op zoek naar de leukste, mooiste, grappigste of meest 
bijzondere online video’s. Vertel kort over de opzet van de workshop. 
Bespreek daarna de volgende vragen in de groep.

•	 	Bekijken	de	kinderen	video’s	online?	Hoe	vaak?
•	 	Welke	video	websites	kennen	de	kinderen	allemaal?	 (YouTube, 

Vimeo, VEVO, Google Video, Yahoo! Video, Clipjes.nl, 123video.nl ) 
•	 	Welke	videowebsites	gebruiken	de	kinderen	het	liefst?	Waarom?	

Is	er	verschil	tussen	de	websites?	(YouTube is de grootste, Vimeo 
heeft kunstzinnige video’s, VEVO heeft voornamelijk muziek, 
Google en Yahoo! geven verzamelresultaten van videowebsites, 
Clipjes.nl en 123video.nl zijn kleinere videowebsites.) 

•	 	Wat	voor	video’s	bekijken	de	kinderen	online?	Waarom?
•	 	Hebben	de	kinderen	zelf	wel	eens	een	video	op	een	videowebsite	

gezet?	Waar?	En	hoe	ging	dat?	
•	 	Delen	de	kinderen	hun	favoriete	video’s	met	anderen,	en	op	welke	

manier?	(Facebook, Twitter, Hyves) 
•	 	Welke	video’s	zijn	momenteel	populair?	

ZOEKtERMEN 
•	  Tijd: 20 minuten
•	  Benodigdheden: opdrachtenblad gekopieerd voor alle kinderen

OPDRACHT: ZOEKTERMEN

Voordat de kinderen op zoek gaan naar video’s bedenken zij eerst 
met welke zoektermen zij hun zoektocht gaan beginnen. Vertel over 
zoektermen en de fases van het zoekproces aan de hand van  
de achtergrondinformatie. Laat de kinderen vervolgens op het  
opdrachtenblad hun startzoektermen opschrijven. 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Hoe vind je in de miljoenen uren online videomateriaal de video’s 
die	jij	wilt	zien?	Dat	kan	op	allerlei	manieren.	Je	kunt	bijvoorbeeld	
een	videowebsite	openen	en	beginnen	met	klikken.	Je	komt	dan	van	
alles tegen, maar vaak verdwaal je al snel in video’s die je helemaal 
niet zocht. 
Je	 kunt	 het	 ook	 wat	 strategischer	 aanpakken	 en	 van	 te	 voren	 
bedenken waar je gaat zoeken en op welke woorden. Een effectieve 
manier van zoeken is om je zoekopdracht in bouwstenen op te delen. 
Op basis daarvan bedenk je vervolgens zoektermen. Bijvoorbeeld: 
bij het zoeken naar video’s over dans, is het een goed begin om voor 
jezelf te bedenken wat voor verschillende dansstijlen en daarmee 
ook	–video’s	er	zijn.	Je	hebt	breakdance,	ballet,	street	dance,	tango,	
stijldansen	en	nog	veel	meer.	Deze	stijlen	zijn	de	eerste	bouwstenen	
waar je zoektocht mee begint. 
Om een breed scala aan resultaten te krijgen, is het goed om te  
variëren	met	zoektermen.	Je	kunt	vertalingen,	synoniemen	en	spel-
lingsvarianten van zoektermen gebruiken. 
Vaak bedenk je ook nieuwe zoektermen naarmate je verder komt in 
je zoektocht. Zoek dan gewoon verder in de ingeslagen richting. Als 
een soort trechter ga je van grote algemene zoektermen naar klein 
en verfijnd. Tenslotte kost zoeken veel tijd en geduld. Verwacht dan 
ook niet in 10 minuten klaar te zijn. 

WAAR lET IK OP?

•	 	Veel	video’s	zijn	in	het	Engels,	en	zijn	dan	ook	met	Engelse	zoek
termen het makkelijkst te vinden. Leer kinderen daarom hoe ze  
Nederlandse woorden in het Engels kunnen vertalen met een ver-
taalservice als Google translate, Babelfish of mijnwoordenboek.nl.
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KWALItEIt
•	 Tijd: 20 minuten
•	 	Benodigdheden: opdrachtenblad gekopieerd voor alle kinderen

OPDRACHT: HERKEN KWAlITEIT 

Het	internet	staat	vol	met	video’s.	Wat	maakt	de	ene	video	nu	meer	
bijzonder	dan	de	andere?	Wanneer	is	een	video	mooi?	Vertel	over	het	
herkennen van kwaliteit aan de hand van de achtergrondinformatie. 
Vervolgens gaan de kinderen, voordat zij gaan zoeken naar video’s op 
het internet, criteria opstellen waar volgens hen een video aan moet 
voldoen om geselecteerd te worden. 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Het kijken van video’s op internet is één van de meest populaire 
online	activiteiten.	Het	is	leuk	en	ontspannen	om	te	doen.	Je	komt	
er van alles tegen; de grappigste bloopers, instructiefilmpjes maar 
ook hele andere dingen als onvergetelijke natuurvideo’s.  
Is	de	leukste	video	automatisch	de	beste?	Aandachtspunten	waar	
de kinderen op kunnen letten tijdens het kijken zijn:
Duidelijkheid:	Kun	je	alles	in	de	video	goed	begrijpen?	Is	het	makkelijk	
te	volgen?	Weet	je	waar	het	over	gaat?
Kijken en luisteren:	 Hoe	 is	 de	 video	 gemaakt?	 Zijn	 de	 beelden	
mooi?	Wat	vind	je	van	de	geluiden,	stemmen	en	muziek?
Betrokkenheid:	Maakt	de	video	indruk	op	je?	Vergeet	je	alles	om	je	
heen	als	je	naar	de	video	kijkt?	Leef	je	mee	met	de	hoofdrolspelers	
van	de	video?
Kijkplezier:	 Is	 de	 video	 grappig?	 Of	 spannend?	 Word	 je	 er	 vrolijk	
van?	Wil	je	de	video	nog	een	keer	kijken?
Emotie:	Brengt	de	video	een	bepaald	gevoel	over?	Treurig,	gelukkig,	
verliefd,	boos,	bang?
Populariteit: Het aantal views kan ook mee tellen om de kwaliteit te 
bepalen.	Is	een	video	veel	bekeken?	Dan	zal	er	vast	iets	bijzonder	
aan zijn.
Originaliteit: Let goed op bijzondere en opvallende dingen. Soms 
maken dingen die net iets  anders zijn dan wat je al kent een video 
speciaal.  
Internet native: Voor de redactie van Upload Cinema Junior is  
het belangrijk dat een video internet native	 is.	 Dit	 betekent	 dat	 
het oorspronkelijk voor het web gemaakt is, en geen televisie of 
filmfragment is. 

ZOEKEN
•	 Tijd: 70 minuten
•	 	Benodigdheden: computers met internetverbinding en koptele-

foons, papier en pennen

OPDRACHT: VIDEO’S ZOEKEN 

De	kinderen	gaan	nu	op	zoek	naar	video’s	aan	de	hand	van	hun	zoek-
termen en kwaliteitscriteria. Laat de kinderen de titel van gevonden 
video’s en de naam van de maker op papier schrijven zodat ze de video 
weer terug kunnen vinden. Stimuleer de kinderen om nadat ze hun 
lijstje met zoektermen afgewerkt hebben, ook out-of-the-box the 
denken	en	via	andere	zoektermen	 te	zoeken	 (zie	achtergrondinfor-
matie). Vraag de kinderen na een uur om een top 3 samen te stellen. 
Deze	kunnen	zij	op	het	opdrachtenblad	invullen.	

ACHTERGRONDINFORMATIE

Met de vooropgestelde zoektermen komen de kinderen op resultaten 
uit. Vaak kom je tijdens het zoeken op nieuwe zoektermen of ingangen 
naar afgeleide resultaten. Sommige kinderen zullen misschien 
moeite hebben met verder zoeken dan hun neus lang is. Stimuleer 
kinderen om meer zoekideeën te genereren. Er is bij het zoeken 
naar	video’s	niet	één	enkel	goed	antwoord.	Juist	wanneer	je	out of 
the box denkt, kom je op bijzondere resultaten. Hier komt creativiteit 
en divergent denken bij kijken. Kinderen kunnen heel veel manieren 
gebruiken om video’s binnen een thema te vinden. Behalve het  
beoordelen van de video’s tijdens het zoeken, is het belangrijk om 
nieuwsgierig te blijven naar nieuwe zoekresultaten. 

WAAR lET IK OP?

•	 	De	meeste	videowebsites	zijn	niet	specifiek	voor	kinderen	gemaakt.	
Kinderen kunnen dus content tegenkomen die niet voor hen geschikt 
is. Probeer hier tijdens de zoek fase op te letten en kinderen op te 
attenderen. Op sommige videowebsites, zoals YouTube, kan een 
veiligheidsmodus	worden	geactiveerd	(onderaan	de	webpagina).	

•	 	Er	zijn	nog	meer	manieren	om	verder	te	zoeken,	bijvoorbeeld	bij	de	
makers van mooie video’s. Vaak staan op het kanaal van de maker 
nog veel meer mooie video’s. 
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DE sELECtIE
•	 Tijd: 20 minuten
•	 	Benodigdheden: computers met internetverbinding, de website 

voor het uploaden van de nummer één. 

OPDRACHT: DE NuMMER 1 

De	kinderen	zetten	allemaal	hun	nummer	1	open	op	het	computer-
scherm. Ga vervolgens met de hele groep langs de computers en laat 
ieder kind kort uitleggen waarom dit zijn of haar nummer 1 is. Bespreek 
vervolgens met de hele groep alle nummers 1. Zijn er video’s die vaker 
voorkomen?	 Is	 er	 een	 verband	 tussen	 de	 video’s?	 Was	 het	 zoeken	
naar	 een	 nummer	 1	 makkelijk?	 Kom	 uiteindelijk	 met	 elkaar	 tot	 één	
nummer	1.	Deze	video	wordt	ingezonden	naar	Upload Cinema Junior 
(dat	kunt	u	doen	via	www.uploadcinema.net/junior)	en	gaat	verder	in	
de selectieprocedure voor de voorstelling. 

WAAR lET IK OP?

•	 	Laat	de	kinderen	hun	nummer	1	onderbouwen	aan	de	hand	van	
hun	kwaliteitskenmerken.	Wat	maakt	 juist	deze	video	de	beste?	
Dit	kunnen	ze	doen	in	een	pitch	van	een	minuut.	

•	 	Wanneer	de	nummer	1	niet	unaniem	gekozen	kan	worden,	bepaal	
hem dan door middel van stemmen.

NABESPREKING

Vertel de kinderen kort hoe het project verder gaat na de workshop: 
•	 	Uit	alle	ingezonden	video’s	maakt	de	redactie	van	Upload Cinema 

Junior een selectie.
•	 	Upload Cinema monteert de geselecteerde video’s tot een compi-

latie van ongeveer 50 minuten. Zo ontstaat een nieuwe film, door 
en voor kinderen en jongeren gemaakt.

•	 	Deelnemende	 bibliotheken	 en	 scholen	 ontvangen	 de	 compilatie	
digitaal	of	op	DVD,	inclusief	een	inleiding	en	een	aanzet	voor	een	
nagesprek met het publiek.

•	 	Indien	 het	 tijdsschema	 het	 toe	 laat	 gaat	 de	 compilatiefilm	 in	 
première op het Cinekid Festival, dat door heel Nederland plaats-
vindt tijdens de herfstvakantie. 

•	 	Daarna	is	het	programma	in	het	hele	land	te	zien	op	grote	schermen	
bij de deelnemende bibliotheken.


