
 
 (Schaam je op Youtube)

Een reclamespot of een bioscoopfilm is goed in elkaar gezet. Alle foutjes zijn eruit gehaald. Films 
op youtube worden vaak door amateurs* gemaakt. Daarom zien ze er meestal niet zo mooi uit. 
Sterker nog: juist de foutjes worden door iedereen graag bekeken. De hoofdpersonen uit deze films 
zijn echte klunzen! Kijk maar eens naar de volgende 3 films, via deze link. 

*Mensen die niet gestudeerd hebben 

om filmmaker te worden. 

OPDRACHT: OnDeRzOek nu zelf een sCHAAmTevOl filmPje OP YOuTube!
 

 Er moet dus iets goed fout gaan in de film! Bedenk eerst met jouw groepje zoektermen. 
 Welke thema’s spreken jullie aan? (Voorbeelden van zoektermen waarop je kan zoeken:   
 vallen, dansen, make-up, eten, trucs, grappig, blooper… etc. Let bij het kiezen je filmpje op  
 dat de mensen en/of dieren in het filmpje zich geen serieus pijn doen of iets breken.   
 Het moet namelijk wel leuk blijven.)
 Als jullie samen het leukste of beste filmpje hebben gekozen, beantwoord je de vragen op  
 het digitale werkblad.

sHAme On WERKBLAD 2



 
Wat is de titel van het filmpje? Plak hieronder de link uit Youtube. 

Titel: 

Link: 

1. Door wie het filmpje is geplaatst, denk je? 
(Door de gefilmde persoon, door een vriend/kennis?)

2. Stel je voor dat jij de persoon bent die gefilmd werd. Zou jij willen dat dit filmpje door 
iedereen te bekijken is? Waarom wel/ niet? 

3. Zou jij je schamen voor deze actie, of zou je er wel om kunnen lachen? Leg uit.  

4. Zoek 3 reacties van mensen die gereageerd hebben op het filmpje.
1 positieve reactie, 1 negatieve reactie, en 1 reactie die als (goedbedoelde) grap is 
geplaatst.

Posititeve reactie: 

Negatieve reactie: 

Grappige reactie: 

5. Welke reactie zou jij bij dit filmpje willen plaatsen? 

Presenteer jullie film voor de klas, waarbij jullie vraag 1 t/m 3 bespreken. 
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