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Actua in Stop-Motion – Handleiding 

 

Opdracht 
 
Maak 3 korte verhaaltjes in stop-motion van +/- 30 seconden  
over de actualiteit van de voorbije week.  
 
Kies daarvoor drie nieuwsfeiten  
 
▪ een gebeurtenis in Brussel = regionaal nieuws 
▪ een gebeurtenis in België die ook interessant is voor Brusselaars = nationaal nieuws 
▪ een gebeurtenis in de wereld die voor iedereen ter wereld interessant is = internationaal nieuws 

 

Klasaanpak  - Een voorstel van een draaiboek… want het maken van een stopmotion heeft tijd nodig. 
 

1. Neem maandag de tijd om samen door kranten, nieuwssites, … te gaan.  
Schrijf een paar regionale, nationale en internationale nieuwsonderwerpen op die jullie interessant 
vinden.  

2. Na een nachtje slapen herbekijkt de klas op dinsdag de nieuwsselectie. Centrale vraag: ‘welke 3 
nieuwsonderwerpen verwerken we in een stopmotion?’Als je het in een gesprek niet eens raakt over 
de beste onderwerpen, stem je per meerderheid. 

3. Bespreek op woensdag wat jullie willen vertellen over die 3 gebeurtenissen en maak daarvan een 
samenvatting. Nadien maak je daarvan een scenario, een soort chronologische beschrijving van een 
(reeks) gebeurtenis(sen) die hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden.  
  

▪ hou het kort - elk verhaaltje duurt max. 30 sec 
▪ maak een duidelijk verschil tussen feiten en meningen 

vb. Games spelen is tijdverlies. =>Volgens wiskundeleraar Peter Pi is strips lezen tijdverlies.  
▪ denk na over wat je kan gebruiken om je verhaal te vertellen (lego, speelgoedauto, takjes, …) 
▪ verdeel wie wat meebrengt  

4. Op donderdag kunnen jullie je filmpje maken, zodat jullie het op donderdagavond kunnen doorsturen.  
5. Op vrijdag verschijnt jullie filmpje op Bruzz Ket.  

 

Montage en apps 
 
Belangrijk!! Neem al je foto’s met de gekozen stop-motion app. Foto’s vanop een fototoestel of computer 
nadien invoegen is omslachtig en gebeurt niet altijd in de juiste volgorde… Dit vermijd je dus best! 
 
Er zijn verschillende apps waarmee je een stop-motion filmpje kan maken, zoals LEGO Movie Maker, Stop 
Motion Studio (iOS) of Clayframes (Android) (cf. materiaal). De apps werken intuïtief: ze laten een object op 
een eenvoudige manier – beeld per beeld – voortbewegen: je krijgt telkens een afdruk te zien van waar het 
object op je vorige foto stond, zodat je heel precies kunt werken.  
 
Je kan in de apps ook een tussenbeeld maken met tekst, de beelden versneld of vertraagd tonen, muziek en 
geluiden toevoegen...  
Echt monteren moet je dus eigenlijk niet kunnen, want de app zet alle beelden zelf achter elkaar tot een 
vloeiend filmpje.  
 
Online Tutorials 

▪ http://www.mykidsadventures.com/stop-motion-video/   
▪ https://www.youtube.com/watch?v=mfg9j7ppoaw 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=EmC9lduipho  
▪ https://itunes.apple.com/nl/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8 (Stop Motion Studio) 

 
 

Materiaal 

▪ papieren kranten  

vb. Metro, Wablieft, Kits, Klapkrant, 

Kidsweek, … 

▪ digitale nieuwssites  

vb. Karrewiet, Newsmonkey, BRUZZ, 

VRT, Het Nieuwsblad, ... 

▪ smartphone(s) of tablet(s) met stop 

motion-app  

vb. Stop Motion Studio (iOS), 

Clayframes (Android), … 

▪ eigen attributen  

vb. Playmobil, lego, decor, … 

 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
http://www.mykidsadventures.com/stop-motion-video/
https://www.youtube.com/watch?v=mfg9j7ppoaw
https://www.youtube.com/watch?v=EmC9lduipho
https://itunes.apple.com/nl/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
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Praktisch 
 
Mail de filmpjes - eventueel via wetransfer -  naar ket@bruzz.be met sandra.schreurs@bruzz.be en  
ruth.vertongen@vgc.be in cc en als onderwerp KLIK - Actua in Stop-Motion.  
Vermeld bij je bericht  

▪ klas en school  
▪ een korte introductie voor elk filmpje (=een drietal zinnen over het 'verfilmde' nieuwsfeit) 

 

Leergebied Eindterm 

Nederlands 1. Luisteren 
De ll kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de info op een persoonlijke en overzichtelijke 
wijze ordenen bij: 
1.7 een voor hen bestemde informatieve tv-uitzending 
3. Lezen  
De ll kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in 
3.3 voor hen bestemde teksten in tijdschriften. 
De ll kunen (verwerkingsniveau = structureren) de info ordenen die voortkomt in 
3.4 voor hen bestemde school – en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten 
3.5 voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en 
jeugdencyclopedieën 

Muzische vorming BEELD 
De ll kunnen 
1.4*plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is 
vormgegeven. 
1.5 beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen 
hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. 
1.6 tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier 
weergeven. 
MUZIEK  
De ll kunnen  
2.1 muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met 
aandacht voor enkele kenmerken van de muziek: 
- klankeigenschap; 
- functie/gebruikssituatie. 
Drama 
3.5 De ll kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën … uiten in spel.  
MEDIA 
De ll  
5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe 
werkelijkheid kan oproepen. 
5.3 kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen 
(informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 
5.4 kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een 
relativerende plaats toekennen 
ATTITUDES 
De ll 
6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 
6.4 vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 

Wereldoriëntatie 3. TIJD 
3.3 De ll kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en 
planning in de tijd opmaken 
5. BRONGEBRUIK 
5.1 De ll kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen 

ICT 5 De ll kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven 
6 De ll kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en 
bewaren 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
mailto:sandra.schreurs@bruzz.be
mailto:sandra.schreurs@bruzz.be
mailto:ruth.vertongen@vgc.be


BRUZZ - Eugène Flageyplein 18, 1050 Elsene  
Onderwijscentrum Brussel – Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel 

 

Actua in Stop-Motion – Handleiding 

7 De ll kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen 
8 De ll kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te 
communiceren 

Leren leren 2 De ll kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig 
gebruiken 
5 De ll kunnen, eventueel onder begeleiding: 
Hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren; 
Hun eigen leerproces controleren en bijsturen 

Sociale vaardigheden Domein Samenwerking 
3 De ll kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 
etnische origine 

Sleutelcompetenties Digitale geletterdheid 
- in staat zijn om moderne technologieën functioneel, doelgericht en kritisch aan te wenden 
- kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om kritisch, bewust, creatief en actief met 
media om te gaan 
Creativiteit  
- onderzoekende en ondernemende houding 
- out-of-the box denken 
- nieuwe samenhangen kunnen zien 
Samenwerken 
- een positieve en open houding t.a.v. andere ideeën 
- kunnen samenwerken met anderen 
- moderne technologieën kunnen aanwenden voor het gezamenlijk realiseren van doelen 
- kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team 
- verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen 
Sociale en Culturele vaardigheden 
- constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere 
visies, uitingen en gedragingen 
- het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen 
Communiceren 
- kunnen  omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, film) het hanteren van 
verschillende strategieën daarbij 

 

 
[...] De klas was in 3 groepen opgesplitst volgens een talent: tekenen - toneel spelen - bouwen met lego. We 
hebben eigenlijk nog vóór onze eigenlijke nieuwsselectie de technieken gekozen. Daarna zijn we met de hele 
klas op zoek gegaan naar actua: de wereld - België – Brussel. […] Nadien volgde een week waarin we elke 
namiddag 2 uur bezig waren met het uittekenen van de filmpjes, het opbouwen van de decors en het maken 
van de attributen. De opname nadien ging vlot. 
 

Ik vond het enorm tijdrovend, maar uiteindelijk toch ook bevredigend om achteraf zulke resultaten te zien. 
 
Hier en daar heb ik wel wat aangestuurd, maar het kwam voor de rest volledig van de kids. Ik heb talenten 

ontdekt bij de kinderen die ik vooraf nooit gezien had.  

De leerplandoelen selecteren lukte goed, dat was op zich geen probleem; W.O., media, Nederlands, ... . 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/

