
 

 

 

 

CULTUURTRAJECT ROTTERDAM 

Docklands @ Maritiem Museum 

 Tijdsduur: 3 uur,  9.00 – 12.00 en 13.00 – 
16.00 uur.  

 Niveau: PRO/VMBO/MBO/HAVO.  
 Aantal leerlingen: max. 40 leerlingen 

PRO: max 20 leerlingen 

 
Inhoud workshop 

Een actiefilm maken in een echte vuurtoren in 
hartje Rotterdam en ervaren hoe het is om te 
werken en leven op een drijvende hijskraan!  Het 
kan met de workshop Docklands, filmverhalen 
uit de haven. Op de buitenlocaties van het 
Maritiem Museum verfilmen leerlingen een 
historisch verhaal, ondersteund door getekende 
scripts, kostuums en rekwisieten. Ze leren over 
het erfgoed van de Rotterdamse haven door 
actief aan de slag te gaan met film. Centraal in 
de workshop staat de beleving van het werken 
en leven op het water.  

 
Verloop workshop 

Introductie: Na een korte introductie met 
voorbeelden legt de workshopleider de opdracht 
en het gebruik van de camera uit. Elke groep 
krijgt een case toegewezen, gebaseerd op een 
historisch verhaal over een van de schepen of 
de vuurtoren van het Maritiem Museum.  

Opnamen: Leerlingen gaan naar het museum en 
krijgen een interactieve tour.  Zo kunnen ze 
leren over het leven van de vuurtorenwachter, 
of bijvoorbeeld de Bokkebaas, die het werken op 
stoombok de Simson in goede banen moest 
leiden. Ze maken ook kennis met een van de 
schepen die als locatie dient voor hun film.  

Stapsgewijs en ondersteund door hun 
workshopleider verfilmen de groepen de scripts 
op de plek waar het historische verhaal zich 
werkelijk heeft afgespeeld.  

 

 

 
 
Montage:  

Bij PRO en de lagere VMBO niveaus monteert de 
workshopleiders de beelden in overleg met de 
groep op een groot scherm. Welk geluidseffect 
moet waar? Welke takes gebruiken we? Titels 
erbij?  

Afsluiting:  

Welkom in de DP bios! Aan het einde van de 
workshop worden alle resultaten op groot 
scherm teruggekeken en geven de leerlingen 
elkaar een applaus voor het harde werk.  

Leerdoelen 

 Leerlingen maken kennis met de historie 
van het werken en leven in de haven van 
Rotterdam. 

 Leerlingen begrijpen hoe een fictiefilm is 
gemaakt.   

 Leerlingen kunnen de verworven kennis 
omzetten tot een verhaal.  

 Leerlingen begrijpen dat keuzes van de 
filmmaker in shots, kaders, montage en 
geluid bepalen hoe de kijker de 
boodschap begrijpt.  

 Leerlingen worden gestimuleerd in hun 
eigen gebruik van creatieve media, door 
het aanleren van de basisbeginselen 
montage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voorafgaand aan de workshop 

Aantal leerlingen en niveau 
De groepsgrootte heeft u bij boeking 
doorgegeven. Wij gaan uit van dit aantal en 
roosteren op basis van deze gegevens 
workshopleiders in. Zorg dus dat het aantal 
klopt! Zo nee, geef dit aan ons door. 

Wat moet u nu nog doen? 

U downloadt van de projectpagina op de site van 
het Cultuurtraject de indelingslijst. Dit 
formulier neemt u ingevuld mee naar de 
workshop. Zorg dat u dus al groepen heeft 
gemaakt. Dit scheelt enorm bij de opstart van de 
workshop. 

 
Tijdens de workshop 

Huisregels 
Wij vragen u tien minuten van tevoren aanwezig 
te zijn. De workshop Docklands start bij Digital 
Playground.  

Voor de locatie Maritiem Museum geldt verder 
nog het volgende:  

 Leerlingen gaan met respect om met de 
collectie, we zijn (ook buiten) in een 
museum! 

 Gebruikte materialen worden samen 
opgeruimd. 

 Er wordt geen afval achtergelaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van de docent 
De rol van de docent tijdens de workshop is die 
van procesbewaker. Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat u les geeft. Dat doen onze 
workshopleiders. Wel verwachten we dat u 
aanwezig bent om in te grijpen wanneer de 
workshopleider daar om vraagt en dat u tijdens 
de workshops actief aanwezig bent en toezicht 
houdt. We rekenen op minimaal 1 begeleider 
per 20 leerlingen en minimaal 2 begeleiders 
bij PRO, ongeacht de grootte van de groep.  

Eten en drinken 
In de workshopruimte mag bij de computers niet 
worden gegeten of gedronken. Er is geen tijd 
ingepland voor een (lunch)pauze. In de 
ontvangstruimte van het medialab is een 
blikjesautomaat en een snoepautomaat 
aanwezig. Roken tussendoor is (ook buiten) niet 
toegestaan.  

Bezoekinformatie  
Digital Playground 
Schilderstraat 26a-28a 
3011 ES Rotterdam 
t. 010-4126031 
e. info@digitalplayground.nl 
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