
 

 

 

 

CULTUURTRAJECT ROTTERDAM 

Stopmotion Animatie Filmtrailer 

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

 Niveau:  
PRO/VMBO: Opdracht filmtrailer 

 Aantal leerlingen: max. 32 leerlingen, 
PRO: max. 20 leerlingen. 

Inhoud workshop 

Animatie is al jaren een van onze meest 
geboekte workshops. In drie uur tijd maken de 
leerlingen in een groep een animatiefilm op onze 
speciale animatietafels. De combinatie van het 
fysieke knippen en plakken van figuren en 
achtergronden en de digitale verwerking van de 
opnamen werkt goed voor verschillende typen 
jongeren.  

Op aanvraag is het mogelijk een aangepaste 
opdracht in een bepaald thema te animeren. 

Verloop workshop 

Introductie: na een korte introductie met 
voorbeelden bedenkt de groep een verhaal. De 
workshopleider verdeelt de taken en figuren en 
achtergronden worden gemaakt. Ook kan er 
worden gewerkt met andere materialen dan 
papier. Daarna wordt geanimeerd op de 
animatietafels. Kort na elkaar wordt een aantal 
foto’s gemaakt. Na elke foto verleggen de 
leerlingen de figuren, waardoor bij snel afspelen 
de illusie van beweging ontstaat.  

Montage: Bij VMBO verdelen we de leerlingen in 
tweetallen die samen de film gaan monteren 
met het programma Video Deluxe. Zo ontstaan 
unieke versies van hetzelfde verhaal. Er worden 
geluiden, titels en eventueel effecten 
toegevoegd.  

Waar mogelijk gebruiken we hulpsoftware, de DP 
tutorial, die uitlegt hoe het monteren werkt. Bij 
PRO en lagere niveaus van VMBO gebruiken we 
de tutorial niet, maar monteert de  

 

 

 

workshopleider het verhaal samen met de hele 
groep op een groot scherm. De leerlingen zien 
de stappen die moeten worden doorlopen en 
hebben inspraak in hoe zij willen dat de 
eindmontage er uit gaat zien.  

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 begrijpen hoe de techniek 
van animatie gebruikt wordt in reclames, 
films en overige media-uitingen.  

 Leerlingen leren de techniek van het 
animeren en monteren door zelf een 
korte animatiefilm te maken.  

 Leerlingen worden gestimuleerd in 
samenwerken en de verbeeldingskracht 
wordt gestimuleerd. 
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Voorafgaand aan de workshop 

Aantal leerlingen en niveau 
De groepsgrootte en het niveau van de 
leerlingen heeft u bij boeking doorgegeven. Wij 
roosteren workshopleiders in op basis van dit 
aantal. Zorg daarom dat het aantal klopt! Geef 
wijzigingen z.s.m. door. 

Wat moet u nu nog doen? 

U downloadt van de site van het Cultuurtraject 
het indelingsformulier voor de leerlingen. Vul dit 
in en neem het mee naar de workshop.  

 
Tijdens de workshop 

Huisregels 
Wij vragen u tien minuten van tevoren aanwezig 
te zijn. Sommige workshops starten op een 
andere locatie. Dit staat altijd duidelijk vermeld 
in de bevestiging die u van ons ontvangt.  

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 bij PRO groepen 
ongeacht de grootte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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