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STOPMOTION

STAP 1 - ORIËNTEREN

Groep: 5 en 6

Opdracht: Maak een stopmotion animatie: het 
monteren. 

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling weet wat stopmotion is
•De leerling ervaart/leert hoe je met stopmotion 
een verhaal kunt vertellen
•De leerling experimenteert met het monteren van 
een filmpje

Voorbereiding: Zorg dat alle foto’s overgezet 
zijn op de apparaten (laptops, tablets of 
computers) waarop je gaat monteren. Installeer 
iMotion, OpenShot video editor of gebruik iets 
vergelijkbaars.

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: nvt
Gereedschap: laptops/tablets/computers

Opmerkingen: Bekijk de handleiding van de 
bewerkingsapp. Het is niet erg als je er niet uitkomt, 
er zijn vast leerlingen die je kunnen helpen.  

Vragen om het gesprek mee te starten: 

•Wie heeft er wel eens een video bewerkt?
•Op wat voor apparaat en met welk programma? 
•Kan je daar wat over vertellen?



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Hoe maak je van een serie foto’s een animatie?

Kijk naar de video over het programma Openshot video editor. 
Veel programma’s lijken een beetje op elkaar. Als je een ander 
programma hebt onderzoek je hoe dat werkt. 

Zet ook de kennis van je leerlingen in. Tegenwoordig weten zij 
vaak al meer over dit soort programma’s. 

Maak van de fotoserie een stopmotion animatie. 

Per groepje: 
• Importeer de foto’s in de video editor. 
• Stel de afspeeltijd in op 0-3 sec per foto om te beginnen. 
• Kijk en check. Je mag de tijd aanpassen als dat beter bij je 

filmpje past. 
• Voeg een titel toe en maak een officiële aftiteling waar je de 

namen van de makers, de klas en het jaartal in vernoemt. 

Spreek af waar je de filmpjes opslaat. Exporteer.

•Zet assistenten in: vraag technisch 
vaardige leerlingen hun klasgenoten 
te helpen. 



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

Je kunt ervoor kiezen om nog stemmen, geluiden of muziek aan de 
stopmotion toe te voegen. 

Wat wil je over je film, het verhaal of het maken 
ervan vertellen?
Hoe was dit om te maken? 
Wat was er makkelijk / lastig, hoe heb je het 
aangepakt? 
Waar zie je vloeiende bewegingen?
Ben je tevreden over het resultaat? 
Wat zou je een volgende keer uitproberen?

•Koppel eventueel het onderwerp van het filmpje 
aan het thema waar de school op dat moment mee 
werkt.
• Animatiefilms: van strip tot bewegend beeld.
•Geschiedenis: opkomst bewegend beeld


