
FaOCFaOC

Film als Ondersteunend CommunicatiemiddelFilm als Ondersteunend Communicatiemiddel



AanleidingAanleiding

�� GeschiedenisGeschiedenis

�� Culturele AntropologieCulturele Antropologie

�� SchoolfilmsSchoolfilms



Nieuwe vormen van communicerenNieuwe vormen van communiceren

�� Betaalbare filmBetaalbare film-- en montage middelenen montage middelen

�� Eenvoudig in het gebruikEenvoudig in het gebruik

�� Film vult de conventionele communicatie Film vult de conventionele communicatie 
(spraak, schrift) (spraak, schrift) 



FaOC in het Speciaal OnderwijsFaOC in het Speciaal Onderwijs

�� Cluster 3 en 4 (sinds kort cluster 2)Cluster 3 en 4 (sinds kort cluster 2)

�� Maak de deelnemer zelf regisseur en Maak de deelnemer zelf regisseur en 
cameraman/vrouw!cameraman/vrouw!

�� FilmFilm--montagelessen integreren in het montagelessen integreren in het 
onderwijs:onderwijs:

””Leer de deelnemer omgaan met de Leer de deelnemer omgaan met de 
filmcamera als communicatiemiddelfilmcamera als communicatiemiddel””



FaOC FaOC DewiDewi (film)(film)



Gebeurtenis filmen Gebeurtenis filmen 

�� Een dag Een dag 

�� Een moment Een moment 

�� Thuis en je familieThuis en je familie

�� SchoolSchool

�� Een school opdrachtEen school opdracht



FaOC in de praktijkFaOC in de praktijk

Vragen beantwoorden m.b.v. film:Vragen beantwoorden m.b.v. film:

�� Hoe was je dag ?Hoe was je dag ?

�� Hoe je schoolreis ?Hoe je schoolreis ?

�� Hoe ziet je huis of kamer er uit ?Hoe ziet je huis of kamer er uit ?

�� Wat zou je kunnen filmen bij dit Wat zou je kunnen filmen bij dit 
onderwerp ?onderwerp ?



Beeld gebruikBeeld gebruik

�� Beeld kan op zichzelf staan, als Beeld kan op zichzelf staan, als 
gebeurtenis document (een clip)gebeurtenis document (een clip)

�� Beelden (clips) zijn bouwstenen van een Beelden (clips) zijn bouwstenen van een 
verhaalverhaal

�� Beelden kunnen worden gemonteerd tot Beelden kunnen worden gemonteerd tot 
een filmeen film

�� Beelden kunnen de basis zijn van een Beelden kunnen de basis zijn van een 
gesprekgesprek



De deelnemer beschiktDe deelnemer beschikt

�� Wat wil jij vertellen ?Wat wil jij vertellen ?

�� Wat wil jij laten zien ?Wat wil jij laten zien ?

�� Wat wil je filmen ?Wat wil je filmen ?

�� Hoe wil je film gebruiken ?Hoe wil je film gebruiken ?



Project FaOCProject FaOC

�� Film montage lessenFilm montage lessen

�� Gebruik als ondersteuning in de Gebruik als ondersteuning in de 
communicatie (FaOC)communicatie (FaOC)

�� Coaching, groepen en individueelCoaching, groepen en individueel

�� Film presenterenFilm presenteren



Onderzoek FaOCOnderzoek FaOC

Centrale onderzoeksvraag:Centrale onderzoeksvraag:

““VVerbetert de communicatieve erbetert de communicatieve 
competentie/communicatie van nietcompetentie/communicatie van niet-- of of 
zeer moeilijk sprekende kinderen en zeer moeilijk sprekende kinderen en 
jongvolwassenen met een lichamelijke jongvolwassenen met een lichamelijke 
beperking, door het gebruik van film als beperking, door het gebruik van film als 
ondersteunend communicatiemiddel ?ondersteunend communicatiemiddel ?””



Tot slotTot slot

Filmen en monteren is leukFilmen en monteren is leuk

éénn

verbetert de communicatie !verbetert de communicatie !


