
KAPITEIN MORTEN 
EN DE SPINNENKONINGIN



FILM FACTS

Regisseur: Kaspar Jancis.

Land: Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt

Jaar: 2018

Lengte: 80 min

Leeftijd: 6+

Taal: Nederlands

THEMA’S VAN DE FILM
• Moed

• Dapper

• Zeevaarder

• Avontuur

• Goed tegen kwaad

• Insecten

• Fantasie 

HET VERHAAL
Door een magisch ongelukje wordt Morten zo klein als 

een insect. Nu is hij kapitein op zijn zelfgemaakte 

speelgoedboot, maar de gevaarlijke spinnenkoningin 

is ook aan boord en lijkt verdacht veel op zijn nare 

stiefmoeder. Morten wil net zo’n zeekapitein zijn als zijn 

vader en lost het geheim van het verdwenen goud op.

LEERDOELEN
•  Leerlingen leren over verschillende perspectieven

•  Leerlingen leren over Forced Perspective techniek

•  Leerlingen leren samenwerken

• 	Leerlingen	leren	over	verschillende	filmkarakters	

•  Leerlingen leren hun fantasie te vertalen naar een  

tastbaar werk 

BENODIGDHEDEN
• Crêpe papier

• Gekleurd papier

• Wasknijpers

• Pijpenragers

• Lijm

• Scharen

• Plakband

• Ipads of camera’s.

• Eventuele beschikbare knutselmaterialen toevoegen

TRAILER:  
https://www.youtube.com/watch?v=GNiQeyCCVd8&fea-

ture=youtu.be



Kapitein Morten is een prachtige stop-motion animatie 

boordevol vreemde vondsten en avontuur. Dit magische 

verhaal, over een jongen die moet krimpen om genoeg 

zelfvertrouwen te verzamelen om op te groeien, is een 

echte ode aan de verbeelding.

CINEKID VERTELT
KERNDOELEN:
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis 

over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. Dit doen we door kinderen in aanraking te laten 

komen met een evenwichtig aanbod aan bijzondere 

films	en	bijbehorende	opdrachten.

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 

inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die 

in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit 

de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, 

verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschou-

wing. Het	bekijken	van	een	Cinekid	film	opent	nieuwe	

werelden en breektgrenzen.

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen 

in discussies en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend van karakter is en leren met argumenten te 

reageren.	Na	afloop	van	het	filmbezoek	is	er	aandacht	

voor	reflectie.	Na	de	vertoning	zelf,	in	filmzalen,	of	

met behulp van lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor 

aansluiting op de kerndoelen Nederlandse taal, die ook 

weer een samenhang hebben met ‘mediawijsheid’. 

Daarbij gaat het over ‘zichzelf informeren, ‘feiten en 

meningen onderscheiden’ en ‘deelnemen aan

discussie’.



KAPITEIN VICS

MR STINGER

ELIZAMORTEN TANTE  ANNABELLE

KARAKTERS

Morten is de 10-jarige 

zoon van een kapitein 

Vics.	Hij	heeft	geen	

moeder en zijn vader is 

altijd op zee.

Kapitein Vics is de vader 

van Morten. Hij is veel 

onderweg voor zijn werk.

Eliza is een lief meisje. 

Ze kan heel goed dansen 

en Morten en zij worden 

goede vrienden.

Mr. Stinger is de tweede 

hand van boosaardige 

tante Annabel. Hij wilt 

dat kapitein Vics zijn 

schip verkoopt voor een 

hoop geld.

Tante Annabel is de 

onaardige stiefmoeder 

van Morten. Zij was 

vroeger ballerina. Zij 

zorgt voor hem als zijn 

vader weg is.



GESPREK:
Zonder	personages	stelt	een	film	niet	veel	voor.	In	bijna	

alle	films	komen	verschillende	personages	voor.	Dit	

kunnen	echte	personen/	acteurs	zijn,	of	figuurtjes	uit	

een	animatiefilm.	De	personages	zijn	soms	getekend,	

gekleid, van papier gemaakt of door een computer 

geanimeerd.  Al deze personages ontstaan uit de 

fantasie	van	de	filmmakers.	In	de	film	Kapitein	Morten	

bijvoorbeeld zitten ook veel personages. Bespreek met 

de leerlingen welke personages zij het leukste vonden 

en waarom.  

DOEN:
In	de	film	veranderen	de	menselijke	figuren	in	kleine	

insecten. De boosaardige stiefmoeder verandert in een 

spinnenkoningin en het schattige meisje verandert in 

een vlinder. Bespreek met de leerlingen hoe het zou zijn 

als zij zelf in een insect zouden veranderen. Welk insect 

zou dat dan zijn? 

De leerlingen gaan nu zelf een insect knutselen met 

onderstaande materialen.  Het kan ook een insect zijn dat 

niet echt bestaat maar zelf is bedacht. Gebruik fantasie! 

Nodig voor het maken van een insect:

•  Crêpe papier

•  Gekleurd papier

•  Wasknijpers

•  Pijpenragers

•  Lijm

•  Scharen

•  Plakband 

•  Eventuele beschikbare knutselmaterialen toevoegen

VOOR HET KIJKEN



GESPREK:

In	de	film	veranderen	alle	hoofdrolspelers	door	een	

vreemd ongeval in een klein insect. 

Dat is wel even wennen van een groot mens naar een 

ini mini insect. Hun blik op de wereld om hun heen 

verandert hierdoor enorm. Een schoen is nu plotseling 

zo groot als een schip en een kopje thee is een grote 

badkuip. 

Hun perspectief verandert.  

• Weten de leerlingen wat perspectief betekent?  

Perspectief is het punt van waaruit je naar iets kijkt. Als 

je van boven naar iets kijkt is het perspectief vaak  

kleiner en platter dan als je iets van onderaf bekijkt. 

Dan	lijkt	het	weer	veel	groter.	In	de	film	worden	ook	wel	

termen als kikvors en vogelvlucht perspectief gebruikt.

• Wat voor perspectief is denken jullie het kikvors  

perspectief? (antwoord: van onder naar boven  

bekeken) Vanuit het perspectief van een kikker. 

NA HET KIJKEN



EXTRA:
Neem	een	kijkje	achter	de	schermen.	Bekijk	het	filmpje	

van hoe kapitein Morten gemaakt wordt. 

Achter de schermen: https://vimeo.com/220618108 

DOEN:
Forced perspective

Nodig:

• Ipads of camera’s

Leg de leerlingen uit hoe forced perspective werkt aan 

de hand van de foto’s op deze pagina. Door te spelen 

met afstand tussen de camera en de acteurs kun je net 

doen alsof iemand opeens heel klein is geworden. Op de 

eerste foto staat de vrouw met de gele sjaal bijvoorbeeld 

heel dichtbij de camera en de vrouw die wordt ‘opgetild’ 

staat heel ver weg. 

Verdeel de klas in groepjes van 3/4. De kinderen kunnen 

in/ rondom de school aan de slag met het maken van 

hun forced perspective foto’s. Ieder kind mag een eigen 

foto.	Laat	na	afloop	de	resultaten	zien	in	de	klas.	Bekijk	

welke goed zijn gelukt en waarom. 

NA HET KIJKEN
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