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 ambitie

IFFR wil het belang van film overbrengen op alle kinderen 
en jongeren in Rotterdam (en de regio), hen actief betrekken 
bij internationale kwaliteitscinema en beginnend filmtalent 
stimuleren.

De impact van IFFR educatie is op basis van publieks- 
onderzoek in beeld gebracht. 799 leerlingen hebben een 

vragenlijst ingevuld.

  educatieprogramma

Het totale programma beslaat zowel binnenschoolse als 
buitenschoolse activiteiten waarbij kinderen en jongeren 
vanuit kennismaking en verdieping kunnen deelnemen aan 
verschillende onderdelen van film- en media-educatie.                                                                                                                                 

Het binnenschoolse educatieprogramma gekoppeld aan de 
impactmeting bestaat uit een festivalbezoek met een film-
programma op maat, inclusief lesmateriaal en aanvullende 
programma’s zoals filmlessen, masterclasses en workshops.

 bezoeken

28.000   15.906    7.5/10
Bezoeken jaarrond + festival  Bezoeken IFFR 2020 (binnenschools)  Waardering leerlingen en   
          studenten

jaarrond (inclusief IFFR 2020)   IFFR 2020 (binnenschools)

12.779  8.137
  primair onderwijs  primair onderwijs

 9.566  6.120
  voortgezet onderwijs  voortgezet onderwijs

 9.832  1.649
  studenten (mbo, hbo, wo)  studenten (mbo, hbo, wo)

 286
  docenten

2020                 2019 leerlingen
IFFR educatie

inwoners
Rotterdam

mbo

vwo / gymnasium

havo

vmbo / mavo

praktijkonderwijs

speciaal onderwijs

basisonderwijs

niet - westerse
migratieachtergrond

westerse migratie-
achtergrond

Nederlandse 
achtergrond

1649

2516

1566

1774

205

7932

1520

1458

1134

1208

7154

schooltype culturele achtergrond

43%

12%

45%

39%

13%

48%



 kwalitatieve doelstellingen

•  Vergroten creatieve vaardigheden.
•  Toename van kennis over film en media.
•    Toename van een kritische houding – analyse  

vaardigheden, mening vorming en vraagontwikkeling.
•   Vergaren van kennis over eigen culturele identiteit en
 die van de ander.
•   Toegenomen interesse en waardering in het brede
 spectrum van film en IFFR.

  impact

De gemiddelde impact van het IFFR educatieprogramma is 
met 16% toegenomen ten opzichte van 2019. Verklarende 
factoren zijn o.a.:

•  Intensievere deelname aan programma. Meer leerlingen 
hebben een verdiepingsprogramma gevolgd.

•  Meer leerlingen hebben aan Shorts programma deel- 
genomen 

Ten aanzien van interesse in film (25% groei in impact) en
kritische houding (23% groei in impact) is de impact zeer
sterk gegroeid.
Hoe intensiever is deelgenomen aan het educatieprogram-
ma van IFFR, des te groter de impact.
Ten opzichte van vorig jaar is de impact bij kinderen die
alleen de film hebben gezien en besproken in de klas
toegenomen op alle fronten. 
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46%

+9%

+23%+15%
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2020
2019

  totale impact educatie

impact naar intensiteit

Impact naar aantal keer deelgenomen (herhaalbezoek) 
en hoe de intensiteit van deelname verschilt in de 
impact bij herhaalbezoek. 

Impact naar aantal keer deelgenomen 
alleen film besproken

Impact naar aantal keer deelgenomen 
alleen film besproken en opdrachten gedaan

creatieve vaardigheden

kennis ontwikkeling

kritische houdingculturele identiteit

interesses

alleen film gezien

film gezien en besproken in 
de klas

film gezien, besproken en  
opdracht gedaan
film gezien, besproken,  
opdracht gedaan en extra les
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kennis 
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docenten
Docenten geven een hogere score op impact over alle linies t.o.v. 2019. Gemiddeld percentage  docenten dat het eens is met 
onderliggende stellingen t.a.v. de impact en positieve waardering van het festivalbezoek.                                      

impact filmbezoek op leerlingen

impact lesmateriaal op leerlingen

positieve waardering festivalbezoek

van plan volgend jaar terug te komen

2020   2019

63%
49%

33%
30%

86%
84%

96%
60%

 intensiteit deelname (vergelijking van 2019-2020)

algehele tevredenheid uitgesplitst op intensiteit deelname

film gezien, besproken, 
opdracht en extra les

film gezien,besproken  
en opdracht gedaan

film gezien en besproken

alleen film gezien

7,6

7,4

7,5

6,9

21%
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 2020              2019


