
Dit lesmateriaal bestaat uit twee delen:
DOCENTENHANDLEIDING 
Deze docentenhandleiding biedt handvat-
ten om de documentaire te behandelen 
in de klas en geeft aanvullende achter-
grondinformatie. U kunt zelf op basis van 
tijd, behoefte en niveau bepalen hoeveel u 
uit dit materiaal gebruikt en of u kiest voor 
een klassikale, individuele of groepsge-
wijze aanpak.

OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN
Deze opdrachten kunnen apart geopend 
en/of geprint worden voor de leerlingen. 
Ze komen ook terug in de docentenhand-
leiding. 
 

ADVIES: VO KLAS 1 En 2
Dit materiaal sluit aan bij de volgende kern-
doelen voor het primair onderwijs: Neder-
lands 1, 2, 5 en Kunstzinnige oriëntatie 54 
en 55.

Daarnaast sluit dit materiaal ook aan bij het 
eindadvies van Platform Onderwijs2032. Zo 
draagt het bij aan Nederlands en Burger-
schap, twee verplichte onderdelen van het 
kerncurriculum. Er is sprake van een meer 
samenhangend aanbod van de taalvaardig-
heid, aangezien er met het lesmateriaal luis-
teren, schrijven en spreken wordt gecom-
bineerd en krijgen de leerlingen inzicht in 
verschillende achtergronden en oriëntaties. 
Bovendien draagt het bij aan het kennis-
domein Taal & Cultuur, waarbij leerlingen 
inzicht krijgen in hun eigen cultuur en die 
van anderen en hoe dit tot uitdrukking komt 
in taal en kunst. 

 
 Billy Pols
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Wat is een documentaire? 

Voordat u Plank bekijkt met uw klas, is het handig als de leerlingen weten 
wat een documentaire is. Hieronder vindt u een aantal mogelijke werkvormen 
om de voorkennis te activeren en het begrip documentaire helder te krijgen: 

• Laat de leerlingen in tweetallen een woordweb maken, met in het midden het 
woord ‘documentaire’. Welke associaties hebben zij bij dit begrip? Bespreek 
de uitkomsten klassikaal. 

• Laat de leerlingen in groepjes van vier een placemat maken, waarin ze – om 
te beginnen – ieder voor zich kenmerken en kernwoorden van het genre docu-
mentaire beschrijven. Elke leerling doet dit in een eigen vak van de placemat 
(zie voorbeelden hieronder). Overeenkomstige antwoorden van het groepje 
worden in het middelste vak genoteerd. Alle viertallen presenteren hun uitkom-
sten aan de rest van de klas. Inventariseer aan het eind wat de verschillende 
groepjes van elkaar hebben opgestoken. 

• Onderzoek, klassikaal of in kleine groepjes, welke documentaires de leerlin-
gen al gezien hebben (thuis, op IDFA, op school of ergens anders). Laat ze 
vervolgens nadenken over de volgende vragen: Welke onderwerpen komen er 
aan bod? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende 
documentaires die je gezien hebt? Wat is het verschil tussen een documen-
taire en een film? Wat is het doel van een documentaire? Geeft een documen-
taire de werkelijkheid weer, zoals we die kennen? Waarom (niet)? Koppel de 
uitkomsten klassikaal terug, indien de leerlingen in kleine groepjes werken. 

• Als voorbereiding kunt u ook met uw leerlingen één van de vele documentai-
res kijken via Docschool Online op www.idfa.nl/educatie. Leerlingen kunnen 
daarbij de algemene lesbrief ‘Documentaire in beeld’ (VO) maken.
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Opdrachten
Welke sport beoefen jij? Waarom heb je voor deze sport gekozen? 
Hoop je iets met deze sport te bereiken? Leg uit waarom wel of niet.

Toelichting
U kunt uw leerlingen deze opdrachten laten maken voordat zij de do-
cumentaire gaan zien. Door de klassikale of individuele behandeling 
worden de leerlingen direct bij het onderwerp van de documentaire 
betrokken. Het gaat hier om de eigen mening waarbij de ervaring van de 
leerling centraal staat. Indien leerlingen geen sport beoefenen, kunnen 
zij ook een hobby bespreken. 

INHOUD
Enige voorkennis over de inhoud maakt een documentaire eenvoudiger te 
plaatsen en te interpreteren. Ook voorkomt het eventuele onaangename ver-
rassingen. Voor het zien van de documentaire Plank is het raadzaam om met 
de leerlingen de korte inhoudsbeschrijving te lezen. 

Waar gaat Plank over?
Nassim woont in een treurige flat vlakbij Rotterdam. Hij heeft maar één droom. 
Niks geen school, universiteit en goede baan, zoals zijn Marokkaanse vader 
het graag ziet. Skateboarden, dat is wat Nassim wil. Prof worden. Ervan kun-
nen leven. Meedoen aan wedstrijden. Daar valt in ieder geval een hoop geld te 
verdienen. Een prijzenpot van 40.000 euro is niks. Als Nassim nog beter wordt, 
kan hij een sponsor krijgen. Stel je voor, een plank of wielen met je eigen naam 
erop. Skateboarden is Nassims uitweg. Skateboarden kent geen regels, dat 
spreekt hem aan. Nassim: ‘Het maakt niet uit wat je doet, het is altijd vet.’ Nog 
even moet Nassim naar school en dan wil hij er vol voor gaan. ‘Je moet durven 
en risico’s nemen.’

verwerkingsopdrachten
Wanneer het duidelijk is wat een documentaire in het algemeen inhoudt 
en waar Plank globaal over gaat, kunnen de leerlingen aan de slag met de 
specifieke verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten zijn onderverdeeld in 
opdrachten die vóór de film en opdrachten die ná de film worden gemaakt. De 
opdrachten zijn niet alleen te vinden in deze docentenhandleiding, maar ook 
op het opdrachtenblad dat specifiek voor de leerlingen is bedoeld. 

CONTEXT
Niet alle documentaires zijn even makkelijk te begrijpen als de context, waar-
binnen het onderwerp van de documentaire valt, niet of onvoldoende bekend 
is. Dit onderdeel voorziet in achtergrondkennis over de context.

Skateboarden – een korte geschiedenis
Ollie, wheelie, kickflip... Trucjes oefenen, honderden keren achter elkaar. Tot je 
ze beheerst. Als je er goed in bent, echt goed, zoals Nassim in de documen-
taire Plank, kun je er veel geld mee verdienen in wedstrijden over de hele we-
reld. Wanneer het skateboarden precies is ontstaan, is niet helemaal bekend. 
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Maar ergens begin jaren zestig komen een paar surfers aan de westkust van 
Amerika op het idee om de wielen van rolschaatsen onder een plank te be-
vestigen. Zo kunnen ze ook het gevoel van surfen nabootsen als er geen wind 
staat. Al gauw ontstaan wedstrijdjes in slalom, downhill en eenvoudige trucjes. 
Het is even een rage in Amerika. Maar die waait al vrij snel weer over. Vooral 
doordat deze nogal brave vorm van skaten wordt verdrongen door een veel 
extremere variant. Dat gebeurt eigenlijk bij toeval. Begin jaren zeventig heerst 
er in Californië lange tijd grote droogte. Er moet zuinig worden omgesprongen 
met water en daarom staan er maandenlang veel zwembaden in tuinen leeg. 
Een groep jongens, beter bekend als de Z-Boys, duiken met hun skateboards 
de lege zwembaden in. De half pipe is geboren. Wil je zelf zien hoe het al-
lemaal begon? Kijk dan de documentaire Dogtown & Z-Boys. Fantastische 
beelden, een vette soundtrack en alle grote namen, die het skateboarden naar 
een hoger niveau hebben gebracht. En gemaakt door één van de beroemdste 
skaters ooit, Stacey Peralta, die ook de surfdocu Riding Giants maakte.

de maker 
Waarom maakt iemand documentaires? Dit onderdeel biedt informatie over de 
regisseur van Plank: Billy Pols. U kunt deze informatie na de vertoning met 
uw leerlingen bespreken. 

De maker van Plank: Billy Pols
Na zijn studie vormgeving rolt Billy Pols bij toeval de filmwereld binnen. Naast 

documentaires maakt hij korte films, commercials en televisie-
programma’s. Pols liep al een tijd met het idee rond om een 
documentaire te maken waarin skateboarden een grote rol 
speelt. Pols: ‘Toch heb ik daar vrij lang mee gewacht. Films 
met skateboarden worden vaak gezien als Jack Ass-achtige 
filmpjes. Mensen zien altijd alleen de stoere kant van goede 

skaters. Dat vond ik zonde. Er zit namelijk een heel verhaal achter de persona-
ges op zo’n plank.

opdrachten
Wat vond je van de documentaire? Probeer uit te leggen wat je goed en 
minder goed vond. Gebruik daarbij voorbeelden uit de documentaire.

TOELICHTING
U kunt uw leerlingen deze opdracht in eerste instantie individueel laten 
maken, nadat zij de documentaire hebben gezien. Het gaat erom dat zij 
iets halen uit hetgeen zij hebben gezien. Een nieuw inzicht, een andere 
kijk op wat zij voor de filmvertoning op het onderwerp hadden. Al lijkt  
het nog zo klein, alles is goed om te benoemen. Wellicht halen uw leer- 
lingen wel inspiratie uit het doel dat Nassim voor ogen heeft? Nadat uw 
leerlingen dit kort op papier hebben geformuleerd, kunt u enkelen aan 
het woord laten. Laat uw leerlingen vervolgens op elkaar reageren.
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De totstandkoming
Wat zijn de beweegredenen van een documentairemaker om een bepaald 
onderwerp nader te belichten? Dit onderdeel geeft inzicht in hoe een idee 
ontstaat en zich ontwikkelt. 

Hoe is het idee ontstaan? 
Documentairemaker Billy Pols heeft zelf elf jaar lang heel veel geskateboard. 
‘Het spreekt voor zich, dat ik een zwak heb voor skateboarden. Maar mijn 
documentaire moest niet een gewoon skateboardfilmpje worden met leuke 
trucs. Daarbij vind ik de dromen, die arme mensen hebben, spannend. Op 
Youtube zag ik op een dag Nassim. Het skateboarden en dromen over een 
betere toekomst kwamen toen samen. Via mijn oude skateboardvrienden in 
Rotterdam kreeg ik toen Nassims telefoonnummer. Na veel gesprekken met 
Nassim kreeg het verhaal van mijn documentaire steeds meer vorm.’

Opdrachten
De maker van Plank kiest ervoor om Nassim te volgen. Hij vertelt 
heel open over zijn wensen en dromen. Je maakt mee hoe een Marok-
kaans- Nederlandse jongen er alles aan doet om verder te komen via 
zijn favoriete sport. Ben je door de documentaire iets nieuws te weten 
gekomen? Leg kort uit wat dat is.

Toelichting 
U kunt uw leerlingen deze opdracht klassikaal of individueel laten maken 
nadat zij de documentaire hebben gezien. Het gaat hier om de eigen 
mening waarbij het goed is om te realiseren dat het niet vanzelfsprekend 
is dat kinderen zo open over zeer persoonlijke aangelegenheden voor 
de camera vertellen. 
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Opdrachten
Als je een korte documentaire maakt, film je altijd veel meer dan er uit- 
eindelijk te zien is. Vaak moet een paar uur aan opnamen worden terug- 
gebracht tot een kwartier à 20 minuten. De maker van Plank heeft alles 
wat je ziet zorgvuldig uitgekozen. Maar misschien mis jij wel informatie 
of beelden die je wel graag had gehoord of gezien. Vertel kort wat dat is 
en waarom jij vindt dat het niet in de documentaire had mogen ontbre-
ken.

Stel dat een regisseur een documentaire over jou zou maken. Waarover 
zou het dan gaan? Wat zou er allemaal gefilmd moeten worden? Wat 
vertel je? En wat is de titel van jouw documentaire?
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Het filmproces
Elke documentaire is uniek, omdat het productieproces nooit van tevoren in 
zijn geheel vastligt. Dit onderdeel biedt inzicht in wat er allemaal komt kijken 
bij het filmproces van een documentaire. 

PLank
Billy Pols heeft Plank in de zomervakantie in zes dagen opgenomen. Van te
voren weet Pols welk gevoel hij met zijn documentaire wil overbrengen. 
‘Nassim vertelde kleine dingen over zijn leven en ik probeerde beelden te fil-
men, die zijn verhaal ondersteunden,’ blikt Pols terug. Het blijkt overigens niet 
eenvoudig om Nassim te interviewen. In het begin wil hij liever niet voor de ca-
mera praten. Het kost Pols twee dagen, voordat Nassim zich een beetje open 
stelt. Gefilmd worden als hij aan het skateboarden is, vindt Nassim juist totaal 
geen probleem. Behalve tijdens wedstrijden. Pols: ‘Nassim vond het maar niks 
om dan zo in de spotlights te staan. Hij raakte er heel geïrriteerd door.’ 
Nassim zag Plank voor het eerst toen de documentaire in première ging. 
‘Nassim was heel bang dat hij als nerd over zou komen. Maar uiteindelijk is hij 
heel trots op het eindresultaat,’ aldus Pols. ‘Op school wisten ze pas dat er 
een film over hem gemaakt was, toen Plank op televisie werd uitgezonden.’
Ook nadat Pols zijn documentaire heeft voltooid, houdt hij contact met Nassim. 
Pols: ‘We spreken elkaar vaak. Ik help Nassim soms met vragen over zijn car-
rière. Ik denk dat het leven van Nassim door Plank in positieve zin is veranderd. 
De film heeft hem dichter bij zijn dromen gebracht.’ Onlangs heeft Pols met 
Nassim een commercial voor Sportlife opgenomen, waarin hij de hoofdrol 
speelt.

 

DO
CE

NT
EN

Opdrachten
Plank is gemaakt in 2009. Hoe denk je dat het nu, zeven jaar later, met 
Nassim gaat? Heeft hij zijn dromen waar kunnen maken? Kruis het ant-
woord aan dat volgens jou klopt:

a) Nassim is momenteel vader van een zoontje van zes maanden en 
woont in Spijkenisse.
b) Nassim in inmiddels professioneel skater en reist de hele wereld 
rond.
c) Nassim heeft het skaten afgezworen en studeert economie.
d) Nassim werkt in een winkel met skateartikelen in Rotterdam. 

Leg uit waarom je a, b, c of d hebt aangekruist. 

Klik vervolgens op dit filmpje van Zapp Echt Gebeurd om te zien hoe het 
nu met Nassim gaat. 
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https://www.youtube.com/watch?v=fQ2a1KrCric
http://www.npo.nl/zapp-echt-gebeurd/11-05-2016/WO_VPRO_3872251
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Plank
Billy Pols, Nederland 2009, 15 min
Deze film is een titel van HazazaH Pictures

© IDFA 2016 | 020 6273329

Auteur: Olivier ten Kate 
Eindredactie: IDFA, Marije Veenstra
Vormgeving: Madelinde Hageman

www.idfa.nl/educatie

TOT SLOT
IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop bovenstaande opdrachten in de klas zijn behandeld. 
Heeft u tips en/of aanvullingen voor ons of voor andere docenten? Dan kunt u mailen naar: 
educatie@idfa.nl

Tip: Door middel van het inschrijfformulier voor Docschool Online op www.idfa.nl/educatie heeft u 
toegang tot vele documentaires en bijbehorend lesmateriaal.

Deze film is ontwikkeld binnen de Kids & Docs Workshop van IDFA, Cinekid en het Mediafonds 
en kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van het Mediafonds.

Opdrachten
Nassim had een droom en zeven jaar later is deze droom uitgekomen. 
Heb jij een droom die je graag in vervulling ziet gaan? Waar zie jij jezelf 
over zeven jaar? Zoek online minimaal vijf afbeeldingen die bij jouw toe-
komstplannen passen. Zet deze in een presentatie. Vertel aan de klas 
waarom je deze afbeeldingen hebt gekozen en wat ze te maken hebben 
met jouw toekomst. 
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OpdrachtEN (Voor de film)
Welke sport beoefen jij? Waarom heb je voor deze sport gekozen? 
Hoop je iets met deze sport te bereiken? Leg uit waarom wel of niet.

OpdrachtEN (Na de film)
Wat vond je van de documentaire? Probeer uit te leggen wat je goed en 
minder goed vond. Gebruik daarbij voorbeelden uit de documentaire.

OpdrachtEN (NA de film)
De maker van Plank kiest ervoor om Nassim te volgen. Hij vertelt 
heel open over zijn wensen en dromen. Je maakt mee hoe een Marok-
kaans- Nederlandse jongen er alles aan doet om verder te komen via 
zijn favoriete sport. Ben je door de documentaire iets nieuws te weten 
gekomen? Leg kort uit wat dat is.

Waar gaat Plank over?
Nassim woont in een treurige flat vlakbij Rotterdam. Hij heeft maar één droom. 
Niks geen school, universiteit en goede baan, zoals zijn Marokkaanse vader 
het graag ziet. Skateboarden, dat is wat Nassim wil. Prof worden. Ervan kun-
nen leven. Meedoen aan wedstrijden. Daar valt in ieder geval een hoop geld 
te verdienen. Een prijzenpot van 40.000 euro is niks. Als Nassim nog beter 
wordt, kan hij een sponsor krijgen. Stel je voor, een plank of wielen met je 
eigen naam erop. Skateboarden is Nassims uitweg. Skateboarden kent geen 
regels, dat spreekt hem aan. Nassim: ‘Het maakt niet uit wat je doet, het is 
altijd vet.’ Nog even moet Nassim naar school en dan wil hij er vol voor gaan. 
‘Je moet durven en risico’s nemen.’ 
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OpdrachtEN (Na de film)
Als je een korte documentaire maakt, film je altijd veel meer dan er uit- 
eindelijk te zien is. Vaak moet een paar uur aan opnamen worden terug- 
gebracht tot een kwartier à 20 minuten. De maker van Plank heeft alles 
wat je ziet zorgvuldig uitgekozen. Maar misschien mis jij wel informatie 
of beelden die je wel graag had gehoord of gezien. Vertel kort wat dat is 
en waarom jij vindt dat het niet in de documentaire had mogen ont-
breken. Stel dat een regisseur een documentaire over jou zou maken. 
Waarover zou het dan gaan? Wat zou er allemaal gefilmd moeten wor-
den? Wat vertel je? En wat is de titel van jouw documentaire?

OpdrachtEN (Na de film)
Plank is gemaakt in 2009. Hoe denk je dat het nu, zeven jaar later, met 
Nassim gaat? Heeft hij zijn dromen waar kunnen maken? 

Kruis het antwoord aan dat volgens jou klopt:
a) Nassim is momenteel vader van een zoontje van zes maanden en 
woont in Spijkenisse.
b) Nassim in inmiddels professioneel skater en reist de hele wereld 
rond.
c) Nassim heeft het skaten afgezworen en studeert economie.
d) Nassim werkt in een winkel met skateartikelen in Rotterdam. 
Leg uit waarom je a, b, c of d hebt aangekruist. 

Klik vervolgens op dit filmpje van Zapp Echt Gebeurd om te zien hoe het 
nu met Nassim gaat. 

OpdrachtEN (Na de film)
Nassim had een droom en zeven jaar later is deze droom uitgekomen. 
Heb jij een droom die je graag in vervulling ziet gaan? Waar zie jij jezelf 
over zeven jaar? Zoek online minimaal vijf afbeeldingen die bij jouw toe-
komstplannen passen. Zet deze in een presentatie. Vertel aan de klas 
waarom je deze afbeeldingen hebt gekozen en wat ze te maken hebben 
met jouw toekomst. 
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