
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. 

 

VO klas 4/5/6
Dit materiaal sluit aan bij de volgende kern-
doelen voor het voortgezet onderwijs: 
Nederlands 1, 4, 6, 9, 10 en Mens en Maat-
schappij 36, 38, 43, 47 en Kunst en Cultuur 
48, 50, 52.

Daarnaast sluit dit materiaal aan bij de 
volgende domeinen van Platform Onder-
wijs2032: Mens & Maatschappij en Taal & 
Cultuur.
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Opdracht
Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens twee kenmerken 
en beantwoord daarna de onderstaande vragen. Welke overeenkom-
sten en verschillen zijn er tussen de verschillende documentaires die 
je gezien hebt? Welke onderwerpen komen er aan bod? Wat is het 
verschil tussen een documentaire en een film? Wat is het doel van een 
documentaire? Geeft een documentaire de werkelijkheid weer, zoals we 
die kennen?

Toelichting
In omschrijvingen van het begrip documentaire zijn de begrippen op 
feiten gebaseerd en realiteit uiteraard belangrijk. Maar net zo belangrijk 
om te bespreken is dat we in documentaires kijken naar het subjectieve 
beeld dat de maker schetst van de realiteit. Dat in documentaires de 
waarheid getoond wordt staat dus ter discussie. Want in hoeverre is 
de in de documentaire gepresenteerde werkelijkheid echt? En is de 
documentairemaker, die altijd manipuleert, eigenlijk wel in staat in het 
brengen van dé waarheid? Waar het in speelfilms gaat om het vertellen 
van een fictief verhaal, worden documentaires gestuurd door een zekere 
argumentatie. De maker heeft een bepaalde visie over iets of iemand. 
Met behulp van hetgeen een documentaire toont, worden als het ware 
bewijzen aangeleverd die deze visie onderbouwen. De ene documen-
taire presenteert dit als een zeer objectieve argumentatie, de andere 
documentaire geeft een meer persoonlijke invulling. In alle gevallen is er 
sprake van een subjectieve benadering. De maker gunt ons immers een 
blik op de wereld om ons heen, waarbij zijn/haar visie het uitgangspunt 
is. Dit onderscheidt documentaire film van de journalistieke praktijk. 

Als voorbereiding kunt u ook met uw leerlingen een van de vele docu-
mentaires kijken via Docschool Online op www.idfa.nl. Kijk onder: 
 Meer IDFA > Onderwijs > Docschool Online. Bij de films is ook lesma-
teriaal beschikbaar.
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Wat is een documentaire? 
Het definiëren van documentaire film is niet eenvoudig. Voordat u Raised by 
Krump bekijkt met uw klas, kunt u een aantal algemene aspecten van docu-
mentaire bespreken. Door documentaire te vergelijken met de speelfilm en de 
nieuwsreportage kan het begrip duidelijk gemaakt worden. 

INHOUD 
Enige voorkennis over de inhoud maakt een documentaire eenvoudiger te 
plaatsen en te interpreteren. Ook voorkomt het eventuele onaangename ver-
rassingen. Laat uw leerlingen voor de vertoning de korte inhoudsbeschrijving 
van de documentaire lezen en bekijk indien mogelijk de trailer klassikaal 
op https://vimeo.com/184726279. Bespreek daarna met hen de vragen bij 
opdracht 2.
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https://www.idfa.nl/nl/info/docschool-online
https://vimeo.com/184726279
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WAAR GAAT RAISED BY KRUMP OVER?
Als uitlaatklep voor hun woede, frustratie en agressie vonden veel jongeren uit 
Los Angeles in de straatdans krump een nieuwe manier om hun gevoelens te 
uiten. Voor velen van hen betekende de dans hun redding: zonder dat zouden 
ze zijn afgegleden naar het bendeleven van de gewelddadige getto’s van Los 
Angeles. Net als bij poetry battles wordt bij krump onderling een strijd uitge-
vochten. Maar het doel is hier niet om te winnen van de ander; niet de tegen-
stander is je grootste vijand, dat ben je zelf. De dansers, die we in schitteren-
de beelden aan het werk zien en in hun dagelijkse leven volgen, reflecteren op 
de dans en de plaats ervan in hun leven. 

VERWERKINGSOPDRACHTEN
Wanneer het duidelijk is wat een documentaire in het algemeen inhoudt en 
waar Raised by Krump globaal over gaat, kunnen de leerlingen aan de slag 
met de specifieke verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten zijn onderver-
deeld in opdrachten die vóór de film en opdrachten die ná de film worden 
gemaakt. 

CONTEXT
Niet alle documentaires zijn even makkelijk te begrijpen of op waarde te 
schatten als de context waarbinnen het onderwerp van de documentaire valt 
niet of onvoldoende bekend is. Dit onderdeel voorziet in achtergrondkennis 
over de context.

Krumping
De dansstijl krumping is een product van het fenomeen ‘clowning’. Clowning 
begon in 1992, wanneer een clown genaamd Tommy begon met het verzor-
gen van amusement op verjaardagsfeestjes. Hij was een hiphopdansende 
clown, die geliefd werd door kinderen, jongeren, én volwassenen. Geleidelijk 
ontpopte Tommy zich tot een ‘ghetto celebrity’, en deze positie gebruikte hij 
om de bewoners van de achterstandswijken te helpen. Hij stimuleerde de 
jongeren om op het goede pad te blijven en hun agressie, die onder andere 
werd opgewekt door de rellen in Los Angeles begin jaren 90, op een positieve 
manier te uiten. De positiviteit die Tommy naar de mensen bracht was aanste-
kelijk; clowning groeide al snel uit tot een ware trend. Wanneer de kinderen 
die opgroeiden met Tommy’s dansstijl ouder werden, gingen ze op zoek naar 
iets nieuws. Ze wilden iets origineels, iets wat echt van henzelf was. Deze 
zoektocht resulteerde in het ontstaan van krumping. Krumping heeft zich we-
reldwijd verspreid; veel Nederlandse dansscholen bieden tegenwoordig ook 
krumplessen aan.

Voor meer informatie over krumping, zie:
- krumping in Try Before You Die op NPO (fragment van tien minuten, start 
6:35) 
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/22761/Try_Before_You_Die.html
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Opdracht
De jongeren en jongvolwassenen in de film Raised by Krump gebruiken 
de dans als uitlaatklep voor negatieve gevoelens. Heb jij ook zo’n uitlaat-
klep? Beschrijf deze.2
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http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/22761/Try_Before_You_Die.html
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- de documentaire Rize (David LaChapelle, 2005). Volg de volgende link voor 
meer informatie: http://www.imdb.com/title/tt0436724/

Los Angeles

SOUTH CENTRAL LOS ANGELES is een provincie die vooral bekend staat om 
haar gangs en de hoge misdaadcijfers die daarmee gepaard gaan. 

- Meer dan 90% van de bevolking van South Central Los Angeles is Latino of 
Afro Amerikaan.
- Het grootste gedeelte van de huishoudens gevestigd in South Central Los 
Angeles heeft een jaarlijks inkomen van minder dan $20.000.
- Het grootste deel van de bewoners van South Central Los Angeles heeft de 
middelbare school niet afgerond.
Bron: maps.latimes.com 

DE MAKER
Waarom maakt iemand documentaires? Dit onderdeel biedt informatie over de 
regisseur van Raised by Krump: Maceo Frost. U kunt deze informatie na de 
vertoning met uw leerlingen bespreken.

Wie is de maker van Raised by Krump?
Maceo’s carrière als filmmaker begint met een voorliefde 
voor computers. Al op elfjarige leeftijd experimenteert hij 
met beeldmateriaal dat hij opneemt met zijn webcam, en 
het maken van stop-motion animaties. Wanneer hij naar de 
middelbare school gaat, volgt hij een extra filmprogramma. 
De school leent de leerlingen de technische benodigdheden 

en Maceo begint nog meer filmpjes te maken. Hij spendeert echter nog steeds 
veel tijd achter zijn computer, tot het moment waarop hij zich realiseert dat hij 
liever gewoon onder de mensen is, in plaats van alleen op zijn kamer. Maceo 
wil échte mensen filmen: live action. Hij begint met kleine reclamespotjes, 
maar is al snel moe van het wachten op opdrachten die bij hem passen en hem 

3 Opdracht
Een van de dansers vertelt in de documentaire dat zijn vrienden pistolen 
hebben, maar hij zelf niet, want hij danst; hij heeft iets beters met zijn 
leven te doen. Wat kan krump voor deze provincie en haar inwoners be-
tekenen? Welke positieve veranderingen kan de aanwezigheid van deze 
dansstijl teweegbrengen in South Central Los Angeles?
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http://www.imdb.com/title/tt0436724/
http://maps.latimes.com/neighborhoods/region/south-la/
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echt interesseren. Dan besluit hij zélf op zoek te gaan naar inspirerende men-
sen met verhalen. Hij neemt een baantje, en spaart tot hij genoeg geld heeft 
om zelf zijn filmproducties te bekostigen. Het lukt, en zijn filmpjes worden on-
line steeds beter bekeken. Plots krijgt Maceo een telefoontje uit Los Angeles; 
een productiebedrijf wil misschien wel met hem samenwerken en zijn volgende 
film sponsoren. Dit is het begin van het Raised by Krump avontuur. 

DE TOTSTANDKOMING VAN EEN DOCUMENTAIRE
Elke documentaire is uniek, omdat het productieproces nooit van te voren in 
zijn geheel vastligt. Dit onderdeel biedt inzicht in de totstandkoming, wat er 
allemaal bij komt kijken om een documentaire te maken. U kunt deze informa-
tie na de vertoning met uw leerlingen bespreken. 

HOE IS HET IDEE ONTSTAAN?
Documentaires maken is niet gemakkelijk. Maar dat hoort het ook niet te 
zijn, vindt Maceo. Enkel wanneer je je comfort zone verlaat en de wereld 
om je heen met een open blik benadert, zul je inspirerende verhalen vinden. 
Daarnaast moet je durven jezelf uit te dagen. Het contact tussen filmmaker 
en dansers was aanvankelijk enigszins ongemakkelijk, maar Maceo was erg 
nieuwsgierig, en oprecht geïnteresseerd. Vreemd genoeg brak het ijs pas echt 
wanneer Maceo serieuze vragen begon te stellen, over de persoonlijke rede-
nen van de dansers voor het krumpen. De dansers voelden zich gerespecteerd 
en gewaardeerd, omdat Maceo echt naar ze wilde luisteren. Ze gaven ook aan 
dat maar weinig mensen hen zulke vragen stellen, omdat veel mensen aanne-
men dat gevoelige onderwerpen liever niet besproken worden. Maceo merkt 
daarentegen op dat de dansers het enorm op prijs stellen dat hun emoties 
erkend worden, en dat er écht naar ze geluisterd wordt. Raised by Krump zou 
origineel een filmpje van slechts drie minuten worden. Hierom is alles gefilmd 
met een nadruk op sfeer, en was het noodzakelijk dat de diepgang van de 

Opdracht
Raised by Krump is een documentaire die gaat over een dansstijl. 
Naast deze dansstijl komen echter nog veel meer thema’s naar voren. 
Maak een woordweb of lijst van tien van deze achterliggende thema’s, 
en vergelijk jouw selectie vervolgens met dat van een klasgenoot. 
Wat vinden jullie het belangrijkste thema van de documentaire? Licht je 
antwoord toe, en beschrijf hoe het thema dat jullie hebben gekozen in 
verband staat met krump.

Opdracht
De documentaire heet Raised by Krump. Deze bewoording kan op 
verschillende manieren naar het Nederlands vertaald worden. Mogelijke 
vertalingen zijn ‘opgevoed door krump’ en ‘omhooggetild door krump’. 
Beide zijn geschikt, in het kader van de documentaire. 
Op welke manier heeft krump de jongeren een ‘opvoeding’ geboden? 
En op welke manier ‘tilt’ het ze omhoog?
Bedenk twee andere titels voor de documentaire en licht ze duidelijk 
toe. Zorg dat bij elke titel de hele film past en niet alleen een bepaald 
fragment. 
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achterliggende waarheden en verhalen zo goed mogelijk in de vormgeving tot 
uiting zouden komen. Tijdens het monteren realiseert Maceo echter dat de es-
sentiële betekenis te omvangrijk is om in drie minuten overgebracht te kunnen 
worden, en besluit hij de film te verlengen. 
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Opdracht
De filmmaker maakt veel gebruik van slow motion beeldmateriaal. Ook 
een groot deel van de muziek die onder de beelden is gemonteerd, is 
langzamer en zachter dan de hiphopmuziek waarop de jongeren werke-
lijk dansen. Waarom heeft de filmmaker deze keuzes gemaakt, denk je? 
Welke effecten hebben de vormgeving en de stijl van de documentaire 
over de manier waarop je naar deze mensen kijkt en luistert?

Toelichting
De weergave van het beeld in slow motion helpt uitdrukking te geven 
aan de tweezijdigheid van menselijkheid; de dansstijl is erg energiek en 
explosief, maar komt voort uit emoties als pijn en onzekerheid. Ook stelt 
het vertraagde beeld en de langzame muziek de kijker in staat de verha-
len van de dansers te laten bezinken, en helpt het aandacht te vestigen 
op de kwetsbaarheid van de dansers. 

Opdracht
Er bestaan veel vooroordelen over de minderheidsgroepen waartoe de 
krumpdansers in de documentaire behoren. Kun je een aantal van deze 
vooroordelen bedenken?

Hoe denk jij dat deze vooroordelen zijn ontstaan? En op welke manier 
oefenen de vaak generaliserende vooroordelen een negatieve invloed uit 
op de levens van de mensen waarop ze betrekking hebben? Bespreek 
dit met een klasgenoot. 

Mogelijkheid tot klassikale discussie.

6

Raised by Krump
Maceo Frost, Verenigde Staten, 2016, 21 min.
Raised by Krump kwam tot stand in samenwer-
king met Made by Forest.
© IDFA 2017 | 020 6273329

Eindredactie: IDFA
Vormgeving: Madelinde Hageman

www.idfa.nl

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 gratis lidmaatschap op Docschool Online op www.idfa.nl > Meer IDFA > Onderwijs 
> Docschool Online heeft u toegang tot vele documentaires en bijbehorend lesmateriaal.
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WAAR GAAT RAISED BY KRUMP OVER?
Als uitlaatklep voor hun woede, frustratie en agressie vonden veel jongeren uit 
Los Angeles in de straatdans krump een nieuwe manier om hun gevoelens te 
uiten. Voor velen van hen betekende de dans hun redding: zonder dat zouden 
ze zijn afgegleden naar het bendeleven van de gewelddadige getto’s van Los 
Angeles. Net als bij poetry battles wordt bij krump onderling een strijd uitge-
vochten. Maar het doel is hier niet om te winnen van de ander; niet de tegen-
stander is je grootste vijand, dat ben je zelf. De dansers, die we in schitteren-
de beelden aan het werk zien en in hun dagelijkse leven volgen, reflecteren op 
de dans en de plaats ervan in hun leven. 
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Opdracht 1 (voor de film)
Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens twee kenmerken 
en beantwoord daarna de onderstaande vragen. Welke overeenkom-
sten en verschillen zijn er tussen de verschillende documentaires die 
je gezien hebt? Welke onderwerpen komen er aan bod? Wat is het 
verschil tussen een documentaire en een film? Wat is het doel van een 
documentaire? Geeft een documentaire de werkelijkheid weer, zoals we 
die kennen?

Opdracht 2 (voor de film)
De jongeren en jongvolwassenen in de film Raised by Krump gebruiken 
de dans als uitlaatklep voor negatieve gevoelens. Heb jij ook zo’n uitlaat-
klep? Beschrijf deze.

Opdracht 3 (Voor de film)
Een van de dansers vertelt in de documentaire dat zijn vrienden pistolen 
hebben, maar hij zelf niet, want hij danst; hij heeft iets beters met zijn 
leven te doen. Wat kan krump voor deze provincie en haar inwoners be-
tekenen? Welke positieve veranderingen kan de aanwezigheid van deze 
dansstijl teweegbrengen in South Central Los Angeles?
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Opdracht 4 (na de film)
Raised by Krump is een documentaire die gaat over een dansstijl. 
Naast deze dansstijl komen echter nog veel meer thema’s naar voren. 
Maak een woordweb of lijst van tien van deze achterliggende thema’s, 
en vergelijk jouw selectie vervolgens met dat van een klasgenoot. 
Wat vinden jullie het belangrijkste thema van de documentaire? Licht je 
antwoord toe, en beschrijf hoe het thema dat jullie hebben gekozen in 
verband staat met krump.

Opdracht 5 (na de film)
De documentaire heet Raised by Krump. Deze bewoording kan op 
verschillende manieren naar het Nederlands vertaald worden. Mogelijke 
vertalingen zijn ‘opgevoed door krump’ en ‘omhooggetild door krump’. 
Beide zijn geschikt, in het kader van de documentaire. 
Op welke manier heeft krump de jongeren een ‘opvoeding’ geboden? 
En op welke manier ‘tilt’ het ze omhoog?
Bedenk twee andere titels voor de documentaire en licht ze duidelijk 
toe. Zorg dat bij elke titel de hele film past en niet alleen een bepaald 
fragment. 

Opdracht 6 (na de film)
De filmmaker maakt veel gebruik van slow motion beeldmateriaal. Ook 
een groot deel van de muziek die onder de beelden is gemonteerd, is 
langzamer en zachter dan de hiphopmuziek waarop de jongeren werke-
lijk dansen. Waarom heeft de filmmaker deze keuzes gemaakt, denk je? 
Welke effecten hebben de vormgeving en de stijl van de documentaire 
over de manier waarop je naar deze mensen kijkt en luistert?

Opdracht 7 (na de film)
Er bestaan veel vooroordelen over de minderheidsgroepen waartoe de 
krumpdansers in de documentaire behoren. Kun je een aantal van deze 
vooroordelen bedenken?
Hoe denk jij dat deze vooroordelen zijn ontstaan? En op welke manier 
oefenen de vaak generaliserende vooroordelen een negatieve invloed uit 
op de levens van de mensen waarop ze betrekking hebben? Bespreek 
dit met een klasgenoot. 
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