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Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen:

DOCENTENHANDLEIDING
Deze docentenhandleiding biedt handvatten om de documentaire te behandelen in
de klas en geeft aanvullende achtergrondinformatie. Je kunt zelf op basis van tijd,
behoefte en niveau bepalen hoeveel je uit
dit materiaal gebruikt en of je kiest voor
een klassikale, individuele of groepsgewijze aanpak.

OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN
Deze opdrachten kunnen apart geopend
en/of geprint worden voor de leerlingen.

ADVIES: brugklas en klas 2
VAKKEN EN KERNDOELEN
Dit materiaal sluit aan bij de volgende vakken van en kerndoelen voor het voortgezet
onderwijs:
• Nederlands: 1, 4, 5, 6 (7 en 8 afhankelijk
van de gekozen werkvorm)
• Mens en Maatschappij: 36, 38, 43
• Kunst en Cultuur: 50, 52

Thema’s
Gescheiden ouders, vriendschap,
opgroeien.

WERKVORMEN
Dit document bevat een aantal werkvormen die net even anders zijn dan het klassikaal bespreken van de vragen. Welke
werkvorm het beste bij je les past is afhankelijk van hoeveel tijd je hebt en op welke
manier je de leerlingen wilt activeren.
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DOCENTEN

documentaire

De documentaire gaat over Emma wiens ouders kortgeleden zijn gescheiden.
Na deze scheiding volgen de veranderingen in het leven van Emma elkaar snel
op. Dat er nu geen ruzies meer zijn is positief, maar tegelijkertijd moet ze wel
aan heel veel nieuwe dingen wennen. Zoals het nieuwe huis van haar moeder
en de nieuwe vriendin van haar vader. Middels fragmenten uit haar audiodagboek vertelt ze hoe zij de breuk beleeft. De beelden buitenshuis, op de schietbaan en op de hei met een vriendin, laten zien op welke manier ze rust vindt
in haar chaotische leven. Aan haar ouders heeft Emma niet zoveel; die zijn te
druk met zichzelf om haar te kunnen helpen. Gelukkig leert ze steeds beter hoe
ze haar rust kan (terug) vinden.

CONTEXT

In 2017 vonden er in Nederland 18.178 echtscheidingen plaats. Hierdoor
raakten 32.775 kinderen betrokken bij een scheiding van hun ouders. Veel
mensen kiezen na het scheiden voor een co-ouderschap. Hierbij komt 80%
van de kinderen bij de moeder te wonen, 3% bij de vader. Er verandert veel in
het leven van een kind zodra ouders besluiten uit elkaar te gaan. Steeds meer
kinderen krijgen dan ook hulp vanuit verschillende bureaus die zich ontfermen
over het begeleiden van kinderen. Toch zijn er ook kinderen die niet geholpen
willen worden. Zo wilde Emma niet naar de psycholoog, ‘dat is voor gekkies’.

MAKER

Ondanks dat Emma niet naar de psycholoog wilde, had ze wel
de behoefte aan het vertellen van haar verhaal. De audiorecorder van de maker, Els van Driel, werd het dagboek en klankbord
van Emma. Daarnaast sprak Emma samen met de maker over
haar gevoelens. Zo ontstond een manier voor Emma om haar
gevoelens te verwerken en kon Els haar bij helpen.

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

BRONNEN

• https://www.nji.nl/Scheiding-Achtergronden-Cijfers
• http://kriskobes.blogspot.com/2017/11/buitenstebinnen.html
• https://www.volkskrant.nl/mensen/co-ouderschap-is-succesvolle-trend-alkiezen-meeste-kinderen-nog-voor-wonen-bij-de-moe der~b774600c/

Buitenstebinnen
Els van Driel, 2017, 16 minuten
Buitenstebinnen kwam tot stand in
samenwerking met Witfilm.
© IDFA 2018 | 020 6273329

TOT SLOT

Tip
Auteur: Kimber van Valkenburg
Door middel van gratis lidmaatEindredactie: IDFA, Marije Veenstra schap op Docschool Online op
Vormgeving: Madelinde Hageman
www.idfa.nl > Meer IDFA > Onderwijs > Docschool Online heb je
www.idfa.nl
toegang tot vele documentaires en
bijbehorend lesmateriaal.
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LEERLINGENBLAD
VOOR DE FILM
Opdracht 1

Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens twee kenmerken.
Beschrijf twee verschillende documentaires die je wel eens hebt gezien.
a. Noem twee overeenkomsten en twee verschillen tussen deze documentaires.

Opdracht 2

Wat was het doel van deze documentaires?
Buitenstebinnen gaat over hoe het is om als kind een scheiding mee te
maken. Een maker van een documentaire kiest voor een bepaald verhaal
dat hij/zij wil vertellen, net zoals dat gebeurt bij een speelfilm. Wat is
dan toch het verschil tussen deze twee soorten film?
Waarom zou de documentaire Buitenstebinnen heten denk je?

Opdracht 3

In Nederland vinden jaarlijks tussen de 31.000 en 35.000 scheidingen
plaats. Mensen zijn gemiddeld veertien jaar samen. Wat is jouw mening
over ouders die gaan scheiden?

Opdracht 4 / OVER DE MAKER

Waarom denk je dat de maker van deze documentaire heeft gekozen
voor dit onderwerp?
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Na de film
Opdracht 5 / OVER DE FILM

In deze documentaire zijn er verschillende vormen van filmen (filmstijlen)
verwerkt.
a. Noem de verschillende stijlen
b. Bedenk een reden waarom de maakster voor deze verschillende stijlen heeft gekozen
c. Welke stijl spreekt jou het meeste aan?
Emma’s vader maakt het uit met zijn nieuwe vriendin. Waarom vindt
Emma dit zo erg?
In de documentaire komen we verschillende soorten emoties van Emma
tegen. Welke emoties komen er voorbij en op welke manier gaat zij hier
mee om?
Welke rol speelt de schiethobby van Emma in deze film? Wat zijn de
verschillen tussen de schietbaan en Emma’s thuissituatie? Verandert dit
gedurende de film?
Op wat voor een manier heeft de scheiding Emma beïnvloed of misschien zelfs wel veranderd?
Denk je dat de scheiding van Emma’s ouders invloed heeft op haar
eigen, toekomstige, liefdesleven? Zo ja, op welke manier?
Over wat voor een periode (dagen, weken, maanden) zou deze documentaire opgenomen zijn? Leg je antwoord uit.

6

Opdracht 6 / Vernieuwd perspectief
Wat zou je Emma willen adviseren?

Je kent vast zelf iemand waarvan de ouders zijn gescheiden, of misschien zijn jouw eigen ouders wel gescheiden. Wat is een goed ‘medicijn’ tegen een situatie als deze?
Zou je zelf ooit willen trouwen? Waarom wel/niet?
Aan het einde van de documentaire verschijnt artikel 9 van het Kinderrechtenverdrag in beeld ‘Ieder kind van gescheiden ouders heeft het
recht om zijn mening te geven’. Wat heb jij aan dit recht, denk je? Leg je
antwoord uit.
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