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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, 46, 47
• Kunst en Cultuur: 50, 52

Thema’s
Armoede, kinderarbeid, opgroeien,
school, hobby’s.

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 11-jarige Javed uit Bangladesh struint samen met zijn beste vriend Shahidul
(15) elke dag het lange strand van Cox’s Bazar om geld bij elkaar te sprokkelen. Dit doen ze onder andere door het geven van massages, het verkopen van
schelpen en het zingen van liedjes. Naar school gaan de jongens al lang niet
meer, hun leven staat in het teken van geld verdienen. Toch heeft Javed één
ultieme droom: professioneel surfer worden. Als zijn surfleraar Sifat, die voor
de lokale jeugd van Cox’s Bazar een surfclub heeft opgericht, hem vertelt dat
hij alleen nog maar surfles krijgt indien hij terug naar school gaat, komt Javed
voor een lastige keuze te staan.

CONTEXT

Bangladesh is een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Er wonen
150 miljoen mensen, waarvan 26% onder de armoedegrens leeft. Arme gezinnen zijn genoodzaakt om hun kinderen te laten werken om op die manier een
inkomen te genereren. Veel kinderen verlaten daardoor vroegtijdig school en
komen terecht in hele zware en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Cox Bazar
is een van de armste gebieden in Bangladesh. Het is echter ook de plek waar
veel toeristen te vinden zijn. Hierdoor ontstaat er vanzelf werkgelegenheid.
Rashed Alam, eigenaar van The Bangladesh Surf Girls and Boys, fungeert als
een oudere broer die overdag de kinderen in de gaten houdt terwijl zij aan het
werk zijn en in de namiddag hen leert surfen. Elk jaar wordt er in oktober een
surfwedstrijd gehouden bij Cox Bazar. Hier mogen alleen mensen aan mee
doen die uit Bangladesh komen. Op deze manier proberen ze de sport groter
te maken in het land.

MAKER

Jens Pederson, was als klein jongetje heel nieuwsgierig en had
een bovenmatige interesse in geld. Vanaf zijn elfde jaar had hij
bijbaantjes waarmee hij zijn passies bekostigde. Zijn passies
waren muziek maken, boeken lezen en het verzamelen van
bromfietsen. Jens rondde verschillende universitaire studies af,
waaronder Communicatie, Sociale Wetenschappen en Filmproductie. Vanuit zijn fascinatie voor films en de magie van het combineren van
beeld en geluid, begon Jens met het maken van films. Na een tijdje begon hij
steeds meer belang te hechten aan het maken van films over maatschappelijke
kwesties (problemen in de wereld waar veel mensen mee te maken hebben,
zoals bijvoorbeeld armoede, criminaliteit, eenzaamheid of conflicten). Vervolgens focuste hij zich op persoonlijke films, waarin één persoon geportretteerd
wordt. In zijn documentaires uit de serie ‘Kids on the Silkroad’ volgt Jens
verschillende kinderen die een bepaalde passie hebben in hun lang niet altijd
makkelijke leven. Vanuit dit perspectief maakte Jens dan ook Life is a Beach.
Hij schoot zijn beeldmateriaal totaal in vier weken tijd.

BRONNEN

• https://www.terredeshommes.nl/bangladesh
• https://www.childrenontheedge.org/bangladesh-community-schools-forslum-dwelling-children.html
• http://www.bangladeshsurfing.com/about-us/
• Een leuk filmpje: http://www.bangladeshsurfing.com/blog-1/

TOT SLOT
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

Tip
Door middel van gratis
lidmaatschap op Docschool
Online op www.idfa.nl >
Meer IDFA > Onderwijs
> Docschool Online heb
je 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.
b. Wat was het doel van deze documentaires?

Opdracht 2

Een maker van een documentaire kiest voor een bepaald verhaal dat hij
wil vertellen, net zoals dat gebeurt bij een speelfilm. Wat is dan toch het
verschil tussen deze twee genres?
Verklaar de titel van de film.

VOOR OF NA DE FILM / Opdracht 3

De documentaire gaat over een jongetje genaamd Javed (11), dat opgroeit in Bangladesh en zijn school verwaarloost om zo elke dag te kunnen surfen. Elke dag gaat hij samen met zijn beste vriend Shadidul (15)
op pad om geld te kunnen verdienen. Dit doen zij door op het strand
massages te geven, schelpen te verkopen of liedjes te zingen.
a. Wat vind jij van deze manier van geld verdienen? Leg je antwoord uit.
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b. Verdien jij al geld door af en toe te werken? Zo ja, wat voor werk doe
je?
c. Denk je dat kinderen in Nederland om dezelfde reden bijbaantjes
hebben als Javed?
d. Wat zou je er van vinden om school op te geven en in plaats daarvan
alleen maar te sporten?
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Na de film
Opdracht 4 / OVER DE MAKER

Wat is het onderwerp van de documentaire? Waarom denk je dat de
maker dit onderwerp heeft gekozen voor zijn documentaire?
Wat wil hij met deze documentaire duidelijk maken?
Hoe lang heeft hij gedaan over het filmen van zijn beeldmateriaal denk je?
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Opdracht 5 / OVER DE FILM

Met wie maken we kennis in deze documentaire?
Welke personen ontbreken er in deze documentaire die je wel verwacht
te zien?
Waarom denk je dat deze personen niet in de documentaire voorkomen?
Javed wil liever surfen dan naar school, waarom eigenlijk?
De surfschool en de wedstrijd waar aan Javed mee doet lijken heel
professioneel. Ook Javed zelf stelt dat hij later een beroemde surfer zal
zijn, zowel thuis als in het buitenland. Denk je dat Javed daadwerkelijk
professioneel surfer kan worden?
Javed en zijn vriend bedenken verschillende manieren om aan geld te
komen. Waarom doen ze dit?
Ondanks dat Javed niet veel geld heeft, zien we hem ook met een smartphone. Hoe kan dat denk je?
De documentaire heeft een belangrijk keerpunt. Wanneer is dit?
Waarom wil zijn surfleraar Sifat dat Javed terug gaat naar school terwijl
hij zo goed is in surfen?
Onderweg naar school lijken er nog meer redenen naar boven te komen
voor Javed waarom hij eigenlijk niet naar school wil. Welke zijn dit?
Aan het einde van de documentaire zegt Javed dat hij meer wil oefenen
met surfen zodat hij nog beter kan worden. Toch lijkt het aan het einde
van de film ook alsof Javed terug gaat naar school. Is dit een open
einde? Leg je antwoord uit.
Zou jij als filmmaker voor eenzelfde soort einde hebben gekozen?
Waarom wel/niet?
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Opdracht 6 /Nieuwe blik

Wanneer je de situatie van Javed vergelijkt met die van jezelf toen jij
elf jaar oud was, wat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen jullie
levens? Noem er ten minste vijf.
In de documentaire worden een aantal mensenrechten geschonden.
Welke rechten zijn dit volgens jou?
Wat voor een advies zou jij Javed willen geven? Teruggaan naar school,
of toch surfen? Leg je antwoord uit.
Je moet een kort item over Javed maken voor het jeugdjournaal. Welke
vragen zou jij hem stellen om een goed beeld van zijn leven te krijgen?
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