
Deze special bestaat uit verschillende delen (DOCENTEN, LEERLINGEN en BEGRIPPENLIJST)
die u kunt downloaden en eventueel apart printen.

docenten Deze handleiding bevat 6 pagina’s met achtergrondinformatie en een toelichting op de  
verschillende onderdelen (A, B en C) Per onderdeel vindt u praktische informatie wat betreft voorbereiding  
en benodigdheden, leerdoelen en tips. U kunt zelf op basis van tijd, behoefte en niveau bepalen hoeveel u  
uit dit materiaal gebruikt. De docentenhandleiding ondersteunt het materiaal voor de leerlingen.

leerlingen Dit gedeelte bevat 5 pagina’s en kan apart geopend en/of geprint worden voor de leerlingen.  
Elk onderdeel (A, B en C) begint op een nieuwe pagina.

begrippenlijst
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inleiding
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kijken ongetwijfeld 
vaker naar documentaire(beelden) dan ze denken. Al zijn ze 
zich daar niet altijd van bewust, de kenmerken van docu-
mentaires zijn geen ver-van-hun-bed-show. 
Er zijn diverse overeenkomsten tussen documentaires en 
(film)beelden die vertrouwd zijn voor leerlingen. Denk 
bijvoorbeeld aan (zelfgemaakte) Youtube-filmpjes, reality-
shows zoals Gewoon Jan Smit en populaire documentaires/
speelfilms zoals Bowling for Columbine (Michael Moore, 
2002) en Cloverfield (Matt Reeves, 2008). 

Deze documentairespecial behandelt de typische docu-
mentairevormen en -elementen en gaat in het kort in op de 
geschiedenis. Tevens gaat het dieper in op discussiepunten 
als wat wel waar is in documentaire en wat niet, en over wat 
kan of niet. Uw leerlingen krijgen hiermee inzicht in de do-
cumentaire als filmgenre, de geschiedenis van het genre, de 
discussie rondom objectiviteit en subjectiviteit en de rol van 
de maker in het bijzonder. Hiermee kunnen ze documentai-
res beter beoordelen en op hun waarde schatten. 

special ondersteunen met films 
Uiteraard stimuleren wij u na of tijdens de behandeling van 
de special, samen met uw leerlingen een documentaire te 
bekijken. Dat kan tijdens het International Documentary Film 
Festival Amsterdam (IDFA), in een plaatselijk filmtheater of 
klassikaal op dvd/via het web. 
Daarbij raden we u in het bijzonder een in het najaar van 
2008 verschenen dvd box aan met twee geschikte docu-
mentaires: Shadya en A Lesson of Belorussian. Deze films zijn 
tijdens IDFA door de jongerenjury MovieSquad DOC U! als 
winnaars uitgekozen. Bestellen kan hier http://www.filmedu-
catie.nl/onderwijsaanbod
IDFA vindt jaarlijks plaats in de laatste week van november 
op diverse locaties in Amsterdam. Meer informatie over het 
festival vindt u op www.idfa.nl. 

http://www.filmeducatie.nl/onderwijsaanbod
http://www.filmeducatie.nl/onderwijsaanbod
www.idfa.nl


onderdeel A 
‘Wat is documentaire?’
In onderdeel A wordt beknopt het 
documentairegenre geïntroduceerd 
en de geschiedenis van documen-
taire behandeld, in buiten- en bin-
nenland. 
Deze les is een combinatie van 
basistheorie, filmfragmenten en 
opdrachten en staat in het teken 
van activeren van voorkennis. Wat is 
documentairefilm? Wat zijn de ken-
merken? Welke rol speelt Nederland 
in de documentairebusiness? 

onderdeel B  
objectiviteit en subjectiviteit
In onderdeel B staat de discussie 
rondom objectiviteit en subjectiviteit 
centraal. Er worden verschillende 
objectieve en subjectieve documen-
tairestijlen genoemd.
Onderdeel B borduurt voort op de 
verworven kennis uit onderdeel A 
en legt een bredere basis. Er wordt 
vooral stilgestaan bij de onduidelij-
ke scheidingslijn tussen objectiviteit 
en subjectiviteit en de mening van 
de leerlingen hierover. 

onderdeel c  
de hand van de maker
In onderdeel C wordt uitgebreider 
ingegaan op een van de belangrijk-
ste thema’s van het genre: manipu-
latie van de werkelijkheid en dus de 
verhouding tussen feit en fictie. Wat 
is de rol van de maker? In hoeverre 
kan en mag een documentairemaker 
de werkelijkheid een handje hel-
pen? En wat is de rol van de kijker? 
Afhankelijk van het instapniveau van 
uw leerlingen, kunt u dit onderdeel 
ook los van A en B behandelen.
In deze les zorgen voorbeeldfrag-
menten en de discussieopdracht 
voor een verdieping op thema’s als 
genrekenmerken, objectiviteit/sub-
jectiviteit of feit/fictie en de rol van 
de maker en kijker. De leerlingen 
ervaren hoe de visie van de maker 
bepalend is voor de vorm van de 
documentaire. 
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verschillende onderdelen
De special bestaat uit drie onderdelen: A, B en C. Ieder onder-
deel legt de nadruk op een bepaald aspect van documentai-
re. Afhankelijk van de tijd en de voorkennis van uw leerlingen 
kunt u onderdeel A of C, onderdeel A+B of onderdeel A+B+C 
behandelen. 

In deze Docentenhandleiding vindt u steeds de toelichting 
en achtergrondinformatie op de verschillende onderdelen in 
de linkerkolom. Rechts staan de (praktische) voorbereiding 
en benodigdheden, leerdoelen en tips. We raden u aan zelf 
ook het leerlingenmateriaal door te nemen voordat u aan de 
slag gaat. Er worden ook beperkte suggesties gedaan naar 
verschillende (internet) bronnen, uiteraard kunt u zelf andere 
of extra bronnen en titels inzetten. Wij raden u dan ook aan 
dit mee te nemen in uw voorbereiding en de links naar het 
internet te controleren.

niveau en aansluiting lesprogramma
De documentairespecial is met name geschikt voor de 
bovenbouw, havo/vwo. Het bestaat uit verschillende onder-
delen, u bepaalt naar eigen inzicht welke u daarvan wilt 
behandelen. De afzonderlijke lessen kunnen ook op zichzelf 
staan. Voor leerlingen op vmbo niveau kan de informatie van 
les A met enige aanpassing worden gebruikt. 
De special is uitstekend inzetbaar in de reguliere lessen CKV, 
Maatschappijleer en Nederlands. Al naar gelang de opdrach-
ten die u kiest, kan het materiaal vakoverstijgend, dus in een 
project met meerdere vakken ingezet worden. 
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toelichting onderdeel a  

wat is documentaire?
Bespreek klassikaal wie er wel eens een documentaire heeft 
gezien. Laat hen hierover kort iets vertellen. Noteer de film-
titels op het bord en vraag de leerlingen wat zij denken dat 
specifieke genrekenmerken zijn. Noteer deze eveneens op 
het bord. Sluit af door gezamenlijk in te gaan op de stijlken-
merken van documentaire, bijvoorbeeld in vergelijking met 
die van de speelfilm. Stijlkenmerken zijn: geen acteurs, geen 
verzonnen verhaal, geen set, gebruik van voice-overs, bewe-
gelijke cameravoering, filmen van een zogenaamde objec-
tieve werkelijkheid, en dergelijke.
Bij opdracht 3 wordt de leerlingen gevraagd om zelf een situ-
atie te bedenken waarbij acteurs worden ingezet, of situaties 
worden nagespeeld. Hier kunnen leerlingen concrete titels 
aandragen, maar denk hierbij bijvoorbeeld ook aan type 
documentaires zoals over historische onderwerpen, of een 
portret van een overleden persoon. 

suggestie fragmenten
De Lumière-films zijn via YouTube te bekijken: klik hier www.
youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s
De documentaires van John Appel (o.a. André Hazes, zij ge-

looft in mij, 1999) Niek Koppen (o.a. Goud, 2007), Michiel van 
Erp (o.a. Pretpark Nederland, 2006) en Ramón Gieling (o.a. 
Johan Cruijff - Uno Momento Dado, 2003) zijn te verkrijgen in 
videotheken of te koop in diverse muziekwinkels. Ze zijn ook 
te zien en bestellen via www.idfa.nl. 
Neem ook eens een kijkje op www.hollanddoc.nl. Bekijk bij-
voorbeeld Pretpark Nederland http://www.hollanddoc.nl/pro-
grammas/20008070/afleveringen/35912058/
De documentaire van Sunny Bergman (o.a. Beperkt Houdbaar, 
2007) is ook gratis te zien op het web via http://www.beperkt-
houdbaar.info/docu/ 
 

 

voorbereiding en benodigdheden 
- Lezen en uitdelen lesmateriaal onder-

deel A.

- Zoeken en bekijken fragmenten (voor 

de lijst zie Toelichting en antwoorden bij 

opdrachten).

- Apparatuur regelen (monitor, dvd-

speler, computer, internet).

leerdoelen 
1. De leerling heeft een basiskennis van 

documentairefilm, namelijk:

- De leerling kan documentaire duiden 

als filmgenre, bijvoorbeeld in relatie tot 

het genre speelfilm. 

- De leerling heeft een beeld van de 

geschiedenis van de (Nederlandse) 

documentaire.

tip 
Maak een koppeling met andere media-

vormen waar de leerlingen over het al-

gemeen meer vanaf weten en ervaring 

mee hebben, bijvoorbeeld met speelfilm 

of reality-tv. 

Voorbeelden van fictiefilms die erg veel 

documentairekenmerken bevatten maar 

op belangrijke punten ook afwijken zijn 

The Blair Witch Project, Cloverfield, 

The Queen en The Bourne Ultimatum. 

Bekende voorbeelden van reality soaps 

zijn Big Brother, Gouden Kooi en  

Gewoon Jan Smit.

http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s
http://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s
www.idfa.nl
http://www.hollanddoc.nl
http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008070/afleveringen/35912058/
http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008070/afleveringen/35912058/
http://www.beperkthoudbaar.info/docu/
http://www.beperkthoudbaar.info/docu/


 

voorbereiding en benodigdheden 

- Lezen en uitdelen lesmateriaal  

onderdeel B.

- Zoeken en bekijken fragmenten (voor 

de lijst zie Toelichting en antwoorden 

bij opdrachten).

- Apparatuur regelen (monitor, dvd-

speler, computer, internet).

leerdoelen 

1. De leerling heeft kennis van de es-

thetische kenmerken van documentaire 

film:

- De leerling kan stijlkenmerken van 

documentairefilm benoemen.

- De leerling kan de esthetische 

kenmerken van documentairefilm met 

andere filmgenres, zoals speelfilm, 

vergelijken.

2. De leerling heeft inzicht in de kenmer-

ken van documentaire en de vermeende 

objectiviteit ervan.

3. De leerling kan discussiëren en een ei-

gen mening formuleren en onderbouwen.

docenten / documentairespecial
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toelichting onderdeel B  

objectiviteit en subjectiviteit
In het spraakmakende Beperkt Houdbaar onderzoekt docu-
mentairemaakster Sunny Bergman de (on)bereikbaarheid en 
hypocrisie van het vrouwelijke schoonheidsideaal. 
Vertoon de eerste vijf minuten. Dit kan via de www.beperkt-
houdbaar.nl, maar de film is ook op dvd verkrijgbaar.
Vraag de leerlingen waaraan zij kunnen zien dat dit een do-
cumentaire is, en welke van de eerder genoemde stijlkenmer-
ken terug te vinden zijn. Wat voor beeld schetst de maker van 
het onderwerp? Noteer dit eventueel op het bord. De leerlin-
gen passen hiermee hun kennis in de praktijk toe en u krijg 
inzicht in de mate waarop de informatie is verwerkt. 
Antwoorden: echte mensen, echte gebeurtenissen, echte lo-
caties, interview tussen maker en hoofdpersonen, gebruik van 
voice-over, personages worden geïntroduceerd met titels in 
beeld, gebruik van documenten zoals foto’s en filmfragmen-
ten en dergelijke.
 
Toon het begin van een andere, zelfgekozen actuele docu-
mentaire. In deze special vindt u diverse tips waar u informa-
tie kunt vinden over documentaires. 
Laat de leerlingen discussiëren over welke documentaire-
vorm dit is en waarom. Om ze op weg te helpen kunt u een 
stijlkenmerk benoemen, bijvoorbeeld de aanwezigheid van de 
maker in de film zelf. 

Suggestie fragmenten
An Inconvenient Truth van Al Gore is ook een mix van de ob-
jectieve en subjectieve aanpak. Al Gores film, maar ook de 
documentaires van Michael Moore zijn te huur in de video-
theek of te koop in de winkel. U kunt ook alleen de trailers 
bekijken, vaak makkelijk te vinden op internet. 
Klik hier http://www.takepart.com/an-inconvenient-truth/film 
voor de trailer van An Inconvenient Truth. 

tip

Maak de verbinding met andere media. 

Laat de leerlingen ook andere voor-

beelden noemen van de vermenging 

van feit en fictie, bijvoorbeeld in andere 

media (reportages, docudrama’s, boe-

ken, games).

www.beperkthoudbaar.nl
www.beperkthoudbaar.nl
http://www.takepart.com/an-inconvenient-truth/film
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toelichting onderdeel c  

de hand van de maker
Een bekend voorbeeld van het aanpassen van de werke-
lijkheid in een documentaire is de rookmachine die Jos de 
Putter gebruikte in Het is een schone dag geweest. Daarmee 
wekt hij de suggestie van ochtendmist boven het boerenland. 
In hoeverre maakt dat de documentaire echt of onecht? Toon 
het bewuste fragment of een ander fragment uit de andere 
genoemde films. Laat de leerlingen discussiëren over het 
werkelijkheidsgehalte in documentaires. 

Het voorbeeld van de aanpassing in Het is een schone dag 

geweest is vrij onschuldig. Maar wat als het om een meer 
delicate kwestie gaat? Laat het fragment uit Ford Transit zien 
waarin een soldaat de chauffeur met fysiek geweld dreigt. 
Waarom zorgde dit fragment voor een grote rel? Het ant-
woord is dat dit fragment (en de rest van de film) compleet 
in scène is gezet en geacteerd. Het onderwerp is politiek be-
laden. Wat is in zo’n geval ethisch toelaatbaar? Laat de leer-
lingen hierover discussiëren. Mag je als documentairemaker 
dit doen? Is dit hetzelfde als het vorige voorbeeld? Waarom 
heeft de regisseur hiervoor gekozen, denk je? 

Als individuele opdracht kunt u ze een verslag of een recen-
sie laten schrijven van een documentaire. In het verslag moet 
de leerling in eigen woorden vertellen wat hij van de film 
vond. Daarbij worden de stijlkenmerken, geloofwaardigheid 
en achtergrond van de film en de maker meegenomen.

 

voorbereiding en benodigdheden 
- Lezen en uitdelen lesmateriaal onder-

deel C.

- Zoeken en bekijken fragmenten (voor 

de lijst zie Toelichting en antwoorden bij 

opdrachten).

- Apparatuur regelen (monitor, dvd-

speler, computer, internet).

leerdoelen

1. De leerling heeft kennis van de wer-

kelijkheidsproblematiek van het genre:

De leerling weet welke middelen een 

documentairemaker tot zijn beschikking 

heeft om het waarheidsgehalte van het 

beeld te manipuleren.

2. De leerling kan een eigen mening 

vormen over wat feit is en wat fictie, en 

welke consequenties of oorzaken dit 

heeft.

3. De leerling leert met een kritische 

blik naar de beeldtaal van documentai-

re te kijken. Hierdoor krijgt men inzicht 

in de manier waarop de maker zelf de 

werkelijkheid weergeeft.
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suggesties voor verdieping

opdracht 1. verschil in visie
Verdeel de klas in tweetallen of groepen. Kies een documentaire uit die wordt ‘nagemaakt’ in twee 
varianten: een zo objectief mogelijke benadering van hetzelfde onderwerp en de meest subjectieve 
benadering. Deel de groepen ook zo in. U kunt ook zelf een aantal thema’s of onderwerpen voor een 
documentaire kiezen. Vervolgens gaan de groepen aan de slag met scènes van de documentaire. 
Laat hen een storyboard maken van 10-15 beelden, met zelfgemaakte foto’s of foto’s die ze bij elkaar 
gezocht hebben. De leerlingen plaatsen de scènebeelden achter elkaar en vullen het in hun presen-
tatie aan met een verhaal en eventueel ideeën over muziek en geluid. Tijdens de presentatie zullen 
zij erachter komen dat de visie van de verschillende benaderingen heeft geleid tot verschillende 
‘werkelijkheden’. Voer een discussie over de gemaakte keuzes. Welke documentaire benadert meer 
de werkelijkheid, welke is het ‘echtst’? Welk effect sorteert dat dan in vergelijking met de oorspronke-
lijke versie? Welke ingrediënten zijn nodig om dat andere effect te bewerkstelligen? De beoordeling 
kunt u baseren op beargumentering van de keuze, samenwerking, creativiteit en deelname aan de 
discussie.

opdracht 2. je eigen documentaire
U kunt de leerlingen een individuele huiswerkopdracht meegeven rond de vraag over welk onderwerp 
ze zelf een documentaire zouden willen maken. In een geschreven opzet beargumenteren ze hun on-
derwerpskeuze, maar ook de vorm die ze zouden kiezen en eventueel te interviewen personen. Aan 
de hand van fotomateriaal kunnen ze een storyboard maken waarin het te vertellen verhaal duidelijk 
wordt.

opdracht 3. reportage en documentaire: wat is het verschil?
U kunt de leerlingen een huiswerkopdracht meegeven, waarin ze bronnen moeten raadplegen om te 
onderzoeken wat het verschil is tussen een reportage en een documentaire. Deze twee worden nog 
wel eens door elkaar gehaald, en met elkaar vergeleken. 
Op de website www.docschool.nl, in het onderdeel ‘wat is een doc’ geven bekende Nederlandse 
documentairemakers het antwoord. Laat de leerlingen op internet zelf twee voorbeelden zoeken: een 
reportage en een documentaire. Deze fragmenten kunnen ze laten zien aan hun medeleerlingen en 
uitleggen waarom de een een reportage is en de ander een documentaire. 

Documentairebezoek
De ideale afronding van het lesprogramma is het bekijken van een documentaires in zijn geheel. 
Bijvoorbeeld tijdens IDFA of in een van de filmtheaters in het land. Indien een bezoek aan het festi-
val of filmtheater niet tot de mogelijkheden behoort, kunt u ook een documentaire op dvd of online 
op school bekijken. U kunt dan als afsluiting een reflexieve opdracht geven, waar de leerlingen hun 
opgedane kennis, inzichten en vaardigheden uit deze Documentairespecial voor moeten gebruiken. 
Als individuele verwerkingsopdracht kunt u uw leerlingen een artikel laten schrijven waarin zij de 
opgedane kennis toepassen, dus de stijlkenmerken, feit en fictie en achtergrond van de film en de 
maker.

docenten / documentairespecial

www.filmeducatie.nl


Het International Documentary Film 

Festival Amsterdam is opgericht in 

1988 opgericht met als doel de docu-

mentairecultuur nationaal en interna-

tionaal te stimuleren. Tegenwoordig 

is het uitgegroeid tot het grootste en 

meest veelzijdige documentairefilmfes-

tival van de wereld. Die veelzijdigheid 

betekent dat er meer te zien is dan 

‘alleen’ 250 documentairefilms uit bin-

nen- en buitenland. Het IDFA is ook het 

terrein voor tal van andere activiteiten 

plaatsvinden zoals lezingen, work-

shops, discussies en andere special 

events. 

IDFA vindt het belangrijk dat jongeren 

en docenten in aanraking komen met 

en enthousiast raken door documentai-

res. Educatie is dan ook een belang-

rijke pijler. Het scholierenprogramma 

maakt de documentairefilm voor het 

onderwijs toegankelijk door middel van 

schoolvoorstellingen, de website www.

docschool.nl en speciale workshops. 

Uiteraard wordt er rekening gehouden 

met de wensen vanuit de onderwijs-

praktijk. 

Het Nederlands Instituut voor Filmedu-

catie (NIF) ontwikkelt en coördineert 

educatie over film en andere media. 

Bekende eigen activiteiten zijn o.a. 

Klassefilm en MovieZone. Met de eigen 

activiteiten bereikt het NIF jaarlijks 

220.000 deelnemers, de oplage van 

educatieve uitgaven is ruim 50.000. 

Daarnaast bemiddelt het NIF ook tus-

sen diverse aanbieders van filmeduca-

tie en draagt men zorg voor kennisuit-

wisseling met het onderwijs. Voor meer 

informatie, zie www.filmeducatie.nl

Meer informatie, praktische tips over documentaires 
en relevante links vindt u op de speciale docenten- 
sectie van www.idfa.nl/educatie. Mocht uw klas de 
documentairesmaak te pakken hebben, dan vindt 
u op deze website meer materiaal waarmee u een 
vervolg kunt geven aan de special.  

interessante links 
www.idfa.nl 
www.filmeducatie.nl
www.hollanddoc.nl
www.documentaire.nl
www.teleblik.nl
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