
Advies: Groep 6, 7, 8 en SBO

Vakken en kerndoelen: Dit materiaal sluit aan bij de volgende kerndoelen voor het pri-
mair onderwijs: Nederlands 1, 2, 5 en Kunstzinnige oriëntatie 54, 55, 56. Daarnaast wordt 
aanspraak gedaan op de vijf kernvaardigheden uit de doorlopende leerlijn Film: beleven, 
verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.

Tip voor docenten: Met een gratis Docschool Online lidmaatschap
krijg je toegang tot meer dan honderd documentaires en
bijbehorend lesmateriaal. Ga naar www.idfa.nl/docschool-online PRIMAIR ONDERWIJS
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Docentenblad

WAT IS EEN DOCUMENTAIRE? 

Voordat je Radio Felix bekijkt met je klas, is het handig als 
de leerlingen weten wat een documentaire is. Hieronder 
vind je een aantal mogelijke vragen om het begrip docu-
mentaire helder te krijgen en/of voorkennis te activeren. 
De moeilijkheidsgraad ervan loopt op van geen/weinig 
kennis van documentaires naar redelijke kennis van docu-
mentaires.

BASISKENNIS A
• Zoek uit wat een ‘documentaire’ is.
• Zoek uit wat een ‘speelfilm’ is. 

Wanneer je weet wat een documentaire is en wat een 
speelfilm is, kun je de volgende vraag beantwoorden:
• Wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een 
speelfilm en een documentaire? 

En graaf nu eens in je herinneringen: 
• Heb jij, denk je, wel eens een documentaire gezien? 
Welke was dat? Waar heb je hem gezien? Welk stukje 
(welke scène) van deze documentaire herinner je je het 
best en waar heeft dat mee te maken, volgens jou? 

• Als je nog nooit een documentaire hebt gezien: over 
welk onderwerp zou jij graag een documentaire willen 
zien of maken? 

BASISKENNIS B
De volgende vragen kun je beantwoorden als je het 
verschil kent tussen een speelfilm en een documentaire. 
De woorden ‘documentaire’ en ‘film’ worden vaak door 
elkaar gebruikt als het gaat over een documentaire.
• Wat is volgens jou de reden dat de woorden ‘documen-
taire’ en ‘film’ door elkaar gebruikt kunnen worden, als 
we het hebben over een documentaire? 

• Kun je ‘speelfilm’ en ‘documentaire’ ook door elkaar 
gebruiken? Waarom wel/niet?

• Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘In een docu-
mentaire zie je altijd de werkelijkheid zoals die is.’ Licht 
je mening toe. 

BASISKENNIS C
De documentaire die je gaat bekijken is geselecteerd 
door de organisatie van IDFA (Internationaal Documen-
taire Festival Amsterdam). IDFA is het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld en vindt jaarlijks plaats in no-
vember. Verspreid door de stad Amsterdam worden dan 
honderden documentaires vertoond, voor jong en oud.

• Wat is een festival eigenlijk? Omschrijf dit in je eigen 
woorden. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt uitleggen, 
mag je het opzoeken. 

• Als je wel eens een festival hebt bezocht: wat voor soort 
festival was dat en wat vond je ervan? 

• Als je nog nooit een festival hebt bezocht: wat voor 
soort festival zou je wel eens willen bezoeken?

• Stel dat jij IDFA zou organiseren, wat heb je dan allemaal 
te regelen om ervoor te zorgen dat het festival kan star-
ten? Probeer minimaal vijf taken te bedenken.**

* * Mogelijke antwoorden op deze vraag: het selecteren 
van de documentaires, marketing, communicatie met alle 
betrokkenen (zoals filmmakers, bioscopen, publiek), het 
stroomlijnen van de financiën, de productie, het werven 
en instrueren van de vrijwilligers, het regelen van de 
Q&A’s, het maken van de randprogrammering, het uitden-
ken van alle logistieke zaken. 

INHOUD
Enige voorkennis over de inhoud maakt een documentaire 
eenvoudiger te plaatsen en te interpreteren. Ook voor-
komt het eventuele onaangename verrassingen. Vooraf-
gaand aan het bekijken van Radio Felix is het raadzaam 
om de korte inhoudsbeschrijving van de film te (laten) 
lezen.

Waar gaat Radio Felix over? 
Hoe klinkt een volle klas voor Felix? Waarom is het on-
voorstelbaar dat een lerares dingen opeens anders doet? 
Hoe laat je een misverstand los, ook al ben je nog zo 
overtuigd van je gelijk? De Vlaamse Felix heeft een vorm 
van autisme, en dat betekent dat zijn belevingswereld 
er anders uitziet en anders klinkt dan die van zijn me-
demens. Hierdoor ervaart hij regelmatig spanningen en 
andere emoties. Felix heeft een slimme manier gevonden 
om daarmee om te gaan. Voor zijn zelfbedachte pro-
gramma ‘Radio Felix’ maakt hij nieuwsitems met thema’s 
als sport, economie en politiek. Hij gebruikt dit radiopro-
gramma om ingewikkelde situaties beter te begrijpen: elk 
behandeld onderwerp is een variant op wat hij op school, 
onderweg of thuis meemaakt. 

Deze docentenhandleiding biedt handvatten om de documentaire te behandelen in 
de klas en geeft aanvullende achtergrondinformatie. Het is bedoeld als inspiratie-
middel en om het gesprek over de documentaire op gang te brengen. 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. De opdrachten 
voor de leerlingen kunnen apart geopend en/of geprint worden. Ze komen ook terug 
in de docentenhandleiding.



VERWERKINGSOPDRACHTEN
Wanneer duidelijk is wat een documentaire in het alge-
meen inhoudt en waar Radio Felix globaal over gaat, kun-
nen de leerlingen aan de slag met de specifieke verwer-
kingsopdrachten. Deze opdrachten zijn onderverdeeld in 
opdrachten die voor en na het kijken van 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. 

OPDRACHT 1 • VOOR DE FILM
Lees het stukje ‘Waar gaat Radio Felix over?’ en beantwoord 
daarna onderstaande vragen:
• De hoofdpersoon in deze documentaire heeft autisme. Wat 
weet jij van autisme? 

• Is er iemand in jouw omgeving die autisme heeft? Zo ja, 
welke verschillen merk jij op tussen jezelf en die persoon? 
Welke overeenkomsten zijn er? 

OPDRACHT 2 • VOOR DE FILM
• Felix is presentator van zijn zelfbedachte radioprogramma, 
‘Radio Felix’. Wat is een belangrijke reden voor Felix om zijn 
radioprogramma te maken? * * 

• Iedereen heeft manieren om met zijn of haar emoties om te 
gaan, om ze te ‘reguleren’ (laten zakken). Wat is jouw ma-
nier om je emoties een plek te geven? Wat doe je bijvoor-
beeld als je boos of verdrietig bent? Hoe zorg je ervoor dat 
je je weer rustiger voelt? 

• Stel dat jij, net als Felix, een radioprogramma zou maken. 
Over welke onderwerpen zou je dan graag vertellen, denk 
je? 

* * Felix houdt enorm van journalistiek. Daarnaast gebruikt 
hij zijn programma om ingewikkelde situaties en emoties 
in zijn levenn beter te begrijpen en een plek te geven. 

CONTEXT
Niet alle documentaires zijn even makkelijk te begrijpen 
als de context waarbinnen het onderwerp van de docu-
mentaire valt niet of onvoldoende bekend is. Dit onder-
deel voorziet in achtergrondkennis over de context.

Autisme
Naar schatting 1% van de Nederlandse bevolking heeft 
autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met 
autisme in zijn/haar omgeving –zoals ouders, broers, 
zussen, partners, leerkrachten en zorgverleners– is vele 
malen groter. Maar wat is autisme eigenlijk? Je kunt het 

zien als een andere manier van ontwikkelen, ook wel een 
‘atypische’ ontwikkeling genoemd. Dat is het tegenover-
gestelde van een ‘neurotypische’ ontwikkeling, zoals bij 
mensen zonder autisme.

Wat je vaak ziet bij mensen met autisme, is dat ze uit-
dagingen ervaren op (één van) de volgende gebieden: 
sociaal contact, communicatie, flexibiliteit in denken en 
doen en het filteren en samenbrengen van informatie. 
Mensen met autisme verwerken informatie (zowel kennis 
als informatie die binnenkomt via de zintuigen) op een 
andere en vaak tragere manier in de hersenen dan men-
sen zonder autisme. Veel mensen met autisme hebben te 
maken met over- of onderprikkeling: ze worden overwel-
digd door informatie, omdat ze moeite hebben om te 
filteren of voelen er juist weinig bij en kunnen er daardoor 
niets mee. 

Een voorbeeld van overprikkeling is dat je op straat loopt 
en alle geuren en geluiden even hard bij je binnenkomen, 
waardoor het al snel teveel kan voelen. Een voorbeeld 
van onderprikkeling is als je hongerprikkel ontbreekt (en 
je dus alleen eet omdat je weet dat het belangrijk is, in 
plaats van omdat je merkt dat je maag rommelt) of als je 
moeite hebt om pijn, hitte en kou te voelen. 

Autisme heeft invloed op alle levensterreinen, in alle le-
vensfasen. Hoeveel invloed precies, dat verschilt per per-
soon. Vandaar dat autisme bij de ene persoon makkelijker 
te herkennen is dan bij de ander. In overgangsperioden 
in hun leven hebben mensen met autisme een relatief 
grotere kans om vast te lopen zonder tijdige begeleiding. 
Voorbeelden zijn de overgang van basis- naar voortgezet 
onderwijs, van onderwijs naar stage/werk of van thuis 
bij ouder(s)/verzorger(s) wonen naar zelfstandig wonen. 
Sterke punten die vaak in verband worden gebracht met 
autisme zijn onder andere: oog voor detail, analytisch 
denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht. 

Autismekenmerken komen bij iedereen in meer of min-
dere mate voor, dus ook wanneer je geen autisme hebt. 
Zo vinden veel mensen het prettig om vaste routines 
aan te houden of om zich langere tijd intensief met één 
onderwerp bezig te houden. Ook problemen op sociaal 
gebied en overprikkeling zie je bij zowel mensen met 
als zonder autisme. Een diagnose autisme krijg je pas 
als deze kenmerken zorgen voor serieuze lijdensdruk of 
voor grote problemen op school, werk, in je vrije tijd of in 
contact met anderen. 

lauranne van den heede



Tegenwoordig wordt meestal gesproken over ASS (au-
tismespectrumstoornis) als het gaat over mensen met 
autisme. Eerder sprak men over autisme en werd veron-
dersteld dat er allerlei verschillende soorten autisme wa-
ren. Onderzoek leverde daar echter niet genoeg bewijs 
voor. Je kunt namelijk veel kenmerken van de ene soort 
autisme hebben, maar ook van de andere. Autismespec-
trumstoornis is dus een verzamelnaam geworden voor 
alle vormen van autisme bij elkaar. Veel mensen hebben 
kritiek op de term ‘stoornis’, aangezien een andere ont-
wikkeling geen mindere ontwikkeling of afwijking hoeft te 
betekenen en omdat mensen met autisme juist vaak veel 
talenten bezitten. 

OPDRACHT 3 • VOOR DE FILM 
Naar schatting 1% van de Nederlandse bevolking heeft 
autisme. 
• Ga na hoeveel inwoners Nederland momenteel heeft en re-
ken uit hoeveel mensen er dan ongeveer zijn met autisme. 
Is dat meer of minder dan jij dacht? 

Autismekenmerken komen bij alle mensen in meer of min-
dere mate voor, zoals het prettig vinden om vaste routines 
te volgen om iets aan te pakken, graag focussen op één on-
derwerp en problemen ervaren met sociaal contact. Sterke 
punten die vaak in verband worden gebracht met autisme 
zijn onder andere: oog voor detail, analytisch denken, eerlijk-
heid, loyaliteit en technisch inzicht.
• Welke van bovenstaande punten herken jij bij jezelf? 

Tegenwoordig wordt meestal gesproken over ASS (autis-
mespectrumstoornis) als het gaat over mensen met een 
vorm van autisme. Veel mensen hebben kritiek op de term 
‘stoornis’, aangezien een andere ontwikkeling geen mindere 
ontwikkeling of afwijking hoeft te betekenen. 
• Wat vind jij ervan dat autisme een stoornis genoemd 
wordt? Leg je antwoord uit. 

DE MAKER 
Waarom maakt iemand documentaires? Dit onderdeel 
biedt informatie over de regisseur van Radio Felix: Lau-
ranne van den Heede.

Wie is de maker van Radio Felix?
Filmmaker Lauranne van den Heede was als klein meisje 
veel bezig met tekenen, schilderen en kunst. Later wilde 
ze kinderboeken illustreren, dacht ze. Dat liep anders! Op 
de middelbare school verdiepte ze zich in fotografie. Zo 
ontstond langzamerhand haar interesse voor film en ze 
koos ervoor om naar de filmschool in België, het Ritcs, 
te gaan. In 2018 studeerde ze af in de masteropleiding 
documentaire regie. Films maken over echte mensen en 
verhalen, dat werd haar droom. Lauranne hoopt dat haar 
films iets aanwakkeren bij de kijkers. Wat dat is, dat kan 
voor iedereen anders zijn: een emotie, het gevoel meer 
over het onderwerp van de film of de hoofdpersoon te 
willen weten of misschien zorgt haar film er wel voor dat 
iemand anders naar een situatie gaat kijken en zijn me-
ning bijstelt. Als haar films de kijker op de een of andere 
manier raken, is haar missie geslaagd.

OPDRACHT 4 • VOOR EN NA DE FILM
Lauranne van den Heede, de maker van Radio Felix, maakt 
graag films over echte mensen en verhalen. 
• Stel dat jij documentairemaker was, over wie of wat zou jij 
graag een verhaal willen vertellen en waarom? 

Lauranne vindt het belangrijk dat haar films iets aanwakkeren 
bij de kijker, bijvoorbeeld emotie, nieuwsgierigheid, herken-
ning of een andere blik op een bepaald onderwerp. 
• Welke film of documentaire zal jij niet gauw vergeten en 
waar komt dat door, denk je? Wat heeft deze film bij jou 
aangewakkerd?

• Is er iets in Radio Felix wat jij herkent uit je eigen leven? Zo 
ja: wat is dat precies? 

OPDRACHT 5 • NA DE FILM 
• Wat vond je van Radio Felix? Licht je mening toe. 
• Welke scène is je het meest bijgebleven en waar heeft dat 
mee te maken?

DE TOTSTANDKOMING 
Wat zijn de beweegredenen van een documentairema-
ker om een bepaald onderwerp nader te belichten? Dit 
onderdeel geeft inzicht in hoe een idee ontstaat en zich 
ontwikkelt.

Hoe is het idee ontstaan?
Met deze film wil filmmaker Lauranne van den Heede de 
kijker graag een inkijkje geven in het hoofd van een per-
soon met autisme. Voor haar gaat de film over de gevoe-
lens en de gedachtewereld van een kind met autisme, en 
hoe hij probeert de buitenwereld te begrijpen en een plek 
te geven in zijn manier van denken. Daarnaast gaat de 
film over hoe anderen omgaan met Felix en wel of geen 
rekening met hem houden. 

Lauranne’s idee voor Radio Felix ontstond door erva-
ringen in haar eigen leven. Op de lagere school had ze 
een klasgenoot met autisme. Hij had regelmatig woede-
uitbarstingen en compleet andere interesses dan zij; hij 
hield bijvoorbeeld van techniek en wiskunde, zij was het 
liefst de hele dag bezig met tekenen en schilderen. Ze 
vond het lastig een gesprek met deze klasgenoot aan 
te knopen en merkte tegelijkertijd dat ze hem zo graag 
wilde begrijpen en contact wilde maken. Maar hoe? Toen 
Lauranne wat ouder was, kwam ze in de klas te zitten 
bij een meisje met autisme. Bij haar zag ze heel andere 
eigenschappen dan bij haar vorige klasgenoot met au-
tisme. Dit meisje was erg verlegen en in zichzelf gekeerd. 
En dan was er ook nog haar beste vriend, die ze al kent 
vanaf haar derde en ook autisme heeft. Toen hij dit aan 
haar vertelde –ze waren toen 12 jaar– snapte Lauranne 
er niets meer van, omdat ze dit al die jaren nergens aan 
gemerkt had. Pas nadat Lauranne wist van zijn autisme, 
begon ze dingen te herkennen, al strookte het beeld 
dat zij had van autisme niet met hoe ze naar haar vriend 
keek. Hij was in haar ogen zó anders dan de andere twee 
personen met autisme die ze had ontmoet. 

Ze begon zichzelf allerlei vragen te stellen: wat is autisme 
nu eigenlijk, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mensen met 
autisme beter begrijp en dat andere mensen mogelijk 



ook vertrouwder raken met wat autisme is en hoe het zich 
kan uiten? Genoeg ingrediënten om aan de slag te gaan 
met een film over autisme. Dat werd Radio Felix.

OPDRACHT 6 • NA DE FILM 
Met deze film wil filmmaker Lauranne van den Heede de 
kijker graag een inkijkje geven in het hoofd van een persoon 
met autisme. Radio Felix gaat voor haar vooral over de 
gevoelens en de gedachtewereld van een kind met autisme, 
en hoe hij probeert de buitenwereld te begrijpen en plaats te 
geven in zijn manier van denken.
• Wat heb jij na het zien van Radio Felix geleerd over au-
tisme? 

• Op welk(e) moment(en) in de documentaire heb je het ge-
voel dat je een inkijkje krijgt in Felix’ hoofd (zijn gedachten 
en/of gevoelens)? Probeer er minimaal twee te bedenken. 

De film gaat ook over hoe anderen omgaan met Felix en wel 
of geen rekening met hem houden.
• Wat vind jij van de manier waarop Felix’ klasgenoten met 
hem omgaan? En zijn ouders? Licht je antwoord toe.

• Welke beeld heb jij gekregen van Felix na het zien van 
deze film? Een positieve, krachtige jongen, een jongen die 
moeite heeft om contact te maken en/of iets anders? Pro-
beer zo precies mogelijk te omschrijven hoe hij op jou over 
is gekomen. 

OPDRACHT 7 • NA DE FILM
In de eerste scène van de film gaat er een wekker na het 
stukje waarin Felix in de radiostudio zit. 
• Hoe heeft de filmmaker deze scène bedoeld, volgens jou?

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 filmpro-
ces van een documentaire. 

Hoe is Radio Felix gemaakt?
De maker van Radio Felix, Lauranne van den Heede, 
kwam Felix op het spoor na het plaatsen van een op-
roepje. Ze vond hem direct intrigerend en enthousiast. 
Over hem zou ze een mooi verhaal kunnen maken, dacht 
ze. Voordat ze startte met filmen, is ze regelmatig bij 
hem thuis en op school op bezoek geweest en hebben 
ze samen een script gemaakt voor de documentaire, 
waarin zijn radioprogramma een belangrijke plek kreeg. 
Dat is best bijzonder, want een jaar voordat de filmmaker 
in zijn leven kwam, praatte Felix met bijna niemand over 
zijn radioprogramma. Zelfs met zijn ouders wilde hij het 
daar liever niet over hebben. Het was iets waarvoor hij 
zich schaamde. Toen Lauranne aangaf hoe fantastisch 
ze Radio Felix vond en dat het zoveel vertelt over hoe hij 
de wereld interpreteert, besloot hij al gauw dat het goed 
was om dit persoonlijke stukje van hem toch in beeld te 
brengen. Hij vond het te belangrijk dat deze film gemaakt 
werd, omdat hij vaak onbegrip ervaart van andere kinde-
ren. Met het doel om meer begrip te creëren bij anderen, 
zette hij zijn schaamte opzij en werd Radio Felix juist de 
rode draad in de documentaire. 

Het filmen was leuk, maar wel intens voor Felix. ‘Je voelde 
duidelijk wanneer het genoeg was,’ vertelt de maker. 
Dan moest de filmploeg even stoppen en kon hij alleen 
zijn en ‘ontprikkelen’. Ook had Felix er af en toe last van 
als details in de film voor zijn gevoel niet klopten of nep 
waren. Zo vroeg de filmmaker hem om uit het raam te 
kijken voor hij zijn bed in kroop. Felix wilde dat eigenlijk 
niet, omdat het niet echt was. Wat ook lastig was in het 
maakproces, was hoe de klas reageerde op de camera. 
Plotseling was iedereen de beste versie van zichzelf en 
Felix’ ‘beste vriend’, terwijl híj volledig zichzelf was. Toch 
geeft de film een beeld van waar hij tegenaan loopt in 
het dagelijks leven, zoals je dat bijvoorbeeld ziet in de 
wiskundeles en tijdens het potje Monopoly. 

Op dit moment gaat het heel goed met Felix. Hij heeft 
weinig moeite gehad met corona, het thuis werken en de 
beperkte mogelijkheden tot sociaal contact. Zijn lessen 
volgde hij lekker digitaal en er was niemand die hem 
stoorde. De school waarop hij zit is een tienerschool in 
België, waar de leerkrachten met veel aandacht naar kin-
deren kijken. Felix kan de stof gemakkelijk aan. De school 
helpt hem zijn plek te vinden in deze ‘minimaatschap-
pij’ en met de woede-uitbarstingen die hij nog af en toe 
heeft, al is dat veel minder dan vroeger. Felix voelt zich 
niet eenzaam, maar heeft ook niet echt goede vrienden 
op school. Hij kan met meerdere mensen overweg, al 
krijgt hij geen uitnodigingen voor feestjes. Dat vindt hij 
zelf best oké. Andere kinderen vindt hij vaak saai, of hij 
heeft het gevoel dat ze hem niet begrijpen als hij over po-
litiek of economie praat. Radio maakt Felix nog elke dag. 
Dat gaat 24/7 door, tijdens alles wat hij doet, zelfs onder 
de douche. In tegenstelling tot wat je in de film ziet, is 
zijn radioprogramma soms gelinkt aan situaties die Felix 
zelf meegemaakt heeft en hoe hij zich voelt, en soms ook 
helemaal niet. Voor de film heeft de maker ervoor geko-
zen om dat wel synchroon (gelijk) te laten lopen, zodat de 
kijker een inkijkje heeft in hoe Felix zich voelt en de film 
beter begrijpt. Maar voor Felix kan zijn radioprogramma 
over van alles gaan: van verzonnen tot waargebeurde ge-
beurtenissen in de wereld tot een item dat geïnspireerd is 
op zijn eigen dagelijks leven. 

Wat opvalt in de manier waarop Radio Felix is gefilmd, 
is dat de camera dicht op Felix en zijn gezichtsuitdruk-
kingen zit, zodat je als kijker in zijn hoofd kunt kruipen. 
De maker heeft hiervoor gekozen om op die manier zo 
dichtbij mogelijk bij hem te blijven en bij wat hij voelt. 
Wat Felix zelf lastig vindt, namelijk het ‘lezen’ van men-
sen, heeft de filmmaker dus juist gebruikt in de film als 
tool om hem te begrijpen. Dit geldt ook voor de gelui-
den die gebruikt zijn in de film: waar Felix overprikkeld 
raakt, worden de geluiden chaotischer en harder. Op die 
manier krijg je als kijker mogelijk een klein stukje mee van 
hoe Felix’ binnenwereld eruitziet.
 
OPDRACHT 8 • NA DE FILM
Het opnemen van de de documentaire was voor Felix af en 
toe intensief en bezorgde hem veel prikkels. 
• In welke situatie ben jij wel eens overprikkeld geraakt? Wat 
gebeurde er toen met jou? Hoe gedroeg je je en wat kon-
den mensen aan jou zien? 

• In welke stukjes van de film had jij het gevoel dat Felix zich 



overprikkeld voelde? Noem er minimaal twee. 

OPDRACHT 9 • NA DE FILM
Felix vindt het belangrijk dat zijn film gemaakt is, omdat hij 
vaak onbegrip ervaart van andere kinderen. Hij hoopt dat 
iedereen die Radio Felix ziet, meer begrip krijgt voor kinderen 
met autisme en de uitdagingen waar zij elke dag mee te maken 
hebben. Ondanks dat hij het spannend vond om te laten zien 
hoe hij dagelijks zijn eigen radioprogramma maakt, heeft hij 
het –met zijn grotere doel voor ogen– toch gedaan.
• Wat vind jij ervan dat Felix zijn schaamte en angst opzijzet en 
meewerkt aan een documentaire over zijn leven, om meer 
begrip te kweken voor kinderen met autisme? 

• Zou jij hetzelfde gedurfd hebben als je Felix was? Waarom 
wel/niet? 

Felix heeft weinig mensen met wie hij intensief omgaat. 
Vriendschappen opbouwen is lastig voor hem, ook omdat zijn 
leeftijdsgenoten hem vaak niet begrijpen en andersom. 
• Wat vind jij ervan dat Felix weinig of geen echte vrienden 
heeft die hij buiten schooltijd ziet? 

• Hoe tevreden ben jij over jouw hoeveelheid sociale contacten 
en vriendschappen? Wat zou je daar eventueel aan willen 
veranderen en waarom? 

OPDRACHT 10 • NA DE FILM
In tegenstelling tot wat je in de film ziet, is Felix’ radiopro-
gramma soms gelinkt aan situaties die hij zelf meegemaakt 
heeft en hoe hij zich voelt, en soms ook helemaal niet. Voor 
de film heeft de maker ervoor gekozen om die twee wel 
synchroon (gelijk) te laten lopen, zodat de kijker een inkijkje 
heeft in hoe Felix zich voelt en de film beter begrijpt.
• Vanaf welk moment had jij door dat de stukjes radiopro-
gramma in de documentaire te maken hebben met hoe 
Felix zich op dat moment voelt? 

• Wat is jouw manier om je gevoelens te uiten en welke men-
sen uit jouw omgeving weten hoe jij dat doet? 

OPDRACHT 11 • NA DE FILM
Creatieve opdracht: Radio ‘Jij’!
• Maak alleen of in tweetallen een radioprogramma van 
minimaal twee minuten, waarin je verslag doet van een 
belangrijke actuele gebeurtenis die te maken heeft met hoe 
jij je voelt. 

• Laat een luisteraar raden welke gevoelens er spelen in 
het programma. Klopt het met hoe jij/jullie dat bedoeld 
had(den) in jullie uitzending? 

TOT SLOT
IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop boven-
staande 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.

Radio Felix
Lauranne van den Heede, 2020, 15 minuten 
Radio Felix kwam tot stand in samenwerking met 
Associate Directors en Ketnet.

IDFA’s scholierenprogramma wordt mede mogelijk ge-
maakt door Deloitte, Fonds 21 en inVision Ondertiteling.
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Waar gaat Radio Felix over?

Hoe klinkt een volle klas voor Felix? Waarom is het onvoor-
stelbaar dat een lerares dingen opeens anders doet? Hoe 
laat je een misverstand los, ook al ben je nog zo overtuigd 
van je gelijk? De Vlaamse Felix heeft een vorm van au-
tisme, en dat betekent dat zijn belevingswereld er anders 
uitziet en anders klinkt dan die van zijn medemens. Hier-
door ervaart hij regelmatig spanningen en andere emoties. 
Felix heeft een slimme manier gevonden om daarmee om 
te gaan. Voor zijn zelfbedachte programma ‘Radio Felix’ 
maakt hij nieuwsitems met thema’s als sport, economie en 
politiek. Hij gebruikt dit radioprogramma om ingewikkelde 
situaties beter te begrijpen: elk behandeld onderwerp is 
een variant op wat hij op school, onderweg of thuis mee-
maakt. 

Opdrachten



• Zoek uit wat een ‘documentaire’ is.
• Zoek uit wat een ‘speelfilm’ is. 

Wanneer je weet wat een documentaire is en wat een 
speelfilm is, kun je de volgende vraag beantwoorden:
• Wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een 

speelfilm en een documentaire? 

En graaf nu eens in je herinneringen: 
• Heb jij, denk je, wel eens een documentaire gezien? 

Welke was dat? Waar heb je hem gezien? Welk stukje 
(welke scène) van deze documentaire herinner je je het 
best en waar heeft dat mee te maken, volgens jou? 

• Als je nog nooit een documentaire hebt gezien: over 
welk onderwerp zou jij graag een documentaire willen 
zien of maken? 

De volgende vragen kun je beantwoorden als je het ver-
schil kent tussen een speelfilm en een documentaire. 

De woorden ‘documentaire’ en ‘film’ worden vaak door 
elkaar gebruikt als het gaat over een documentaire. 
• Wat is volgens jou de reden dat de woorden ‘documen-
taire’ en ‘film’ door elkaar gebruikt kunnen worden, als 
we het hebben over een documentaire? 

• Kun je ‘speelfilm’ en ‘documentaire’ ook door elkaar 
gebruiken? Waarom wel/niet? 

• Wat vind je van de volgende uitspraak: ‘In een docu-
mentaire zie je altijd de werkelijkheid zoals die is.’ Licht 
je mening toe. 

De documentaire die je gaat bekijken is geselecteerd 
door de organisatie van IDFA (Internationaal Documen-
taire Festival Amsterdam). IDFA is het grootste documen-
taire filmfestival ter wereld en vindt jaarlijks plaats in no-
vember. Verspreid door de stad Amsterdam worden dan 
honderden documentaires vertoond, voor jong en oud. 

• Wat is een festival eigenlijk? Omschrijf dit in je eigen 
woorden. Als je geen idee hebt hoe je dit kunt uitleg-
gen, mag je het opzoeken. 

• Als je wel eens een festival hebt bezocht: wat voor 
soort festival was dat? Als je nog nooit een festival hebt 
bezocht: wat voor soort festival zou je wel eens willen 
bezoeken?

• Stel dat jij IDFA zou organiseren, wat heb je dan allemaal 
te regelen om ervoor te zorgen dat het festival kan star-
ten? Probeer minimaal vijf taken te bedenken. 

Lees het stukje ‘Waar gaat Radio Felix over?’ en beant-
woord daarna onderstaande vragen:
• De hoofdpersoon in deze documentaire heeft autisme. 

Wat weet jij van autisme? 
• Is er iemand in jouw omgeving die autisme heeft? Zo 

ja, welke verschillen merk jij op tussen jezelf en die 
persoon? Welke overeenkomsten zijn er? 

maak een keuze uit
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• Felix is presentator van zijn zelfbedachte radioprogram-
ma, ‘Radio Felix’. Wat is een belangrijke reden voor Felix 
om zijn radioprogramma te maken?* * 

• Iedereen heeft manieren om met zijn of haar emoties 
om te gaan, om ze te ‘reguleren’ (laten zakken). Wat is 
jouw manier om je emoties een plek te geven? Wat doe 
je bijvoorbeeld als je boos of verdrietig bent? Hoe zorg 
je ervoor dat je je weer rustiger voelt? 

• Stel dat jij, net als Felix, een radioprogramma zou ma-
ken. Over welke onderwerpen zou je dan graag vertel-
len, denk je? 

* * Felix houdt enorm van journalistiek. Daarnaast gebruikt 
hij zijn programma om ingewikkelde situaties en emoties 
in zijn levenn beter te begrijpen en een plek te geven.

Naar schatting 1% van de Nederlandse bevolking heeft 
autisme. 
• Ga na hoeveel inwoners Nederland momenteel heeft 

en reken uit hoeveel mensen er dan ongeveer zijn met 
autisme. Is dat meer of minder dan jij dacht? 

Autismekenmerken komen bij alle mensen in meer of 
mindere mate voor, zoals het prettig vinden om vaste 
routines te volgen om iets aan te pakken, graag focus-
sen op één onderwerp en problemen ervaren met sociaal 
contact. Sterke punten die vaak in verband worden 
gebracht met autisme zijn onder andere: oog voor detail, 
analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch 
inzicht.
• Welke van bovenstaande punten herken jij bij jezelf? 

Tegenwoordig wordt meestal gesproken over ASS (au-
tismespectrumstoornis) als het gaat over mensen met 
een vorm van autisme. Veel mensen hebben kritiek op de 
term ‘stoornis’, aangezien een andere ontwikkeling geen 
mindere ontwikkeling of afwijking hoeft te betekenen. 
• Wat vind jij ervan dat autisme een stoornis genoemd 

wordt? Leg je antwoord uit. 

Lauranne van den Heede, de maker van Radio Felix, 
maakt graag films over echte mensen en verhalen. 
• Stel dat jij documentairemaker was, over wie of wat zou 

jij graag een verhaal willen vertellen en waarom? 

Lauranne vindt het belangrijk dat haar films iets aanwak-
keren bij de kijker, bijvoorbeeld emotie, nieuwsgierigheid, 
herkenning of een andere blik op een bepaald onder-
werp. 
• Welke film of documentaire zal jij niet gauw vergeten en 

waar komt dat door, denk je? Wat heeft deze film bij jou 
aangewakkerd?

• Is er iets in Radio Felix wat jij herkent uit je eigen leven? 
Zo ja: wat is dat precies? 
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• Wat vond je van Radio Felix? Licht je mening toe. 
• Welke scène is je het meest bijgebleven en waar heeft 

dat mee te maken?

Met deze film wil filmmaker Lauranne van den Heede de 
kijker graag een inkijkje geven in het hoofd van een per-
soon met autisme. Radio Felix gaat voor haar vooral over 
de gevoelens en de gedachtewereld van een kind met 
autisme, en hoe hij probeert de buitenwereld te begrijpen 
en plaats te geven in zijn manier van denken.

• Wat heb jij na het zien van Radio Felix geleerd over 
autisme? 

• Op welk(e) moment(en) in de documentaire heb je 
het gevoel dat je een inkijkje krijgt in Felix’ hoofd (zijn 
gedachten en/of gevoelens)? Probeer er minimaal twee 
te bedenken. 

De film gaat ook over hoe anderen omgaan met Felix en 
wel of geen rekening met hem houden.
• Wat vind jij van de manier waarop Felix’ klasgenoten 
met hem omgaan? En zijn ouders? Licht je antwoord toe.

• Welke beeld heb jij gekregen van Felix na het zien van 
deze film? Een positieve, krachtige jongen, een jon-
gen die moeite heeft om contact te maken en/of iets 
anders? Probeer zo precies mogelijk te omschrijven hoe 
hij op jou over is gekomen. 

In de eerste scène van de film gaat er een wekker na het 
stukje waarin Felix in de radiostudio zit. 
• Hoe heeft de filmmaker deze scène bedoeld, volgens 

jou?

Het opnemen van de de documentaire was voor Felix af 
en toe intensief en bezorgde hem veel prikkels. 

• In welke situatie ben jij wel eens overprikkeld geraakt? 
Wat gebeurde er toen met jou? Hoe gedroeg je je en 
wat konden mensen aan jou zien? 

• In welke stukjes van de film had jij het gevoel dat Felix 
zich overprikkeld voelde? Noem er minimaal twee.
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Felix vindt het belangrijk dat zijn film gemaakt is, omdat 
hij vaak onbegrip ervaart van andere kinderen. Hij hoopt 
dat iedereen die Radio Felix ziet, meer begrip krijgt voor 
kinderen met autisme en de uitdagingen waar zij elke dag 
mee te maken hebben. Ondanks dat hij het spannend 
vond om te laten zien hoe hij dagelijks zijn eigen radio-
programma maakt, heeft hij het –met zijn grotere doel 
voor ogen– toch gedaan.

• Wat vind jij ervan dat Felix zijn schaamte en angst opzij-
zet en meewerkt aan een documentaire over zijn leven, 
om meer begrip te kweken voor kinderen met autisme? 

• Zou jij hetzelfde gedurfd hebben als je Felix was? 
Waarom wel/niet? 

Felix heeft weinig mensen met wie hij intensief omgaat. 
Vriendschappen opbouwen is lastig voor hem, ook omdat 
zijn leeftijdsgenoten hem vaak niet begrijpen en anders-
om. 
• Wat vind jij ervan dat Felix weinig of geen echte vrien-

den heeft die hij buiten schooltijd ziet? 

• Hoe tevreden ben jij over jouw hoeveelheid sociale con-
tacten en vriendschappen? Wat zou je daar eventueel 
aan willen veranderen en waarom? 

In tegenstelling tot wat je in de film ziet, is Felix’ radio-
programma soms gelinkt aan situaties die hij zelf meege-
maakt heeft en hoe hij zich voelt, en soms ook helemaal 
niet. Voor de film heeft de maker ervoor gekozen om die 
twee wel synchroon (gelijk) te laten lopen, zodat de kijker 
een inkijkje heeft in hoe Felix zich voelt en de film beter 
begrijpt.

• Vanaf welk moment had jij door dat de stukjes radiopro-
gramma in de documentaire te maken hebben met hoe 
Felix zich op dat moment voelt? 

• Wat is jouw manier om je gevoelens te uiten en welke 
mensen uit jouw omgeving weten hoe jij dat doet? 

Creatieve opdracht: RADIO ‘JIJ’!
• Maak alleen of in tweetallen een radioprogramma van 
minimaal twee minuten, waarin je verslag doet van een 
belangrijke actuele gebeurtenis die te maken heeft met 
hoe jij je voelt. 

• Laat een luisteraar raden welke gevoelens er spelen in 
het programma. Klopt het met hoe jij/jullie dat bedoeld 
had(den) in jullie uitzending? 



Radio Felix
Lauranne van den Heede, 2020, 15 minuten 
Radio Felix kwam tot stand in samenwerking met 
Associate Directors en Ketnet.
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