
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? 

 OPDRACHT

2

OPDRACHT 

3

OPDRACHT

4

lauranne van den heede



OPDRACHT

5 
OPDRACHT

6

OPDRACHT

7
 

OPDRACHT

8

• 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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