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voortgezet onderwijs 
2021



Kom in november naar het festival en ontdek 
met je leerlingen creatieve documentaires die 
inspireren en je aan het denken zetten. Ook 
dit jaar heeft IDFA een gevarieerd programma 
samengesteld van documentaires die com-
plexe thema’s bespreekbaar maken, maar er 
ook voor zorgen dat leerlingen op een genu-
anceerde manier over maatschappelijke on-
derwerpen met elkaar in gesprek leren gaan. 
Daarnaast kunnen de films een aanvulling zijn 
bij vakken zoals Nederlands, Maatschappijleer 
en CKV. 

IDFA hoopt dat het dit jaar weer mogelijk 
is om iedereen in het theater te ontvangen, 
maar gezien de huidige omstandigheden is er 
ook de optie om een deel van de schoolvoor-
stellingen online te bezoeken. Voor slechts 
3,50 per leerling bezoek je een schoolvoor-
stelling in het theater en voor 1,50 per leerling 
bekijk je de film(s) online in de klas. Daarnaast 
ontvang je lesmateriaal en verzorgen we bij 
elke voorstelling een nagesprek. Voor de 
online vertoningen kunnen live nagesprekken 
aangevraagd worden. Tevens bieden we dit 
jaar een uitgebreider online filmprogramma 
én een gastles op school aan.

Meer informatie of inschrijven? 
www.idfa.nl/schoolvoorstellingen 

Schrijf je voor 10 september 2021 in.

Filmblokken:
•  Hertenkoorts & Hoe 

Nikita een paard 
kreeg (brugklas/jaar 2)

 •  Dierbaren  
(jaar 3/4/5/6)

 •  True Crime program-
ma (jaar 4/5/6) 

 •  Het Korte Filmblok  
(jaar 4/5/6) 

 •  Long, Live, Love  
(jaar 5/6)

Speciale 
filmprogramma’s*: 
 •  Watani My Homeland 

Online programma 
i.s.m. Movies that Mat-
ter (jaar 3/4/5/6) 

 •  Feit of fictie?  
Gastles op school 
i.s.m. Eye Filmmuseum 
(jaar 3 (4/5/6)

*Let op: voor de specia-
le programma’s gelden 
andere prijzen dan voor 
de schoolvoorstellingen. 
Deze programma’s zijn 
daarnaast ook buiten de 
festivalperiode te boeken.

IDFA presenteert: 
de nieuwe 
festivalselectie voor het 
voortgezet onderwijs!
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De dertienjarige Nikita uit Amster-
dam-Oost vertelt ons alles in deze 
klassieker: dat ze van acteren en 
zingen houdt, waarom ze een na-
velpiercing heeft en dat ze later 
veearts wil worden. Op de lagere 
school werd Nikita flink gepest, 
vertelt haar moeder. Een paard 
bracht de ommekeer in het leven 
van Nikita, die ‘wonderen’ verricht-
te door een zwak en afgeschreven 
paard om te toveren tot een sterk 
en levenslustig beest. Inmiddels 
is het 15 jaar geleden dat de film 
uitkwam; hoe zou het nu met Nikita 
zijn? En hoe kijkt ze terug op de film 
en op het pesten uit haar jeugd?

IDFA 
Klassieker: 
Hoe Nikita een 
paard kreeg

Geschikt voor: brugklas en jaar 2
Thema’s: vriendschap, mens en dier, 
opgroeien, familie en pesten 

23 min.

In Texas (USA) staat Emily, een geta-
lenteerde cheerleader van acht jaar, 
voor een grote uitdaging. Ze is het 
jongste kind in een rasechte jagers-
familie en de enige van wie er nog 
geen hertenkop in de woonkamer 
hangt. Vastberaden om deze lege 
plaats aan de muur op te vullen, gaat 
de stoere Emily voor de eerste keer 
op jacht. Durft zij het aan of laat zij 
het jagen toch liever aan haar oude-
re broer over? HHertenkoorts laat 
op een liefdevolle manier zien hoe 
het kan zijn om op te groeien op het 
platteland in de Verenigde Staten en 
hoe de jonge hoofdpersoon omgaat 
met tradities en hierin haar eigen 
standpunt probeert te vinden.
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Geschikt voor: brugklas en jaar 2
Thema’s: relatie tussen mens en dier, familie 
en opgroeien

Hertenkoorts



Totale duur programma: circa 60–80 minuten 

Sinds de komst van streamingdien-
sten als Netflix wordt het True Crime-
genre steeds populairder onder jon-
geren. Logisch ook, want binnen het 
documentaire-genre is True Crime 
een laagdrempelige filmvorm met 
spannende onderwerpen die veel 
mensen aanspreekt. Daarnaast biedt 
het genre veel aanknopingspunten 
om in gesprek te gaan over de film-
taal. Doel van dit programma is meer 
bewustwording creëren rondom de 
kracht van filmtaal en scholieren ken-
nis laten maken met de verschillende 
vormen van het documentaire-genre. 
Dit doen we aan de hand van korte 
filmfragmenten. We maken het pro-
gramma in samenwerking met een 
documentairemaker die veel ervaring 
heeft met het True Crime-genre. 

True Crime 
Programma 
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Geschikt voor: jaar 4/5/6
Thema’s: Filmtaal, filmeducatie, 
documentaire-genres en True Crime

55 min.

Achter de schermen van het diere-
nasiel in Amsterdam (DOA) vangen 
gedreven medewerkers en vrijwilli-
gers huisdieren op. Ze verzorgen en 
trainen de dieren en proberen deze 
weer onder te brengen bij een goed 
baasje. Van zielige straatkatten en 
afgedankte konijnen tot levensge-
vaarlijke honden; alles komt er in een 
onophoudelijke stroom binnen. Het 
team slaat zich er samen doorheen. 
En hoewel niet elk verhaal een happy 
end krijgt, vindt zowel mens als dier 
er onvoorwaardelijke liefde. Intieme 
momenten van troost en tederheid 
wisselen de nuchtere, soms rauwe 
observaties van het dagelijks reilen 
en zeilen in een asiel af. 

Geschikt voor: jaar 3/4/5/6
Thema’s: relatie tussen mens en dier, 
eenzaamheid, verlies en liefde 

Dierbaren 



Het Korte 
Filmblok 
Totale duur programma: circa 70–90 minuten 

Een verrassende selectie van twee 
tot drie korte documentaires waarin 
reflectie op de beeldtaal van de film 
voorop staat. Door het gevarieer-
de programma komen leerlingen 
in korte tijd in aanraking met veel 
verschillende verhalen, stijlen, en 
vertelvormen. Leerlingen krijgen zo 
een duidelijk beeld van de vele vor-
men die het documentaire-genre 
omvat. Na elke film vindt er een na-
gesprek plaats, waar mogelijk met 
de maker in de zaal. Na het bezoek 
en het maken van het lesmateriaal 
hebben de leerlingen geleerd wat 
het genre documentaire inhoudt, 
hebben ze met elkaar gesproken 
over de beeldtaal van film en het 
effect hiervan op hen als kijker, en 
hebben ze de inhoud van de film 
vertaald naar hun eigen ervaringen 
en perspectief. 
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Geschikt voor: jaar 4/5/6

Geschikt voor: jaar 5/6
Thema’s: gezondheid, opgroeien, ouder en 
kind relatie

Rosemarie (15) overwon al twee 
keer kanker. Het bracht haar een 
stevig karakter en een sterke eigen 
wil. Nu ze beter is, wil ze dóór; met 
school, vrienden, liefdes en feest-
jes. Maar Rosemarie is niet de enige 
die een trauma te verwerken heeft. 
Haar jonge moeder moet leren om-
gaan met een puberdochter, terwijl 
ze de angst om haar kind te verlie-
zen nog een plek moet geven. De 
tiener kan de worsteling van haar 
moeder maar moeilijk begrijpen. 
Een zoektocht naar nieuwe verhou-
dingen is het gevolg. Hoe steun je 
een familielid met een zware ziekte? 
En hoe ga je ermee om als diegene 
zichzelf opnieuw moet uitvinden?

Long, Live, 
Love 
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Al zappend, swipend en scrollend door video’s, film-
pjes en televisieprogramma’s schat je als kijker vlie-
gensvlug in wat je ziet. Meestal weet je binnen een 
paar seconde of iets fictie of non-fictie is. Hoewel; 
non-fictie en fictie dénken we te herkennen. Maar 
kun je echt op basis van één blik zeker weten waar 
je naar kijkt? Doop je klaslokaal voor een uur om tot 
filmlokaal en neem je leerlingen mee in de bijzondere 
wereld van Feit & Fictie. Aan de hand van een docu-
mentaire gaan de leerlingen samen met de filmmaker 
op ontdekkingstocht in de filmische wereld van feit 
en fictie. De maker gaat in de klas een verassend 
gesprek aan over de macht van de camera, montage, 
geluid en scenario.

Feit of Fictie?
Gastles op school 
i.s.m. Eye Filmmuseum 

Geschikt voor: 
jaar 3/4/5/6 
Lengte: 60 minuten 
Prijs: 200 euro per gastles
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Geschikt voor:  
jaar 3/4/5/6
Lengte: 73 minuten excl. 
lesmateriaal 
Prijs: 4,00 euro per 
leerling 

Dit jaar bieden we ook een indrukwekkend online 
lesprogramma aan rondom de film Watani My Home-
land. In deze documentaire zien we door de ogen 
van Syrische kinderen hoe het is om te moeten vluch-
ten en op een andere plek een nieuw bestaan op te 
bouwen. Lisa Wade (schrijfster en tv-presentatrice) 
en Arjan Erkel (oud-medewerker van Artsen zonder 
Grenzen) zorgen voor de verdieping bij de film. In 
2002 werd Erkel wereldnieuws toen hij ontvoerd werd 
in Dagestan en pas twee jaar later werd vrijgelaten. 
Lisa gaat met Arjan in gesprek over vrijheidsbeper-
kingen en de keuzes die de regisseur in zijn film heeft 
gemaakt. Het programma is geschikt voor online 
gebruik vanuit huis of in de klas.

Watani My Homeland 
Online Programma
i.s.m. Movies That Matter 

W
at

an
i M

y 
H

om
el

an
d



A
 T

ho
us

an
d 

G
irl

s 
Li

ke
 M

e
Meer informatie  
& boekingen
www.idfa.nl/
schoolvoorstellingen

Contact
educatie@idfa.nl
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IDFA’s 
scholierenprogramma 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door: 


