
de thuiseditie:
film als spiegel

Beste (thuis)docent,  

In deze tijd is het van belang dat leerlingen en studenten blijven 
reizen om de wereld te zien, om de ánder te blijven zien en te 
begrijpen, én om weg te dromen. Dat kan met film! 

Wij ondersteunen je graag bij het inzetten van films in de (thuis)
klas. Film zien wij als hét middel om leerlingen en studenten 
te stimuleren tot actief burgerschap. Niet met kant-en-klare 
antwoorden, maar met film als startpunt voor het gesprek en 
het stellen van vragen. Film houdt ons immers een spiegel voor. 
Het biedt een bredere kijk op onszelf en op maatschappelijke 
vragen. 

Wij bieden educatiefilms met verdieping op drie manieren aan:
1 Film in de klas  2 Festivalvertoningen  3 Film in de bioscoop

Filmtips
Om je te ondersteunen in het thuis lesgeven hebben we de 
beste educatiefilms en lesmaterialen uit Film in de klas voor je 
geselecteerd. Je kunt ze daadwerkelijk in de klas kijken, maar ze 
zijn ook geschikt voor thuisonderwijs. De films en lessen sluiten 
aan bij de leerdoelen van de verschillende curricula.  

We hebben de filmtips in drie categorieën voor jullie ingedeeld 
op basis van leerniveau. De filmtips zijn ingedeeld vanaf een 
leerniveau: de films die we tippen zijn voor lagere leerniveaus 
ook inzetbaar voor leerlingen van hogere leerniveaus.

film in  
de klas 

https://moviesthatmatter.nl/educatie/film-in-de-klas/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/festival/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film-in-de-bioscoop/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/filmtips/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie


Praktijkonderwijs 
en vmbo (b)filmtips

Pizza Verdi
Vooroordelen, 8 min. 
v.a. leerjaar 3 en 4

Een man komt een chique woning 
binnen. Er is nóg iemand in huis en 
er start een spannend kat en muis 
spel. Al snel wordt duidelijk dat niets 
is wat het lijkt.

Vechtmeisje
Omgaan met emoties, 83 min.  
v.a. leerjaar 1 en 2

De licht ontvlambare Bo raakt 
verwikkeld in een vechtscheiding.  
Ze sluit zich aan bij een kickboksclub, 
blijkt een natuurtalent, en mag al 
snel meedoen aan de Nederlandse 
kampioenschappen.

met lesmateriaal

met lesmateriaal

Bars
Schulden, dromen volgen  
19 min., v.a. leerjaar 3 en 4

Michael probeert te ontsnappen 
aan zijn jeugd, schulden en 
thuissituatie door de straatsport 
calisthenics.

https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/pizza-verdi/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/vechtmeisje/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/bars/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie


Hoe Ky Niels werd  
& This is Me
Maatschappijleer  
(LGBT+, Migratie, Identiteit)  
20 min. / 15 min., v.a. 1 en 2 vmbo

Hoe Ky Niels werd gaat over de 
zoektocht en het recht om jezelf 
te mogen zijn, over jongens- en 
meisjesdingen, hormonen en meer 
van die verwarrende zaken. 
This is Me gaat over de 16-jarige 
Allen die als meisje niks waard was 
in haar geboorteland. Ze heeft 
geleerd zichzelf te laten zien.

An Occurrence  
at Arverne
Maatschappijleer  
(Etnisch profileren) 
7min., v.a. 3 en 4 vmbo

We volgen een man die een kort 
bezoek brengt aan een leeg huis. 
Al snel wordt duidelijk dat het 
alledaagse niet zonder gevaar is,  
als je zwart bent.

met lesmateriaal

Lowland Kids
Aardrijkskunde 
(klimaatvluchtelingen), 22 min., 
v.a. havo/vwo bovenbouw

Terwijl de unieke kust van 
Louisiana langzaam verdwijnt 
door klimaatverandering, vechten 
twee tieners om te kunnen blijven 
op het eiland waar hun familie al 
generaties lang woont.

met lesmateriaal

filmtips vmbo (k/g/t),  
havo en vwo

met lesmateriaal

https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/mensjesrechten-hoe-ky-niels-werd/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/mensjesrechten-this-is-me/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/occurrence-at-arverne-an/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/occurrence-at-arverne-an/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/lowland-kids/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie


Schuldig (afl. 1)
Economie  
(armoede en schuldenindustrie) 
45 min., v.a. havo/vwo bovenbouw

Welkom in de Vogelbuurt in 
Amsterdam-Noord. Een roerige 
volksbuurt met charmante 
laagbouw en uitgesproken 
karakters. En veel, heel veel 
schulden.

Moffenmeid
Geschiedenis  
(Tweede Wereldoorlog),  
17 min., v.a. 3 en 4 vmbo

WO II is net voorbij. Nederlanders 
vieren de bevrijding, maar niet Wies’ 
familie. Dochter Nellie is tijdens de 
oorlog zwanger geraakt, van een 
Duitser. Ze is door de feestvierende 
meute als verraadster kaalgeknipt.

met lesmateriaal

met lesmateriaal

Night
Maatschappijleer  
(Etnisch profileren)  
9 min., v.a. havo/vwo bovenbouw 
& vmbo 3 en 4

Wanneer vier vriendinnen met ver-
schillende culturele achtergronden 
samen uitgaan naar een hippe club, 
verandert hun relatie nadat ze een 
ongemakkelijke interactie met de 
bouncer van de club hebben.

met lesmateriaal

filmtips vmbo (k/g/t),  
havo en vwo

https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/schuldig/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/moffenmeid/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/night/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie


mbo

Aus dem Nichts
Burgerschap - politiek-juridisch 
(criminaliteit en rechtspraak)  
106 min., v.a. niveau 3 en 4

Katja’s leven stort in als haar man 
en jonge zoon omkomen bij een 
bomaanslag. Ze is vastbesloten 
gerechtigheid te vinden, binnen óf 
buiten de rechtszaal.

De Wasstraat  
(afl. 1 en 3)
Burgerschap – economisch 
(armoede, vluchten, identiteit)  
37 min., v.a. niveau 1 t/m 4

Wat als vijf mensen met ‘een afstand 
tot de arbeidsmarkt’ samen een 
wasstraat runnen? Lukt het ze om 
hun eigen drempels te overkomen 
en de wasstraat tot een geoliede 
machine te maken?

Swipe
Burgerschap – sociaal 
maatschappelijk (digitale privacy) 
6 min., v.a. niveau 3 en 4

Wanneer een vrouw ‘s avonds door 
de stad naar huis loopt, heeft ze een 
vreemde match op een dating-app. 
Al snel krijgt ze het gevoel dat haar 
match dichterbij komt dan ze  
zou willen.

met lesmateriaal

met lesmateriaal (in Duits)

filmtips

https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/aus-dem-nichts/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/wasstraat-de/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/wasstraat-de/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/swipe/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie


The Peanut  
Butter Falcon
97 min.

We geven als bonus nog een feel-
good kijktip (zonder lesmateriaal). 
Een film die op ieder niveau en op 
ieder leerjaar van toepassing is. Een 
film dat gaat over identiteit en jezelf 
kunnen zijn.

feelgood
filmtip

Meer informatie?
Hebben jullie vragen over onze filmtips? Over hoe je de 
les kunt behandelen of over hoe je de films kunt bekijken? 
Of heb je een andere vraag? Mail ons gerust op  
educatie@moviesthatmatter.nl.

Wij hopen jullie hiermee in deze tijd tegemoet te kunnen 
komen. We wensen jullie veel succes de komende tijd met 
het lesgeven en laat ons ook vooral weten wat je van onze 
films en lessen vindt.

Waar kijk ik de films? 
Via onze zoekmachine kies je een passende film voor je klas. 
Op de filmpagina klik je op de knop ONLINE KIJKEN. Je wordt 
doorverwezen naar een gratis of betaald platform.

Gratis platforms: 
2Doc, NPO Start en IDFA Docschool. 

Betaalde platforms: 
Netflix, Pathé Thuis, Cinetree, Picl, Vitamine Cineville en 
Cinemember.

Niet alle streamingplatforms zijn dus gratis toegankelijk voor 
alle leerlingen. Wil je als docent bijvoorbeeld gebruik maken 
van Cinemember? Of wil je tips over hoe je met de hele klas 
naar dezelfde film kan kijken vanuit huis? Stuur een mail naar 
educatie@moviesthatmatter.nl en ontvang van ons een gratis 
toegangscode of tips!  

Bij veel films hebben we lesmateriaal ontwikkeld; lesbrieven 
of LessonUp’s. Op de filmpagina van de door jou gekozen film 
staat aangegeven of er lesmateriaal bij zit. Een LessonUp-les 
is eenvoudig inzetbaar bij afstandsonderwijs; deze online les is 
zowel klassikaal (scherm delen) als zelfstandig te doorlopen en 
films zijn hierin vaak al geïntegreerd en direct te bekijken.

Schrijf je 
hier in 

voor onze 
nieuwsbrief!

https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/peanut-butter-falcon-the/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/peanut-butter-falcon-the/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
mailto:mailto:educatie%40moviesthatmatter.nl?subject=
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film-in-de-klas/#/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
mailto:mailto:educatie%40moviesthatmatter.nl?subject=
https://moviesthatmatter.nl/educatie/lesmateriaal/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/ff177dd903f581a7eb14a764
https://moviesthatmatter.nl/educatie/nieuwsbrief-en-contact/?utm_medium=affiliate-free&utm_source=issuu&utm_campaign=film-in-de-klas-thuiseditie

