
Documentaires kijken met kinderen!

LESBRIEF ZAPPDOC MENSJESRECHTEN
Ben je op zoek naar educatieve, leuke en creatieve opdrachten voor 
thuisonderwijs? 

De jeugddocumentaires van Mensjesrechten (15 min) gaan over kinderen 
van over de hele wereld en geven een inkijkje in hun levens, hun dromen, 
hun ups en downs. Mensjesrechten wordt al tien jaar uitgezonden op Zapp 
en door veel leerkrachten (groep 7/8) gebruikt op school. 

Mensjesrechten wordt altijd verteld vanuit het perspectief van het kind.
Daarom is het voor kinderen makkelijk om zich in het verhaal te 
herkennen, al zijn de leefomstandigheden soms heel anders. We 
hebben een lesbrief 
gemaakt zodat je thuis aan de slag kunt met kijk- en schrijfopdrachten. 

Het doel van deze lesbrief is dat kinderen leren wat een documentaire is en 
op hun eigen manier leren kijken naar de wereld. 

Veel plezier!
Team Mensjesrechten & Schooltv

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR OPVOEDER
Wat is een documentaire? 
Een documentaire is een film waarin het verhaal dat wordt verteld echt is 
gebeurd. In bijvoorbeeld soaps zoals GTST of tekenfilms is dit niet zo. Deze 
programma’s zijn gefantaseerd en gespeeld of getekend, maar meestal niet 
echt gebeurd.
Documentaires vertellen echte verhalen. De mensen die je in een 
documentaire ziet, zijn dan ook geen acteurs die een rol spelen. Het zijn 
echte mensen die zichzelf zijn.

Wat zijn kinderrechten? 
De jeugddocumentaires van Mensjesrechten gaan ieder over één recht uit 
het kinderrechtenverdrag. In het kinderrechtenverdrag staan 52 rechten en 
het verdrag is inmiddels ondertekend voor 196 landen. Meer info vind je op 
kinderrechten.nl.

VOOR DE OPVOEDER



LET’S GO
Mensjesrechten is een documentaireserie die echte verhalen vertelt van echte kin-
deren. Mensjesrechten laat zien wat er in de wereld om je heen gebeurt, verweg 
en dichtbij. De documentaires gaan over kinderrechten die alle kinderen wereld-
wijd aangaan. Je gaat zometeen kijken naar een Mensjesrechten documentaire 
maar beantwoord eerst onderstaande vragen. 

Veel plezier!
Team Mensjesrechten & Schooltv

OPDRACHTEN
VRAGEN VOORDAT JE DE DOCUMENTAIRE KIJKT

VRAAG 1
Wat is een documentaire? 

VRAAG 2
Heb je wel eens eerder een documentaire gezien? Zo ja, waar ging het verhaal 
over? 

VRAAG 3
De documentaires van Mensjesrechten gaan over kinderrechten. Wat zijn 
kinderrechten volgens jou? 

VRAGEN BIJ DE DOCUMENTAIRE
Kijk nu de documentaire en beantwoord daarna onderstaande vragen. 

VRAAG 1
Waar ging de documentaire over? 
Noem twee thema’s die in de documentaire aan bod komen.

VRAAG 2
Wie is de hoofdpersoon (of zijn de hoofdpersonen) in de documentaire?
Wat vind je van deze persoon/personen? 

VRAAG 3
Wat was het probleem in de documentaire? 

VRAAG 4
Wat zou je doen als je in dezelfde situatie zat als de hoofdpersoon?

VRAAG 5
Welk moment uit de documentaire vind je het mooist/belangrijkst? En waarom? 
En welk moment uit de documentaire vind je juist helemaal niet mooi/belangrijk? 
En waarom?

VOOR DE KINDEREN



VERDIEPINGSOPDRACHT
Opdracht 1 (schrijfopdracht – brief aan de hoofdpersoon)
Soms zit je na een documentaire nog vol vragen, of wil je juist heel graag 
iets zeggen tegen de hoofdpersoon. De opdracht is: schrijf een brief aan 
de hoofdpersoon van de documentaire. Je mag de brief voor jezelf houden 
maar je mag hem ook opsturen naar mensjesrechten@eo.nl. Dan gaan we 
ons best doen de brief op het juiste adres te bezorgen. 

Opdracht 2 (schrijfopdracht - eigen documentaire onderwerp)
Waar zou een documentaire over gaan als jij er zelf een mag maken?
Voorbeeldthema’s: vriendschap, liefde, pesten, verdriet, familie, sport, ge-
loven of geschiedenis. 
Schrijf op een A4:
- waar je documentaire over zou gaan,
- waarom je dit onderwerp hebt gekozen,
- wie de hoofdpersoon of personen zouden zijn,
- wat de hoofdpersoon of hoofdpersonen zouden meemaken, en
- bedenk een titel voor jouw documentaire.

Opdracht 3 (tekenopdracht - storyboard tekenen)
Ondanks dat een documentaire altijd een echt verhaal is, denken regisseurs 
wel na over hoe ze het verhaal het beste in beeld kunnen brengen. 
Maak een stripverhaal van jouw eigen documentaire van opdracht 2. Het 
stripverhaal moet uit 6 plaatjes bestaan waarin je jouw documentaire idee 
uittekent.  

Opdracht 4 (kijkopdracht)
Op www.zapp.nl/zappdoc staan alle jeugddocumentaires op een rijtje. 
Kies er een die jij interessant vindt.
Waarom spreekt dit onderwerp je aan?


