
LEERDOELEN 
Na deze les kuN je

OPDRACHTEN

LyDiA BLijfT
eline schellekens / 2015 / 15 min / documentaire

•	 een woordweb maken over het leven van een kind in Nederland waarvan de 
ouders gevlucht zijn

•	 twee	verschillen	noemen	tussen	een	documentaire	en	een	speelfilm
•	 minimaal vijf rechten noemen die alle kinderen moeten hebben volgens het VN 

kinderrechtenverdrag

VOORaFGaaNd aaN de FIlM
1. stel je gaat met je familie verhuizen naar een ander land. Wie of wat zou je dan het meeste missen? leg je 

antwoord uit.
2. kinderen hebben altijd en overal dezelfde rechten. kun je vijf rechten noemen die jij hebt?
3. Je	kunt	op	veel	verschillende	manieren	een	film	maken.	Bijvoorbeeld	door	iemand	(of	iets)	te	filmen	die	echt	

bestaat	(documentaire).	Ook	kun	je	zelf	een	verhaal	verzinnen	en	acteurs	het	verhaal	laten	spelen	(speelfilm).	 
Stel	je	maakt	een	film	over	een	vluchteling	in	Nederland.	Welke	filmsoort	zou	jij	dan	kiezen-	een	documentaire	
of	een	speelfilm?	Waarom?

TIjdeNs de FIlM
4. Wat kom je te weten over de hoofdpersoon uit Lydia Blijf? Maak een woordenwolk met daarin de eigenschappen 

van	de	hoofdpersoon.	Denk	daarbij	aan:	karakter,	leeftijd,	hobby’s,	vrienden,	familie,	(toekomst)dromen,	etc.
5. Maak ook woordenvelden bij de hoofdpersonen uit One Happy Day.

Na aFlOOP VaN de FIlM
6. Vind je de titel Lydia Blijft	goed	gekozen?	Waarom	(niet)?
7. Vind je de titel One Happy Day	goed	gekozen?	Waarom	(niet)?
8. Beantwoord	vraag	3	nog	een	keer.	Ben	je	van	mening	veranderd?

een vrolijke documentaire over een heel lastig on-
derwerp. Waar moet de zingende en dansende lydia 
heen als haar ouders niet in Nederland mogen blijven?

ONE HAPPy DAy
Reber	Dosky	/	2015	/	30	min	/	speelfilm

Spannende	film	over	Auke,	die	graag	met	zijn	beste	
vriendin serwin op avontuur gaat. Maar dan krijgt 
auke het bericht dat serwin uitgezet zal worden. kan 
auke dit voorkomen?

fiLM
One Happy Day is een zelf verzonnen verhaal. stel je 
voor dat jij het eind van dit verhaal zou mogen herschrij-
ven,	hoe	zou	je	het	dan	laten	eindigen?		Beschrijf	jouw	
einde op minimaal een half a4.

KiNDERRECHTEN
Lees	op	de	achterkant	het	VN-Kinderrechtenverdrag.	
Hebben lydia en serwin ook al deze rechten? zo niet, 
welke rechten hebben zij dan niet? 



HET VN 
KiNDERRECHTEN-

VERDRAG

1. een kind ben je onder de achttien jaar.
2. discriminatie is verboden.
3. Beslissingen	die	jou	als	kind	aangaan,	moeten	in	jouw	

belang worden genomen. je hebt recht op bescherming 
door de overheid.

4. de overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van kin-
deren beschermd worden.

5. de overheid moet ouders respecteren in de opvoeding 
van hun kinderen.

6. je hebt recht op leven en op ontwikkeling.
7. je hebt recht op je eigen naam en nationaliteit.
8. de overheid moet de identiteit, naam en nationaliteit 

van kinderen beschermen.
9. je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. als je 

ouders gescheiden zijn, mag je met allebei je ouders 
omgaan.

10. je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in ver-
schillende landen wonen.

11. de overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan 
worden ontvoerd naar het buitenland door bijvoorbeeld 
één van de ouders.

12. afspraken over kinderen worden gemaakt met kinde-
ren.

13. je hebt het recht om je eigen mening te geven en infor-
matie te zoeken en door te geven.

14. je hebt recht op je eigen geloof.
15. je hebt het recht samen te komen en een club op te 

richten.
16. je hebt recht op privacy.
17. je hebt recht op begrijpelijke informatie.
18. je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. 

de overheid moet hen daarbij helpen.
19. de overheid moet je beschermen tegen mishandeling.
20. de overheid moet extra goed voor je zorgen en je hel-

pen als je ouders dat even niet kunnen of als je geen 
ouders meer hebt.

21. kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen 
de beste oplossing is.

22. als vluchteling heb je recht op speciale bescherming.
23. je hebt recht op hulp als je een handicap hebt.

24. je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als 
je ziek bent.

25. kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op 
dat regelmatig wordt gekeken of de behandeling nog 
wel de beste is.

26. alle middelen die de overheid heeft om mensen te hel-
pen, moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.

27. je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf 
te kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, kleding 
en huisvesting.

28. je hebt recht op onderwijs.
29. je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwik-

kelen van je talenten en je leert over respect voor an-
dere mensen en de natuur.

30. je hebt recht op je eigen cultuur.
31. je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om te 

spelen.
32. Overheden moeten een minimumleeftijd voor werk in-

stellen en kinderen beschermen tegen gevaarlijk en 
schadelijk werk.

33. de overheid moet je beschermen tegen drugs.
34. de overheid moet je beschermen tegen seksueel mis-

bruik.
35. Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of 

verhandelen.
36. de overheid moet je beschermen tegen uitbuiting en 

mishandeling.
37. je hebt recht op een goede behandeling in de gevange-

nis. je mag niet gemarteld worden, en geen levenslang 
of de doodstraf krijgen. Opsluiting van een kind mag al-
leen als uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk.

38. als het oorlog is, moet de overheid jou extra bescher-
men. soldaten zijn bij voorkeur boven de achttien en als 
je jonger bent dan vijftien mag je niet in het leger.

39. je hebt recht op slachtofferhulp.
40. je hebt recht op een eerlijk proces dat rekening houdt 

met jouw leeftijd.
41. als de wetten van een land de rechten van kinderen be-

ter beschermen dan dit kinderverdrag, gelden die wet-
ten en niet dit verdrag.


