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Opdrachtblad

Een jongeman neemt ‘s avonds de trein. In de helverlichte coupé gooit een donkere vrouw haar tassen in
het bagagerek. De jongeman spiekt in haar richting, zij kijkt terug. Dan druppelt er iets uit haar tas op zijn
hoofd. Haar parfum.
Regie:
Xx Als ze uitstapt wrijft hij over zijn hoofd en ruikt aan zijn hand. Wanneer hij zich omdraait
om om haar na te kijken, geeft de man veel van zichzelf bloot.

Jaar:

2007

Duur:
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Opdrachten
Voorafgaand aan de film
Opdracht 1
A Maak in één minuut een tekening van een
http://www.xxx
professor.
B Vergelijk je tekening met je klasgenoten. Welke
http://www.xxx
overeenkomsten zijn er?
C Waarom lijken veel tekeningen op elkaar?
D Welk woord is van toepassing? Verklaar je antwoord.
I. Vooroordeel
II. Stereotype
III. Discriminatie
Xxxx
IV. Racisme
E Welk verband is er tussen vooroordelen, een
stereotypen en discriminatie?
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Opdracht 4
A Wat is opvallend aan het uiterlijk van de man?
Vertelt zijn uiterlijk iets over zijn opvattingen?
Wat dan?
B Wat is de achtergrond van de vrouw (bijvoorbeeld
Amerikaans, Nederlands, Surinaams, Antilliaans,
Ghanees, Indonesisch)? Waarom denk je dat?
C Vind je dat je op basis van uiterlijk iets kunt
zeggen over achtergrond en/of opvattingen?
Waarom wel of niet?

Kijkopdrachten
Let op het uiterlijk van de jongeman.
Let op het uiterlijk van de jonge vrouw.

Na afloop van de film
Opdracht 3
A Wat is een impasse?
1. Moeilijke positie waaruit men zich niet kan
redden.
2. Ongepast gedrag.
3. Dier of plant die oorspronkelijk niet in een
bepaald gebied voorkwam.
4. Overdreven achterdocht.
B Waarom heet de film Impasse?
C Bedenk een andere titel voor de film.

01 2

Movies that Matter @ school
Film opent ogen!

XXXXX
Regie:

Xx

Jaar:

2007

Duur:

xx

Opdrachtblad

Opdracht 5
A Welke van de onderstaande woorden beschrijft het
http://www.xxx
beste het onderwerp van de film volgens jou? Kies
twee van de volgende mogelijkheden:
http://www.xxx
I. Verlegenheid
II. Verliefdheid
III. Angst
IV. Idealen
V. Groepsdruk
VI. Opvoeding
B Vergelijk je antwoord met dat van een klasgenoot.
Xxxx
Vertel elkaar waarom je voor dit antwoord hebt
gekozen.

Opdracht 8
A Lees de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. Over welke mensenrechten gaat deze
film?
B Verklaar je antwoord.

Opdracht 6
A Beschrijf wat de man denkt / voelt?
B Beschrijf wat de vrouw denkt / voelt?

Opdracht 10
Op de website www.treinflirt.nl kunnen treinreizigers
oproepen plaatsen voor mensen die ze een keer
in de trein gezien of ontmoet hebben. Stel dat je
de jongen bent; schrijf een oproep aan de vrouw die
tegenover je zat. Je oproep mag uit maximaal 50
woorden bestaan.
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Opdracht 7
Bedenk samen met een klasgenoot een gesprek
tussen de twee mensen in de film. Schrijf het uit als
een dialoog, maar beschrijf ook de gelaatsuitdrukking, toon, volume, lichaamshouding etc. Stel jezelf
voordat je begint de volgende vragen:
- Wat wil ik de lezer met deze dialoog laten weten
of voelen?
- Wie begint het gesprek? Waarom begint deze
personage het gesprek?
- Hoe reageert de ander? Waarom reageert de
ander op deze manier?
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Opdracht 9
A Vind je dat de film een goed of een slecht einde
heeft?
B Leg uit waarom je die mening hebt.
C Het verhaal had ook anders kunnen aflopen.
Bedenk een ander einde voor de film en laat
dit zien in een storyboard van vijf frames.
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De Universele
Verklaring van de
Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is aangenomen
door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties om de basisrechten
van de mens te omschrijven. In de
verklaring staan de rechten die ieder
mens altijd en overal zou moeten
hebben. De volledige tekst is te lezen
op www.amnesty.nl/uvrm.
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19. Je hebt het recht om uit te komen voor je eigen
mening.
20. Je mag lid worden van een vereniging en een
vereniging oprichten. Niemand mag je dwingen
om bij een vereniging te horen.
21. Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen
voor het landsbestuur en zichzelf daarvoor
verkiesbaar stellen. Het volk kiest de regering in
democratische verkiezingen.
22. Je hebt recht op de economische, culturele en
sociale voorzieningen in je land. Arme landen
hebben recht op internationale hulp.
23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk
loon. Je mag lid worden van een vakbond.
24. Je hebt recht op rust en vrije tijd.
25. Je hebt recht op genoeg inkomen om van te
leven. Als je niet voor jezelf kunt zorgen, moet
de overheid dat doen.
26. Je hebt recht op onderwijs.
27. Je hebt het recht om te genieten van kunst en
cultuur.
28. Landen moeten ervoor zorgen dat de
mensenrechten kunnen worden nageleefd.
29. Je hebt plichten om ervoor te zorgen dat de
rechten van andere mensen kunnen worden
nageleefd. De wetten in je land mogen niet in
strijd zijn met de mensenrechten.
30. Geen van deze rechten mag worden misbruikt
om de mensenrechten te vernietigen.
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Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten
geboren.
De mensenrechten gelden voor iedereen, waar
ook ter wereld.
Je hebt recht op leven, op vrijheid en op
veiligheid.
Slavernij is verboden.
Martelen is verboden.
Je hebt het recht om erkend te worden voor de
wet.
De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen
gelijke bescherming bieden.
Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op
bescherming.
Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het
land uitgezet.
Als je terecht moet staan, heb je recht op een
eerlijke en openbare rechtszaak met een
onafhankelijke rechter.
Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Je daden kunnen niet achteraf strafbaar worden
gesteld.
Je hebt recht op privacy en op bescherming van
je goede naam.
Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land.
Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
Je mag vluchten naar een ander land, als
je mensenrechten worden bedreigd.
Je hebt recht op een nationaliteit.
Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin
stichten.
Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar
van je afnemen.
Je mag je eigen godsdienst kiezen en daarnaar
leven.
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Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

