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1. INLEIDING
Wat is WIE BEN JIJ?
WIE BEN JIJ? is een film- en diversiteitsproject in de bovenbouw van de basisschool met
als doel elkaar beter te leren kennen en de verbinding tussen leerlingen, ouders en leraren
te vergroten. Het is letterlijk grensoverschrijdend omdat het project zich niet alleen binnen
de schoolmuren afspeelt maar zich juist ook naar buiten richt.
Kinderen filmen elkaar thuis en in de buurt. Ze gaan in gesprek met ouders en proberen
zoveel mogelijk over hun klasgenoten te weten te komen. Zo leren ze op een eigentijdse
manier hun overeenkomsten herkennen en verschillen te omarmen. Met nieuwsgierigheid en
een goede dosis humor vragen ze elkaar het hemd van het lijf en krijgen ze een inkijkje in
elkaars leven. Doordat ouders, leerlingen, leerkrachten en buurtgenoten elkaar voor de
camera ontmoeten - en elkaar nu ook buiten school herkennen - ontstaat er een gevoel van
verbinding, saamhorigheid en een mooiere samenleving.
Bekijk onze trailer op: https://vimeo.com/489431305

Gert Geertsma, directeur OBS De Roos over WIE BEN JIJ?
‘Het filmproject WIE BEN JIJ? geeft een mooie en soms ook vertederende inkijk thuis
bij de kinderen van groep 7. Niet alleen de beelden zelf, maar ook de vragen die
de kinderen elkaar stelden, de dingen die ze belangrijk vonden om te laten zien en de
onbevangenheid waren prachtig en soms ook heel grappig. Het heeft de
kinderen en ouders zeker dichter bij elkaar gebracht.’
Esther Schipper, docent OBS Corantijn over WIE BEN JIJ?
'Na het project WIE BEN JIJ? merkten we dat de kinderen in de groep meer in staat zijn
zich te verplaatsen in de gevoelens, wensen, opvattingen en de situatie van anderen.'
Mayke, moeder van Robyn over WIE BEN JIJ?
‘Alle kinderen hebben dromen en alle ouders willen het beste voor hun kind. Dat is
universeel. Ik vond het verrijkend en zwaai nog steeds naar moeders op het schoolplein.'

2. MISSIE
Stichting WIE BEN JIJ Film heeft als missie ontmoetingen tot stand te brengen door middel
van film. We creëren meer begrip en verbinding tussen kinderen onderling en volwassenen
zodat ze empathisch en zonder vooroordelen met elkaar leren omgaan. Wij willen dat elk
kind en elke volwassene in Nederland trots kan zijn op wie hij of zij is ongeacht achtergrond,
cultuur, religie of gender. Wij moedigen aan om oprechte interesse in elkaar te tonen en
elkaar de vraag te stellen: wie ben jij?
WIE BEN JIJ? is een creatief filmproject waarbij kinderen op school worden opgeleid tot
filmmaker en elkaar na school, thuis filmen. Door bij elkaar over de vloer te komen en
elkaars gezinssituatie te leren kennen, leren zij overeenkomsten herkennen en inspiratie
halen uit verschillen. Het project verbindt school, thuis en de buurt met elkaar en zet aan tot
dialoog over respectvol samenleven in een inclusieve wereld.
We focussen op scholen waar de noodzaak tot verbinding (sociale cohesie) en dialoog
groot is, waar behoefte is aan een verdiepend burgerschaps & diversiteitsprogramma en
waar kinderen niet vanzelfsprekend toegang hebben tot deze programma’s.

●

Verbinding tot stand brengen
kinderen/ouders, school en buurt.

tussen

de

driehoek:

●

Het tegengaan van vooroordelen.

●

Sociale cohesie vergroten op school en in de wijk.

●

Gelijke kansen voor ieder kind ongeacht achtergrond of
thuissituatie.

●

Een oplossing bieden voor uitdagende en moeilijke klassen.

●

Deelnemers leren naar elkaar te kijken vanuit respect
en empathie.

3. WAAROM WIE BEN JIJ?
Directe aanleiding
De directe aanleiding om dit project te starten is een incident op de Corantijnschool in
Amsterdam West eind 2016 in groep 6/7 over het al dan niet bloot douchen na de gymles.
Kinderen scholden elkaar uit om hun afkomst en riepen woorden als ‘stink-Hollander’ en
‘kut-Marokkaan’ naar elkaar. Na een interventie in de klas en groepsgesprekken met ouders
waarbij vooroordelen over en weer pijnlijk zichtbaar werden, besloot documentairemaker
Saskia Boorsma, tevens betrokken ouder in de desbetreffende klas: hier moeten we iets
aan doen. Zij kwam met het idee voor een filmproject. 'Kinderen en ouders moeten elkaar
beter leren kennen. Geen ruzie maken om de verschillen, maar ervan leren en geïnspireerd
raken om dóór te vragen: wie ben jij eigenlijk?

Politieke krachtenveld
Ons filmproject WIE BEN JIJ? is hard nodig op scholen want polariserende krachten en
bewegingen in de samenleving zetten de onderlinge verhoudingen in de klas en daarbuiten
op scherp. Politieke tegenstellingen worden groter, links tegen rechts, het
minder-minder-debat van Wilders, complotdenkers, vernielen van regenboogvlaggen, Kick
Out Zwarte Piet. Mensen die elkaar uitschelden op basis van kleur, religie, geaardheid. Het
vergroot de angst en verdeeldheid in de samenleving. Wij zien WIE BEN JIJ? als antidotum:
een doeltreffende tegenbeweging die teruggaat naar de basis, eenvoudig inzetbaar is maar
tegelijkertijd een groot maatschappelijk vraagstuk behandelt. Het leert met een open blik
naar elkaar te kijken, empathie te hebben voor hen die ‘anders-zijn’ en oog te hebben voor
overeenkomsten die ons verbinden.
Doelgerichte handreiking
Hoewel de politiek het onderwerp op de agenda heeft - en allerlei wetenschappers, politici
en andere knappe koppen bezig zijn met het vraagstuk - moet er uiteindelijk gewoon iets
gebeuren op de werkvloer, op de scholen zelf. Er is behoefte aan een praktische,
uitvoerbare ‘tool’ die direct verschil maakt, die positief bijdraagt aan de sfeer op een school
én in de wijk. Een project dat hele grote en soms ongrijpbare kwesties klein(er) maakt en
terugbrengt naar hanteerbare proportie.

4. HET FILMPROJECT IN BEELD

5. WAAROM WERKT WIE BEN JIJ?
De basisschool is de eerste minimaatschappij waarin kinderen terecht komen buiten hun
eigen vertrouwde gezinssituatie. Het is een plek waar ze met heel verschillende mensen met
verschillende achtergronden in aanraking komen en op sociaal en cognitief vlak gevormd
worden. In de bovenbouw (leeftijd 9-12 jaar) worden kinderen zich steeds meer bewust van
hun omgeving. Verschillen worden opgemerkt en uitvergroot en kunnen leiden tot onveilige
situaties in klassen wanneer er niet met respect mee wordt omgegaan. Onbekend maakt
onbemind. Maar dat werkt ook de andere kant op: bekend maakt bemind! WIE BEN JIJ? wil
dat bewustwordingsproces de goede richting op sturen door kinderen proefondervindelijk
te laten zien hoe krachtig en stimulerend het is om echt naar elkaar te kijken. Ze worden
aangemoedigd om binnen een veilig kader belangstellend en empathisch te zijn. Ze
ontdekken talenten bij elkaar en bij zichzelf. Ze leren (zichzelf te) presenteren en trots te zijn
op wie ze zijn.
Een belangrijk uitgangspunt van WIE BEN JIJ? is dat de kinderen zelf leren nadenken en dat
hen geen ‘gedachtegoed' wordt opgelegd. Ze worden tijden de filmopdracht niet gestuurd
in een bepaalde denkrichting of denkproces. Vanuit een basis van nieuwsgierigheid en
respect werken zij zelfstandig aan het project. Ouders, leerkrachten en begeleidende
filmmakers zijn niet aanwezig bij het filmen waardoor de kinderen zelf op onderzoek gaan
en hun eigen mening vormen. Dit principe wordt voortgezet in de filosofische
verdiepingslessen die na de première in de klas plaatsvinden.
Bij WIE BEN JIJ? gebruiken we het medium film als artistiek middel om een maatschappelijk
verandering tot stand te brengen. Wij maken bewust gebruik van professionele filmmakers
uit het werkveld van kunst en media om kwaliteit
te waarborgen en de grote
maatschappelijke thema’s uit het filmmateriaal zorgvuldig uit te lichten.
We zien dat het filmproject een krachtig middel is om een zaadje te planten en dat het
verschil maakt in de jonge levens en de omgeving van de kinderen. Het levert een
gezamenlijke ervaring op waar zij de rest van hun leven op kunnen teruggrijpen. En waarvan
wij hopen dat er een ‘preventieve’ werking van uit zal gaan. De opgedane ervaring dat
achter die onbekende ook een mens schuilt, zullen de kinderen voor de rest van hun leven –
en tijdens nieuwe ontmoetingen - met zich meedragen.

●

Sluit aan bij de belevingswereld van kinderen

●

Vergroot empathisch vermogen

●

Vergroot eigenwaarde

●

Ontwikkelt talent

●

Ontplooit creativiteit

●

Leert samenwerken

●

Laat een ieder in zijn waarde

●

Vergroot ouderbetrokkenheid

●

Geeft docent handvatten om met uitdagende
groepen aan de slag te gaan

●

Creëert een veilige omgeving

●

Viert resultaten (o.a. een feestelijke filmpremière)

●

Geeft inzicht in thuissituatie van kinderen

●

Geeft kinderen eigen regie

●

Maakt trots en geeft plezier

6. WINNAAR NATIONALE ONDERWIJSPRIJS
Filmproject WIE BEN JIJ? is in 2019 beloond met de Nationale Onderwijsprijs 2019 - 2021
voor de provincie Noord-Holland. Een prachtige prijs en een geweldige opsteker voor het
sociale filmproject dat wij in 2017 zijn gestart, samen met de OBS Corantijn in
Amsterdam-West.
Uit het Juryrapport:
‘Het is origineel om kinderen zelf op deze manier uit te laten zoeken wie hun klasgenoten
eigenlijk zijn.’
‘De school is een afspiegeling van onze samenleving waarin de kloof tussen
bevolkingsgroepen alleen maar lijkt te groeien. Het is mooi om te zien dat de school de
handen uit de mouwen steekt, samen met ouders om de herkenbare problemen aan te
pakken. De gevoelige snaar wordt niet vermeden en wellicht juist hierdoor is het resultaat
navenant. Kinderen en ouders laten een stukje van hun leven zien en tonen hun gevoelens
van schaamte, van trots, van onzekerheid.’
‘Mooie woorden en theoretische exercities alleen zijn niet genoeg. Er moet iets gebeuren
‘op de werkvloer’ van de scholen, en dat doet WIE BEN JIJ?’

7. WIE BEN JIJ? groeit
In de afgelopen drie jaar mocht WIE BEN JIJ? rekenen op de groeiende belangstelling van
basisscholen in Amsterdam-West. In gesprek met docenten, schooldirecteuren en ouders
zien we de toenemende behoefte, de noodzaak, om op een andere manier om te gaan met
diversiteit en burgerschap in de klas. We krijgen terug dat het filmproject daadwerkelijk de
cohesie en verbinding bevordert in de groep. En dat gunnen wij iedere klas!
Sinds 2017 is WIE BEN JIJ? gegroeid van een pilot in één klas naar 11 klassen op 6 scholen
in 2021. In totaal zijn 900 kinderen in 35 Amsterdamse klassen op 9 verschillende scholen
opgeleid tot WIE BEN JIJ? filmmakers en hebben we 35 filmpremières georganiseerd
waarin kinderen, ouders, familie, buurtgenoten en leerkrachten elkaar ontmoeten en samen
naar hun film keken.
AANTAL
SCHOLEN
2017
2018
2019
2020
2021

AANTAL
KLASSEN
2017
2018
2019
2020
2021

🏢 (1)
🏢 (1)
🏢🏢🏢 (3)
🏢🏢🏢🏢🏢 (5)
🏢🏢🏢🏢🏢🏢 (6)
👫 👫 👫 👫 (4)
👫 👫 👫 👫 (4)
👫 👫 👫 👫 👫 👫 (6)
👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 (10)
👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 👫 (11)

8. AMBITIE
Wat willen wij bereiken?
Wij gunnen elk kind, school en gezin de kans om deel te nemen aan ons film- en
diversiteitsproject WIE BEN JIJ? Hiervoor is het nodig dat onze organisatie bestendig wordt
gemaakt voor een nieuwe fase van groei, zowel op personele, financiële als inhoudelijke
vlak.
Om onze missie waar te maken en aan de toenemende vraag naar ons filmproject te kunnen
voldoen willen wij de komende periode de volgende doelen behalen.

●

●
●

●

●
●
●

UITBREIDEN
WIE BEN JIJ? uitbreiden in 2022 naar 15 klassen, waarvan 13
klassen in Amsterdam, inclusief twee nieuwkomersgroepen 1
klas in Rotterdam en 1 in Almere
WIE BEN JIJ? uitbreiden in 2023 naar 25 klassen
WIE BEN JIJ?-team uitbreiden met (lokale) editors en
filmdocenten
ONDERZOEK / VERDIEPING
Onderzoeksresultaten publiceren van de VU onderzoeken uit
2021 naar effectiviteit en sociale cohesie in relatie tot WIE BEN
JIJ?
Nieuw onderzoek starten in samenwerking met de VU
Verdiepen samenwerking met Gelijke Kansen Alliantie
Ons netwerk vergroten door nieuwe scholen, politici,
wetenschappers, gemeenten en boegbeelden die zich
bezighouden met (super)diversiteit aan WIE BEN JIJ? te
verbinden

●

ORGANISATIE
Stichting oprichten en Adviesraad oprichten en uitbreiden
Verdiepende website / platform ontwikkelen
Zichtbaarheid vergroten op sociale media en traditionele
media.
Organisatie versterken met een projectmanager

●
●

ONTWIKKELING / FINANCIERING
Overdraagbaar lespakket ontwikkelen
Subsidieaanvraag doen bij fondsen voor landelijke uitbreiding

●
●
●

9. WERVING MIDDELEN EN BEGROTING
WIE BEN JIJ? is de afgelopen drie jaren organisch gegroeid met dank aan lokale financiële
partners zoals welzijnsorganisaties AKROS, DOCK en Combiwel, Steunfonds Amsterdam,
gemeente Amsterdam en Stadsdeel West. De projecten worden voor ongeveer twee-derde
gefinancierd door bovenstaande partners. Voor het overige deel financieren de scholen zelf,
veelal vanuit burgerschap subsidies die vanuit gemeenten en het Rijk beschikbaar zijn voor
scholen. De scholen in Amsterdam-West gebruiken hiervoor de zogenaamde VloA subsidie.
We zijn bovenstaande partners dankbaar voor hun vertrouwen in WIE BEN JIJ?
De huidige toename van het aantal deelnemende scholen vraagt om uitbreiding van meer –
structurele – financiering om onze ambitie, zoals hiervoor omschreven, waar te maken.
Daarom zullen we komend jaar op zoek gaan naar nieuwe partners en structurele
co-financiering door gemeenten, stadsdelen en (landelijke) fondsen.
Stichting De Hoorneboeg helpt ons in 2021 financieel en in man-uren via de Denktank en
Rainmen bij het oprichten van een Stichting. Dit stelt ons in staat om ons gedachtegoed
verder aan te scherpen en WIE BEN JIJ Film te positioneren.

10. ORGANISATIE
De makers van WIE BEN JIJ? zijn idealistische professionals die film gebruiken om
maatschappelijke verbanden bloot te leggen en om mensen/kinderen op een andere manier
naar elkaar te leren kijken. In oprechte interesse, eerlijkheid en zonder iets in scène te zetten
want ‘de werkelijkheid is vele malen interessanter dan jij als individu kunt verzinnen.’
Doordat zij zelf ervaren hebben hoe verbindend film kan werken en vanuit een gevoel van
noodzaak om deze ervaring te delen, zijn zij WIE BEN JIJ? begonnen.
Het vaste team van WIE BEN JIJ? bestaat uit:
Saskia Boorsma programmamaker / researcher & oprichter WIE BEN JIJ?
Remke Westerhof editor / scriptschrijver & mede-oprichter WIE BEN JIJ?
Saskia en Remke hebben als vaste medewerkers van &Bromet, het bedrijf achter filmmaker
Frans Bromet, verschillende (jeugd)documentaires gemaakt over diversiteit.
Bestuurslid & Voorzitter Anita Groenink is directeur van Midwest (www.inmidwest.nl) waar
WIE BEN JIJ? kantoor houdt. Daarnaast is zij onder andere bestuurslid van de
Buurtcamping en De Hallen in Amsterdam.
Bestuurslid Huib Wurfbain is ondernemer, coach, adviseur bij THNK en Singularity
University en bestuurslid van Pride Amsterdam.
Bestuurslid Bianca Koomen is interim-directeur in het basisonderwijs. Daarnaast traint zij
onderwijsprofessionals en zet zij zich met hart en ziel in voor onderwijsvernieuwing.
Bestuur
Anita Groenink - voorzitter
Huib Wurfbain - penningmeester
Bianca Koomen - secretaris
Oprichter
Saskia Boorsma
Mede-oprichter
Remke Westerhof
Contactgevens
Email: saskiaboorsma@gmail.com
Telefoonnummer : 06-15000703
KvK nummer
58356983

Website
www.wiebenjij.tv

