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Wie had kunnen bedenken dat de hoofdrolspeler 
in de film Children full of Life, de openingsfilm van 
het eerste COFF, in eigen persoon aanwezig zou 
zijn! Het was een buitenkans om samen met Ho-
geschool Rotterdam Toshiro Kanamori te mogen 
verwelkomen. 

En verwelkomen doen we dan ook: het ochtend-
programma in Rotterdam, verzorgd door Hoge-
school Rotterdam, de middag op het Comenius in 
Capelle. Een middag met referaat door Kanamori 
over zijn onderwijsopvattingen: over leren, over 
kinderen, over wat hen bezighoudt, over wat no-
dig isom echt te kunnen leren en uiteindelijk ten 
diepste over de vraag welke leraar of lerares wij 
zelf willen zijn: “We geven les in wie wij zijn”, we 
hebben kinderen iets te vertellen en veel te bieden. 
Kanamori raakt aan de vraag waar het in ons mooie 
werk om gaat: gewoon goede lessen en ondersteu-
ning voor kinderen en jongvolwassenen door goe-
de, bezielde en bezielende docenten en ondersteu-
ners. De kern die scholen tot een levend organisme 
maakt. En de droom van Comenius? Een jaarlijks 
onderwijsfilmfestival. Als inspiratiebron voor de 
on-misbare bijdrage van al die leraren, leraressen, 
ondersteuners en leidinggevenden die zij aan kin-
deren, leerlingen, studenten in scholen van hoog 
tot laag geven. Voor meesters en juffen op al die 
basisscholen die hun leerlingen elk jaar weer voor-
bereiden en hen de kennis en kunde meegeven om 
naar het vervolgonderwijs te kunnen gaan. Voor al 
die leraren en leraressen over de hele wereld die 
zich elke dag weer inzetten en inspannen om aan 
hun leerlingen mee te geven wat zij zo nodig heb-
ben in hun verdere leven. Voor al die mensen die 
dié kern, dàt kloppend hart van scholen dagelijks 
voelbaar, herkenbaar en zichtbaar maken en die 
laten zien wat onderwijs kan doen en wat wij als 
onderwijzers en opvoeders voor leerlingen kunnen 

betekenen. En dat is veel, heel veel.

Hans Neven, Comenius College

Bekroonde aflevering uit de Japanse serie Children full 
of life, waarin kinderen centraal staan. 

Leerlingen van een jaar of elf uit de vierde klas van een 
lagere school in Kanazawa, ten noordwesten van To-
kio houden zich op een bijzondere manier bezig met 
het leren van levenslessen. Hun groepsgesprekken zijn 
altijd serieuzer en diepgaander dan je zou verwachten 
bij kinderen van die leeftijd. In de klas zijn de kinderen 
zeer intensief bij elkaar betrokken. Er wordt veel gela-
chen en gehuild; net als in het leven zelf. Door op na-
tuurlijke wijze over emotionele gebeurtenissen te pra-
ten, ontstaat een steeds grotere binding tussen leraar 
en leerlingen. Op de film is te zien dat het de Japanse 
leerkracht lukt zijn pedagogische missie te realiseren. 
Hij haalt het beste in de kinderen naar boven en maakt 
deugden wakker waardoor de kinderen elkaar kunnen 
helpen gelukkig te zijn. Documentaire waarin de klas 
van Mr. Kanamori een jaar lang wordt gevolgd. Het 
motto van Kanamori is: Als één iemand niet gelukkig 
is, is niemand gelukkig. Zijn waarden en waarheden 
worden in vijf essenties samengevat: Kinderen moeten 
kind mogen zijn, spelen, plezier hebben, zich vrij kun-
nen voelen ervaringen opdoen met voorrang voor hun 
spontane vitaliteit. Kinderen moeten goed eten en de 
waarde van voedsel kennen. Ieder mens is een uniek 
wezen en mag er zijn als individu. Je mag je eigen lot 
niet in handen leggen van anderen. Kinderen moeten 
vrij gemaakt worden van de verwachtingen van ou-
ders; kinderen moeten hun eigen behoeftes leren for-
muleren, vrijuit praten en zo de druk wegnemen. De 
betrokkenheid en verbondenheid binnen de groep is 

heel groot.
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De Amsterdamse schooltuinleraar Bert 
Ydema heeft bijna 40 jaar lang zijn ziel 
en zaligheid gelegd in het bijbrengen 
van liefde voor de natuur aan duizenden 
Amsterdamse stadskinderen, kinderen 
die vaak nog nooit met de handen in de 
aarde hebben gewroed. Aan het eind 
van de oogsttijd neemt Bert afscheid, het 
is tijd om met pensioen te gaan.

Een ontroerende documentaire over een 
onderwijzer die kinderen iets na heeft 
gelaten. Een onderwijzer die je als ouder 
je kind toewenst. Kinderen passie voor 
de natuur bijbrengen dat was veertig 
jaar het leven van Bert Ydema. Hij leerde 
duizenden Amsterdamse schoolkinde-
ren, radijsjes poten, boeketten binden, 
soep maken en vooral opgaan in de na-
tuur, weg van problemen van elke dag.

If you wanted to change an ancient cul-
ture in a generation, how would you do 
it? You would change the way it edu-
cates its children. The U.S. Government 
knew this in the 19th century when it 
forced Native American children into go-
vernment boarding schools. Today, vo-
lunteers build schools in traditional so-
cieties around the world, convinced that 
school is the only way to a ‘better’ life 
for indigenous children. But is this true? 
What really happens when we replace a 
traditional culture’s way of learning and 
understanding the world with our own? 
Beautifully shot on location in the Bud-
dhist culture in the northern Indian Hi-
malayas, takes a challenging, ultimately 
deeply disturbing look at the effects of 
modern education on the world’s last 
sustainable indigenous cultures.
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In 2004 nemen Arabische en Joodse ou-

ders samen het initiatief een tweetalige 

basisschool op te richten in Kara, een 

dorp in de Wadi-vallei in Israël. Aan de 

opening in september van dat jaar gaan 

heftige discussies vooraf. Het initiatief 

mag idealistisch en nobel zijn, de reali-

teit is dat de ouders heel wat drempels te 

overwinnen hebben. Bovendien moeten 

zij hun beslissing verdedigen tegenover 

tegenstanders en sceptici. De school die 

Bridge over the Wadi genoemd wordt, 

heeft plaats voor vijftig Joodse en vijf-

tig Arabische leerlingen, maar ligt in het 

Arabische deel van de vallei. In een so-

bere stijl observeren de makers hoe leer-

lingen, leerkrachten en ouders worstelen 

met een vreedzame co-existentie tijdens 

het spannende eerste jaar.

Een hoogtepunt met een trefzekere po-
etische wreedheid en authentieke radi-
caliteit die je zelden aantreft, jubelt NRC 
begin 2009. Wat begint als een onschul-
dige vertelling over het ondernemende 
meisje Bakhtay dat perse naar school wil, 
ontaardt in een angstaanjagende nacht-
merrie met Afghaanse kinderen die Ta-
libaantje en Amerikaantje spelen bij de 
grotten van Bamiyan, waar de Talibaan 
in 2001 de eeuwenoude Boeddhabeel-
den opbliezen. Om naar school te kun-
nen moet Bakhtay een schrift hebben, en 
daarom gaat ze eieren verkopen. De film 
voert ons langs de Afghaanse basiseco-
nomie en nemen we met haar een kijkje 
in enorme openluchtscholen: eentje voor 
de jongens en eentje voor de meisjes. 
Het meisje Bakhtay gaat het wel redden 
dankzij haar vastberadenheid om van de 
wereld te leren. Maar het wordt een har-
de les.
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Finland’s education system has consistent-
ly ranked among the best in the world 
for more than a decade. The puzzle is, 
why Finland? In the 60-minute film, Dr. 
Wagner guides the viewer through an 
inside look at the world’s finest seconda-
ry education system. A life-long educator 
and author of the best-selling book “The 
Global Achievement Gap,” Dr. Wagner is 
uniquely qualified to explore and explain 
Finland’s success. From within classrooms 
and through interviews with students, 
teachers, parents, administrators and go-
vernment officials, Dr. Wagner reveals 
the surprising factors accounting for Fin-
land’s rank as the #1 education system in 
the world.

Hartverwarmend en ontroerend school-
drama over verwerking van rouw, schuld-
gevoel, vriendschap en hoop. Op een 
basisschool in Montréal pleegt een do-
cente zelfmoord. De 55-jarige Algerijnse 
immigrant Bachir Lazhar wordt aange-
nomen als invaldocent. Hij komt terecht 
in een klas in shock, terwijl hij zelf met 
zijn eigen problemen worstelt. De cultu-
rele kloof tussen Bachir en zijn leerlingen 
wordt meteen duidelijk als hij hen een 
veel te moeilijk dictee geeft. De leerlin-
gen Alice en Simon zijn bijzonder door 
de dood van hun docente geraakt, iets 
wat door Bashir snel wordt opgemerkt. 
Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan 
met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf 
baat bij de onschuld die zij nog in zich 
dragen.
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Serie Nederlandse en aangekochte docu-
mentaires van de VPRO, NPS, IKON, Hu-
manistische Omroep en de EO. Gekop-
peld aan de website www.hollanddoc.
nl, met o.a. een digitaal themakanaal. In 
deze uitzending de documentaire ‘Mees-
ter Ben’, over een bevlogen leraar op 
basisschool ‘t Palet, middenin de Haagse 
Schilderswijk.

De samenstelling van de wijk vindt haar 
weerslag in het leerlingenbestand van 
het Palet. Het is inmiddels een zoge-
naamde zwarte school geworden. Ben 
heeft de samenstelling van de school 
zien veranderen. En hoewel de wereld 
om hem heen harder en cynischer is ge-
worden is daar bij hem weinig van te 
merken. Hij blijft, net als de rest van het 
leraren corps een bevlogen leraar die er 
alles aan doet om de kinderen de lesstof 
bij te brengen.

1948. Clément Mathieu, een werkloze 
muziekleraar, krijgt een baan als ambte-
naar in een kostschool voor moeilijk op-
voedbare kinderen. Hij is geschokt door 
de harde dagelijkse routine van de school 
en vooral door het extreme en groten-
deels nutteloze beleid van directeur Ra-
chin. Mathieu besluit de kinderen op het 
rechte spoor te brengen door hen kennis 
te laten maken met de kracht en magie 
van muziek. De film is een remake van 
de film La cage aux rossignols uit 1945 en 
was een internationaal succes. Les cho-
ristes werd genomineerd voor 2 Oscars 
(muziek en beste buitenlandse film) en 
8 Césars (2 gewonnen). De film heeft de 
Fransen letterlijk weer aan het zingen ge-
kregen.
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Hope builders / Les porteurs d’espoir 
2010, 89 minuten. Gesproken taal: Frans 
Ondertiteling: Engels

The future of the world is perhaps being 
played out in an elementary school in 
Quebec, where a teacher is implementing 
a new teaching method (Action Research) 
aimed at preparing children to take up 
environmental challenges. During a very 
special school year, the students of Do-
minique Leduc’s grade six class are lear-
ning to identify, rigorously analyze and 
resolve a problem that exists in their 
world. They are also learning about the 
uncertainty faced by those who want to 
change things. A unique and invaluable 
witness to this experimental educational 
project, the documentary Hope Builders 
demonstrates how this teaching method 
is important in developing critical intel-
ligence in students, but it also underlines 
the crucial role of the teacher. Director 
emeritus Fernand Dansereau reminds us 
therefore that we must still look to the 
human instinct to find reasons to hope.

CO
M

E
N

IU
S
 O

N
D

E
R

W
IJS

tw
eed

e   F
IL

M
F
E
S
T

IV
A

L

B
i
n
d
i
n
g



COMENIUS ONDERWIJS
tweede   FILMFESTIVAL

Comenius Beroepsonderwijs • vwo • tto • havo • pre-havo • mavo • vmbo • ComeniusVakcollege Techniek Comenius Beroepsonderwijs • vwo • tto • havo • pre-havo • mavo • vmbo • ComeniusVakcollege Techniek

MET DANK AAN 
DE SPONSOREN:



COMENIUS ONDERWIJS
tweede   FILMFESTIVAL

Colofon

Drukwerk:
Drukkerij Mercator
Schiedam
Vormgeving:
Marianne Boender
Willemijn van Gellecum
Redactie:
Willemijn van Gellecum

Drukkerij Mercator
drie generaties 
Jaeger

Drukkerij Mercator is 
het Schiedamse familie-
bedrijf van de familie 
Jaeger. Drie generaties 
Dolf Jaeger volgden el-
kaar op. Opa Dolf Jae-
ger begon de zaak in 
1937 en droeg die in 
1966 over op zijn zoon. 
Dolf Jaeger II gaf in 
2004 de fakkel door aan 
zijn zoon, Dolf Jaeger III.

Sommige zaken
blijven
Er is veel veranderd 
sinds 1937, maar lief-
de voor het ambacht 
en aandacht voor elke 
klant voeren de bo-
ventoon. “Persoonlijke 
aandacht geven, mee-
denken en de klant een 
zorg ontnemen...”dat is 
het motto!

Kanamori:
gearriveerd 
in Nederland!


