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The Art of Becoming is een ideale film om de perceptie rond 
vluchtelingen en asielzoekers te nuanceren en een gesprek 
te voeren met je klas. 
Als leerkracht leg je zelf accenten in de nabespreking, 
door verder te gaan met één van de tien tips om rond de 
film te werken. Stimuleer je leerlingen om zich kritisch en 
open op te stellen. 

fiLminfo
SynoPSiS

Drie verhalen worden door elkaar vervlochten: Fatah probeert in Istanbul genoeg geld te ver-
dienen om de reis naar Griekenland en daarna naar Italië te wagen. Saleh woont al drie jaar in 
Europa, maar mist zijn ouders. En Mamadou probeert als uitgeprocedeerde illegale asielzoeker 
in België zijn job te behouden en zijn studies verder te zetten. Door hun verhalen wordt de hele 
migratiecyclus in beeld gebracht, van de onrealistische verwachtingen over Europa, over het 
leven in een opvangcentrum tot de strijd tegen de uitwijzing. 

De film borduurt voort op het boek ‘Vroeger is een ander land’. Daarin worden aangrijpende por-
tretten geschetst van zeven jongens en één meisje die moederziel alleen in ons land aankwamen. 
Cathérine en Hanne maakten eerder samen al Silent Stories, waarvoor ze eveneens vertrokken 
van een boek van Vuylsteke. 

TechniSche info

Documentaire, 60 min., 2013

regie  Hanne Phlypo en Cathérine Vuylsteke
camera  Johan Legraie
geLuid Grégory Lannoy, Matthieu Roche, Yann Elie-Gorans, Julien Vanhee
monTage Koen Timmerman
muzieK Karim Baggili
geLuidSonTwerP Olivier Mortier & Paul Heymans
ProducTie Clin d’oeil films / Hanne Phlypo & Antoine Vermeesch 
coProducTie Caviar

Met de financiële steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (V.A.F.), le Centre du cinéma et de 
l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de voo, het Fonds Pascal Decroos, UNHCR, 
het Centrum voor gelijkheid van kansen, De Mens.nu, SCAM & CANVAS. 

de fiLmmaKerS oVer hun fiLm

Tijdens een ontmoeting met filmmakers Hanne Phlypo en Cathérine Vuylsteke kwamen we 
heel wat te weten over het filmproces…

“We namen een jaar de tijd om de jongens te leren kennen en 
een vertrouwensband op te bouwen. Ze wisten altijd wanneer de camera 
draaide. We hadden geen zoomlens, dus moesten we letterlijk vlakbij 
gaan staan voor een close-up. In aanloop naar de opnamen hebben we véél  
gevoetbald met Saleh en regelmatig een pint gedronken met Mamadou.” 

“We kozen voor gewone jongens, geen stereotypen. We zoch-
ten ook naar fotogenieke figuren, uiteindelijk ben je in eerste instantie 
een filmmaker die zoekt naar een manier om het verhaal goed over te 
brengen. Mooie beelden en personages zijn daarbij belangrijk.”

“We bleven bewust vaag over de achtergrond van de jongens, 
zodat de kijker niet meteen een oordeel klaar heeft. We willen niet dat de 
jongens herleid worden tot datgene wat hen hier bracht.”

“Gelukkige mensen sturen hun kinderen niet weg.” Is vaak 
ons antwoord als er vragen komen over de beweegredenen van jongeren 
die op de vlucht zijn. Sta er ook bij stil dat dit stuk voor stuk heel sterke 
persoonlijkheden zijn, die deze tocht durven ondernemen…”

“Fatah stelde ons vragen tijdens de draaidagen in Istanbul. 
Hoe kan het dat twee vrouwen hier zomaar ongesluierd rondlopen, geen 
trouwring dragen… . Het was confronterend voor hem. We moesten hem 
ook duidelijk maken dat we hem niet konden helpen aan een visum, dat 
onze intenties met deze film van een andere aard waren.”

“Tachtig uur beeldmateriaal en vijftig dagen monteren 
resulteren in drie portretten die werden verweven tot één geheel waarin 
het hele migratieproces in beeld komt. We zochten naar variatie in fun-
damentele, betekenisvolle scènes. Elk verhaal kent een andere afloop.”

Tien TiPS om rond de fiLm Te werKen!
We geven je als leerkracht graag  een aanzet  om met je 
klas rond de film te werken. Verdieping bij deze tips vind 
je in de educatieve folder die je ontvangt na het boeken 
van de film. 

01  Te gaST in de KLaS: 
één Van de fiLmmaKerS
De filmmakers houden tijd vrij in 2014 om langs te komen in jouw klas en 
te vertellen over het hele filmproces! Hanne en Cathérine vertellen met ple-
zier over het contact met Saleh, Fatah en Mamadou, over het aantal uren dat 
ze onderweg, achter de camera of in de montagekamer doorbrachten. In het 
gesprek kan je hen vragen hoe ze de jongens hebben benaderd, wat voor hen 
de mooie of moeilijke momenten waren tijdens dit proces en als er al plannen 
zijn voor een volgende film? Je leerlingen komen via dit gesprek ook veel te 
weten over het vak van een filmmaker.

02  Te gaST in de KLaS:  
een jonge VLuchTeLing
De beste manier om jongeren te laten nadenken is door hen te confronte-
ren met iemand die het zelf meemaakte. In samenwerking met Minor-Ndako 
(het opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen dat ook in de film te 
zien is) wordt deze mogelijkheid aangeboden. Onder begeleiding komt één 
van de jongeren die bij Minor-Ndako verbleef (en ondertussen meerderjarig 
is) naar je klas. Je leerlingen kunnen vragen voorbereiden of de jongere zelf 
laten vertellen. 

03  LinK naar heT boeK 
 ‘Vroeger iS een ander Land’
De film borduurt voort op het boek ‘Vroeger is een ander land’ van Cathérine 
Vuylsteke. Ze luisterde een schooljaar lang naar hun verhalen over ‘vroeger, 
vandaag en straks’. In het boek is er plaats voor hun verleden en hun dromen, 
hun emoties, zelfspot, spijt of beperkingen. Lees het boek samen met je klas 
(of selecteer er zelf delen uit). Koppel dan terug naar de klas met de vraag: En 
wat is jouw verhaal?. Een schrijfopdracht kan daarbij een uitdaging vormen. 
Leg hun verhalen naast die van de acht jongeren uit het boek.

04 waT iS een VLuchTeLing?
 De juridische kant van deze problematiek is behoorlijk complex. Het is nut-

tig om je als leerkracht te informeren. Zo kan je je klasgroep ook de nodige 
duiding geven tijdens de filmbespreking. We verwijzen daarom graag door 
naar twee infopakketten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Daarin wordt de 
asielprocedure en de wetgeving toegelicht en opgelijst vanuit welke landen 
veel vluchtelingen komen of waar ze heen gaan. Ook het verschil tussen een 
vluchteling en asielzoeker wordt er duidelijk gemaakt. In één ervan staat een 
interessante werkvorm die vertrekt vanuit vijf verschillende vluchtelingen-
profielen. Waarom zijn ze op de vlucht en om welke reden zullen ze al dan niet 
asiel verkrijgen? 

05  in de Schoenen Van…?
Eén van de troeven van deze film is herkenbaarheid. Vertrek vanuit de bele-
ving van de drie personages en maak de brug naar de leefwereld van je leer-
lingen: Welke emoties herkende je bij de drie personages? Voel jij je zelf ook 
vaak zo? Kan je je voorstellen hoe het is om geen ouders te hebben of ze nooit 
meer te zien? Deze vragen zijn makkelijk te linken aan de volgende tip bij ‘de 
kunst van het zijn’. Stel je voor dat jij in een ander land was geboren? In Syrië, 
Guinee of Afghanistan?

06 fiLoSofeer oVer  
 “de KunST Van heT zijn”
Filosoferen is samen denken en onder woorden brengen. De (vertaalde) film-
titel is hiervoor het ideale vertrekpunt. Is het moeilijk te worden wie je bent? 
Waar hangt dit van af? Wat is een perspectief? Wat is jouw perspectief? Welke 
zekerheden heb je, wat bepaal je zelf of heb je zelf in de hand? Waar kom ik 
vandaan? Waar wil ik naartoe? 

07  foToShooT
Vertrek vanuit een woord en probeer dit te vertalen naar een beeld (foto, 
tekening, filmpje). Start met identiteit. Slagen de leerlingen erin dit woord 
te benoemen? Kunnen ze hun eigen identiteit weergeven in vijf persoonlijke 
attributen en dit ook motiveren? Vertrek vanuit een ander trefwoord. Enkele 
suggesties: gelukzoeker, toekomstperspectief, wetgeving, ik en de wereld, een 
‘thuis’, hongerstakers, asielbeleid, ontheemd zijn, identiteit, heimwee, welkom, 
levensloop, uitzichtloos of hoopvol…

08  debaT
Op basis van enkele uitdagende stellingen ga je met je klas in debat over de 
actualiteit rond vluchtelingen en asielzoekers (Alle vreemdelingen moeten 
terug naar hun land. Ze hebben hier niets te zoeken. of Uitgewezen jongeren 
moeten hun opleiding kunnen afmaken.). In een uitgewerkte debatvorm sti-
muleer je je leerlingen om ook eens het standpunt van de tegenpartij in te 
nemen en laat je ze anoniem een stem ‘voor’ of ‘tegen’ uitbrengen bij aanvang 
van het debat en erna. Zo merk je dat meningen vaak werden bijgestuurd. 

09 SaLeh, mamadou en faTah: en nu?
De leerlingen van je klas vragen zich ongetwijfeld af: Hoe gaat het nu met hen? 
Als je hen kon mailen, wat zou je dan vragen of vertellen? Als je hen iets kon 
geven, wat zou dat dan zijn? 
Hanne en Cathérine bezochten Mamadou in 2013 in Senegal, waar hij nu woont 
en een nieuw bestaan probeert op te bouwen. Ze filmden hem en schreven zijn 
verhaal op. Zowel het beeldinterview als het krantenartikel (De Morgen) zijn 
op te vragen via Lessen in het donker.

10 onLine VerzameLPLeK: The arT of 
becoming TumbLr Pagina!
Op deze plek kan je resultaten posten van de verwerking bij de film: foto-
shoots rond de thema’s, een interview dat de leerlingen maakten met Hanne 
of Cathérine in de klas, een sfeerbeeld van het debat, artistieke uitspattingen 
in de lessen PO, jullie toekomstperspectief in een Instagramreeks, een wens 
voor één van de personages, een gedicht…! Deel het op Tumblr en creëer een 
online verhaal rond de film. 
Ga naar volgende link: tumblr.com
Log in met volgende gegevens:
  mail: info@lesseninhetdonker.be
  paswoord: becoming2014
  gebruikersnaam: theartofbecomingblog

 

 doeLgroeP: 2e en 3e graad So & hogeSchooLSTudenTen

beKijK de fiLm meT je KLaS
in een fiLmzaaL of in heT KLaSLoKaaL

De filmvertoning kan op verschillende manieren ge-
pland worden. Je kan kiezen voor een vertoning in een 
bioscoop/cultuurcentrum naar keuze. Daarbij is de 
ticket prijs per leerling afhankelijk van de filmzaal. Of 
je kan de dvd huren bij Lessen in het donker. Dan is de 
prijs ¤ 1,5 per leerling.

aanVuLLende mogeLijKheden bij de fiLmVerToning

Voor zowel in de filmzaal als op school

inTerViewS meT de fiLmmaKerS en mamadou oP dVd
ToTaLe duur circa 25 min.
KoSTPrijS  ¤ 15 voor huur en handling 

nageSPreK meT één Van de fiLmmaKerS in de KLaS
KoSTPrijS  ¤ 135 voor een aanwezigheid van 2u op school 
 (¤ 25 per extra begonnen uur). Exclusief vervoersonkosten (afhankelijk  
 van de bestemming is dit een treinticket of een kilometervergoeding).
duur  circa 30 min. per gesprek.  
 Voor ¤ 135 kan bij 3 à 4 groepen een nagesprek gegeven worden.

nageSPreK meT een jonge VLuchTeLing (Via minor-ndaKo) 
duur  30 min per gesprek
KoSTPrijS ¤ 30 (exclusief vervoersonkosten)

reSerVaTieS en info oVer boeKingen Van fiLm & exTra omKadering

LeSSen in heT donKer
manon billiet — 050 34 91 93 — manon@lesseninhetdonker.be

Na reservatie van de film ontvangt u de educatieve filmfolder alsook twee infopakketten 
van Vluchtelingenwerk Vlaanderen ‘Wat is een vluchteling?’ en ‘Wat is een niet begeleide 
minderjarige?’ (deze laatste is beschikbaar vanaf maart 2014).
Wil je de film graag eerst zelf zien? Vraag een login aan om de film online te bekijken. Hang 
deze affiche op in je klas of leraarskamer. Je kunt er gerust nog extra bestellen.

educaTieVe fiLmfoLder
Dit boekje voorziet verdieping bij de film en thematiek. 
Alle methodieken die vermeld staan bij de ‘10 tips om 
rond de film te werken’ worden grondiger toegelicht. In 
de folder zijn ook krantenrecensies, filmtips en verwij-
zingen naar andere educatieve materialen rond de the-
matiek opgenomen. Je ontvangt de folder na reservatie 
van de film.

REDACTIE AFFICHE: LESSEN IN HET DONKER - 2014 

The arT of becoming  

heT ProjecT bij The arT of becoming iS een iniTiaTief Van LeSSen in heT donKer, in SamenwerKing meT fiLmmaKerS hanne PhLyPo, 

caThérine VuyLSTeKe, ProducenT cLin d’oeiL, minor-ndaKo (daVid LowycK) en VLuchTeLingenwerK VLaanderen – 2014 

meT de financiëLe STeun Van de VLaamSe gemeenSchaP (deP. onderwijS).


