
What’s Up Doc!? 

IFFR, Digital Playground, Formaat, Melanchthon Mathenesse en het Rotterdam Design College 
bundelen de krachten voor What’s Up Doc!? Een uniek programma rondom theater en 
documentaire en een stimulans voor meer interesse in en deelname aan culturele activiteiten 
binnen en buiten school door jongeren in Rotterdam West. 

In dit programma zijn film en theater onderwerp en uitgangspunt om op een creatieve manier bij te 
dragen aan de weerbaarheid, veerkracht en het zelfvertrouwen van de deelnemende scholieren. Met 
de samenwerking wordt ingezet op een duurzame ontwikkeling om daadwerkelijk bij te dragen aan 
het vergroten van de kansen voor jongeren. 

 

Aanpak en opzet 
In een vijftal bijeenkomsten vormen door de deelnemers zelfgekozen thema’s (die spelen bij deze 
doelgroep) de rode draad door het programma. Filmanalyse, film/documentaire maken, theater en 
verschillende spelvormen worden ingezet om creativiteit te stimuleren, te werken aan het 
zelfvertrouwen en het verkennen van je talent en mogelijkheden. Onderdeel van de lessenserie is 
het maken van een eigen korte documentaire die wordt vertoond/gepresenteerd tijdens de 
slotbijeenkomst bij Formaat. 

Voorbeelden van thema’s kunnen zijn: 

 Omgaan met geld/schulden 
 Weerbaarheid/pesten 
 Omgaan met discriminatie/etnisch profileren 
 Identiteit & toekomstperspectief 

De beide scholen doen mee met vijf 3e jaars groepen uit het VMBO. De lessen (vijf blokuren) 
vinden zowel op school als in de theaterwerkplaats van Formaat plaats. Zo leren ze deze instelling 
kennen en ontdekken ze meer van hun omgeving. De scholen zien mogelijkheden de opbrengst 
van dit project binnen CKV te gebruiken en dit te koppelen aan loopbaanbegeleiding. Hiermee heeft 
het ook bereik buiten het cultuuronderwijs alleen en laat het de leerlingen en docenten zien dat hun 
verhaal in een veel bredere context gehoord kan worden. 

Formaat gaat tijdens en na de lessenserie in gesprek met de scholen hoe zij verder kunnen 
samenwerken. Voor de leerlingen verlaagt het de drempel voor deelname aan de participatieve 
theatertrajecten van Formaat, zodat zij ook buiten schooltijd met elkaar aan de slag kunnen met de 
thema’s die hen bezighouden. 

IFFR en Digital Playground zijn enthousiast over de gedegen aanpak van Formaat. We werken 
graag in de toekomst meer samen!  

 

Rotterdam West 
De wijken in Rotterdam West kennen een relatief jonge en zeer diverse bevolking. Er zijn veel 
actieve bewoners en er is een breed aanbod van projecten gericht op participatie, activering en 
begeleiding. Toch ervaart een deel van de jongeren onvoldoende steun en mogelijkheid zich 
positief en talentvol te ontwikkelen. In deze uitdagende omgeving is behoefte aan activiteiten die 
bijdragen aan sociale en emotionele vaardigheden, zoals betrokkenheid en je verplaatsen in een 
ander. Culturele activiteiten die bij hun belevingswereld passen. Dit project draagt daar zeker aan 
bij. 



We maken gebruik van eenvoudige apparatuur (tablets en betaalbare apps) in de filmlessen. We 
focussen daarnaast op storytelling en de eigen omgeving waardoor de geleerde vaardigheden 
eenvoudig in de praktijk kunnen worden gebracht na het project. Want wie heeft er geen 
smartphone? Een verhaal vertellen met een vooropgezet plan is echter heel wat anders dan 
opnamen maken en die even online zetten. 

 

Het programma 
We starten met een ‘masterclass’ over documentaires gegeven door de Rotterdamse filmmaker 
René van Zundert. De leerlingen kijken zijn korte documentaire Bars (2017) of 180 CC (2018) en 
bespreken deze in de klas. De film wordt door IFFR ingebracht. Zij werkten al meer met René van 
Zundert samen en zorgen samen voor een enthousiasmerende masterclass. Het tweede deel van 
deze les gaat in op storytelling en montage. Hoe vertel je een verhaal met beeld? Wat werkt en wat 
niet. En waarom? 

In de tweede en derde les volgen themagerichte theater- en spelworkshops. Hier wordt gewerkt aan 
onderling vertrouwen, vertrouwen in jezelf en groepsvorming. Via beeldentheater ontdekken de 
leerlingen hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Ze leren spelen met status. Brengen persoonlijke 
blokkades in beeld. Dit deel wordt gegeven vanuit de praktijk van Formaat. Met hun door de jaren 
heen zelf ontwikkelde aanpak waar zij veel ervaring mee hebben. Het uiteindelijke doel is het delen 
van persoonlijke verhalen en het nadenken over het in beeld brengen hiervan. 

Dan volgen twee lessen waarin Digital Playground de leerlingen van idee naar eigen documentaire 
brengt. Ze kijken terug op hun proces bij Formaat en werken aan een storyboard, leren 
filmtechnieken en maken opnamen die ze zelf monteren op de iPad.  

Afsluitend is er per groep een bijeenkomst bij Formaat waar de documentaires feestelijk worden 
vertoond. Trots op de eigen prestatie staat hier centraal. 

 

Opbrengst 
Met What’s Up Doc!? streven we er naar leerlingen op een veilige manier uit hun comfortzone te 
laten stappen. Dit kan een grote boost zijn voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Ik kan dat! Ik 
heb dat gedaan! Het project zorgt voor een meer open blik naar de buitenwereld en het besef dat jij 
de regie over je eigen leven kunt hebben. Dat jouw verhaal de moeite waard is om verteld te 
worden. En dat overwinnen nog beter is dan winnen alleen. 

Tegelijkertijd leren ze dat je geen dure camera’s en studio’s nodig hebt om een impactvol verhaal te 
vertellen. De middelen heb je en gebruik je iedere dag. Alleen nu leer je hoe je bewust je mobiel 
kunt inzetten om beelden te maken die meer vertellen dan op het eerste gezicht te zien is. Maar ze 
leren ook dat het hard werken is. Iedereen wil Youtuber worden tegenwoordig. In What’s Up Doc!? 
merken ze dat je drempels over moet om iets van jezelf te laten zien. 

 

 


