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FILM FACTS

Regisseur: Joya Thome 
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Jaar: 2017 

Lengte:  67 min 

Leeftijd: 9+ 

Taal: Nederlands

HET VERHAAL
Koningin van Niendorf gaat over Lea, een stil maar sto-

er meisje dat woont in het prachtige dorpje Niendorf. 

Lea wil niet met de meiden uit haar klas op zomer-

kamp. Liever sluit ze zich aan bij de jongensbende van 

het dorp. De jongens laten haar pas in de bende als ze 

kan bewijzen dat ze niet bang is. De kinderen beleven 

spannende avonturen, ontdekken volwassen geheimen 

en bijzondere vriendschappen ontstaan gedurende de 

zomer. Een mooi verhaal dat zich afspeelt in de 

prachtige omgeving van Niendorf.  

THEMA’S VAN DE FILM
•  Gender

•  Buitensluiten

•  Moed

•  Vriendschap

•  Geheimen

•  Homoseksualiteit

•  Erbij willen horen

TRAILER: 
https://youtu.be/1qsFq1Y5lTg



WAAROM DEZE FILM?
De film behandelt stevige thema’s als stereotypering, 

genderverwachtingen en homoseksualiteit zonder 

belerend te zijn, omlijst door de prachtige zomerachtige 

sfeer in Niendorf. Lea heeft niets met typisch 

meisjesgedrag en gaat veel liever op pad met de groep 

jongens in het dorp. Maar de jongens laten haar niet 

zomaar toe in hun groep. Zijn er typische jongens- of 

meisjes dingen? En hoe ga je ermee om als je je daar 

niet prettig bij voelt? Het grote geheim dat Lea ontdekt, 

in combinatie met de wens bij de groep te horen stelt 

haar voor een dilemma. De film schetst een prachtig 

beeld van een lange zomer, waar kinderen zichzelf en 

elkaar ontdekken, hun eigen regels bepalen en samen 

op avontuur gaan.

CINEKID VERTELT

KERNDOELEN
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis 

over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. Dit doen we door kinderen in aanraking 

te laten komenmet een evenwichtig aanbod aan 

bijzondere films en bijbehorende opdrachten.

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 

inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met 

die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, 

vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 

bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur 

enlevensbeschouwing. Het bekijken van een Cinekid 

film opent nieuwe werelden en breektgrenzen.

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie 

te beoordelen in discussies en in een gesprek 

datinformatief of opiniërend van karakter is en 

leren met argumenten te reageren. Na afloop van 

het filmbezoek is er aandacht voor reflectie. Na 

de vertoning zelf, in filmzalen, of metbehulp van 

lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor aansluiting op 

de kerndoelen Nederlandse taal, die ook weer een 

samenhang hebben met ‘mediawijsheid’. Daarbj 

gaathet over ‘zichzelf informeren, ‘feiten en meningen 

onderscheiden’ en ‘deelnemen aan discussie’.



KARAKTERS

NICO, ROBERT, 
PAUL, LEON, MORITZMARKLEA BRANDWEERMAN

Lea is een rustig, stoer en 

serieus meisje. Ze vind 

niet echt aansluiting met 

de meisjes uit haar klas 

en trekt liever op met de 

stoere jongens van het 

dorp. Lea blijft toena-

dering tot hen zoeken 

ondanks hun afwijzing.  

Zonder aarzelen voert ze 

verschillende opdrachten 

uit die de jongens haar 

geven. Ze wil bewijzen 

dat ze net zo stoer is. 

Dit zijn de vijf jongens 

uit de bende van Nien-

dorf. Nico wil liever niet 

dat Lea bij de bende 

komt en bedenkt steeds 

opdrachten waarmee Lea 

zich moet bewijzen. Rob-

ert kan het goed vinden 

met Lea. Hij ziet haar als 

vriend. 

Mark is oudere kunste-

naar uit het dorp en een 

goede vriend van Lea. 

Lea komt vaak bij hem 

op bezoek, dan praten ze 

wat over het leven . Als 

de bende erachter komt 

dat Mark uit zijn mooie 

boerderij wordt gezet, 

doen zij er alles aan om 

hem te helpen. 

De stoere brandweer-

man van het dorp is 

meestal druk in de weer 

met het trainen van zijn 

twee zoons in het bos. 

Lea ontdekt tijdens een 

spannende missie dat 

hij een geheim met zich 

mee draagt. 



VOOR HET KIJKEN

GESPREK
Lea wordt in het begin buitengesloten van de jongens-

bende, omdat zij een meisje is mag ze er niet bij. 

• Heb je ooit als jongen/meisje zoiets meegemaakt? 

Kan je een situatie omschrijven waarbij je werd 

buitengesloten of werd beoordeeld op je geslacht? 

• Merk je op school of in je omgeving nog een verdeling 

tussen jongens/meisjes groepen en activiteiten? Wat 

vind je hier van? 

• De hoofdpersoon in de film moet zich bewijzen voor-

dat ze bij de bende mag horen? Hoe ver zou jij gaan 

om ergens bij te horen? 

• Kennen jullie jongens die ook een beetje op meisjes 

lijken of meisjes die ook wat jongensachtiger zijn? Dit 

kan op school of in de media.

De makers van de film waren op Cinekid en 

vertelden hier zelf ook over: https://www.youtube.com/

watch?v=8-zdqB0YlpQ

DOEN
Teken klassikaal drie cirkels met in cirkel 1. typische 

jongens activiteiten/ spullen; in cirkel 2 meisjes acti-

viteiten/ spullen en in cirkel 3. in het midden unisex 

spullen en activiteiten. 

Is het lastig om dit te bedenken?

Kan je een product of activiteit bedenken dat niet typ-

isch voor jongens of voor meisjes is? 

Extra opdracht: buitenspeel-experiment 

Wissel van spellen: kunnen jullie tijdens het buitenspel-

en of in de klas eens de rollen omdraaien? Wat doen de 

meisjes meestal buiten en wat doen de jongens? Draai 

de rollen eens om. Hoe is het om dit te doen?



NA HET KIJKEN

GESPREK
In welke tijd is deze film denk je opgenomen?

Heden, toekomst of het verleden? Waarom denk je dat? 

Waaraan zie je dit? Is er een bepaalde sfeer die op-

geroepen wordt?

De regisseur wil met deze film een beeld laten zien 

waarin we een beetje terugdenken aan het verleden. 

Vroeger waren kinderen nog niet aan het gamen en 

hadden zij nog geen mobiele telefoons of computers. Ze 

speelden meer buiten en droegen geen merkkleding. De 

filmmaker wil met deze film en de manier waarop hij de 

beelden gemaakt heeft (de art-direction) een gevoel van 

verlangen naar eenvoud en zorgeloosheid opwekken bij 

de kijker. 

DOEN
Hoe zou jouw wereld zorgeloos en eenvoudiger zijn? 

Wat voor elementen of dingen zou jij nu willen wissen 

uit jouw wereld? Wat zou je graag willen toevoegen? En 

wat moet er weg?

Creëer jouw eigen zorgeloze eenvoudige wereld. Maak 

de volgende zin af? In mijn zorgeloze en eenvoudige 

wereld… 

Je kunt jouw ideale wereld in een paar zinnen of een 

gedichtje beschrijven. Je mag ook een tekening maken 

van hoe jouw ideale wereld eruit ziet. 

Voorbeeld: In mijn zorgeloze en eenvoudige wereld zou 

sociale media niet bestaan. Iedereen spreekt met elkaar 

af en ontmoet elkaar buitenshuis. Mensen zijn meer op 

straat. Er zijn meer bossen, parken en weiden in de stad. 

Bespreek hierna met elkaar de zorgeloze en eenvoudige 

werelden. Stel vragen. 

EXTRA’S
Filmpje over mannen en vrouwen rolverdeling in de 

maatschappij:

Buitendienst: 09:18 tot 16:30 min  https://www.

schooltv.nl/video/de-buitendienst-op-jacht-naar-je-

geslacht/#q=jongens%20meisjes



Kattenburgerstraat 5
Gebouw 003 G (Poortgebouw)

1018 JA Amsterdam
educatie@cinekid.nl

Auteur: Dicky Jansen 
Redactie: Tessa Stoke


