
Vrijheid in Nederland
In 2020 herdenken we dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. We vieren op 
5 mei dat we in Nederland sindsdien weer in vrijheid leven. 

In 1945, meteen na de Tweede Wereldoorlog, werden de Verenigde Naties (VN) opgericht om 
een oorlog als deze in de toekomst te voorkomen. Er zijn 193 landen bij de Verenigde Naties 
aangesloten. Al die landen overleggen met elkaar over verschillende onderwerpen. Ze proberen 
oorlogen te voorkomen en de wereld veiliger en eerlijker te maken. 

Waarschijnlijk sta je niet dagelijks stil bij welke vrijheid jij ervaart, en hoe belangrijk dit 
voor je is. Een hoop dingen zijn inmiddels vanzelfsprekend. Omdat we deze vrijheid met 
elkaar zo belangrijk vinden hebben de Verenigde Naties afspraken gemaakt over hoe 
landen met kinderen en jongeren moeten omgaan. Die afspraken staan beschreven in het 
Kinderrechtenverdrag, en noemen we rechten. Deze rechten zorgen er voor dat jullie allemaal 
vrijheid kunnen blijven ervaren! 

Meer informatie over kinderrechten kan je hier vinden. 

Je hebt de afgelopen weken te maken gehad met bijzondere maatregelen om het Coronavirus 
in Nederland met elkaar te bestrijden. Misschien heeft dit wat gedaan met je gevoel van vrijheid. 
Het kan zijn dat je hierdoor een bepaalde vrijheid mist, of je vrijheid extra waardeert. Een goed 
moment om hier eens extra bij stil te staan! 

De opdracht

Stap 1
Welke vrijheid heb jij de afgelopen tijd gemist? Probeer voor jezelf op te schrijven welke vrijheid 
je nu mist, of welke vrijheid je nu extra waardeert. 

Stap 2
Schrijf een verhaal, maak een poster, een filmpje, muziekstuk, podcast, kledingstuk of ander 
tof product waarin je laat zien hoe belangrijk vrijheid is voor jou! Doe een oproep tot vrijheid, 
vier de vrijheid, of waardeer je vrijheid! Laat ons zien waarom we op 5 mei allemaal de vrijheid 
moeten vieren!

Stap 3
Ben je klaar? Ben je tevreden over je eindresultaat en zou je het product willen delen met X11 
en de wereld? Stuur het dan op naar je M&M docent. Dan kan die ervoor zorgden dat je product 
op de socials komt van X11. 

https://www.kinderrechten.nl


 
Het is bijna meivakantie. Waar we normaal zo naar uitkijken, is deze dit jaar misschien wel een beetje 
saai… 
 
Gelukkig zijn er genoeg bingewaardige series/documentaires te vinden op verschillende platforms! Hier een 
aantal tips van ons (per platform). Later in het document vind je een korte samenvatting van de serie / 
documentaire en de trailer. 
 

 
 
 
Veel kijkplezier! 
Docenten maatschappijleer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Netflix Videoland Internet Disney+ Ziggo 

Naam serie 
Link naar 
trailer/ 
documentaire 

Making a 
Murderer 
LINK  

Dit is 
Nederland 
Trailer niet 
beschikbaar→ 
zie videoland 
voor trailer 

Officier van 
Justitie - Dossier 
van een 
moordzaak  
LINK 

Free Solo 
1000 meter 
hoog klimmen, 
zonder touw 
LINK 

Holloway: 
Women 
Behind Bars 
LINK 
 

 Amanda Knox 
LINK 

 Voor de rechter 
LINK 

 The Cave 
LINK 

 The confession 
tapes 
LINK 

 Sylvana, demon 
of diva? 
LINK 

  

 FYRE: The 
greatest party 
that never 
happened 
LINK 

 De 
uitverkorenen 
LINK 

  

 Cowspiracy: The 
sustainability 
secret 
LINK 

 Dream school 
LINK 

  

 The true cost 
LINK 

 Genaaid 
LINK 

  

 100 humans 
LINK 

 Mocromode 
LINK 

  



Netflix 
Making a murderer 
Making a Murderer gaat over het leven van Steven Avery die achttien jaar lang onschuldig in de 
gevangenis heeft gezeten voor een verkrachting. Hij wordt hiervan uiteindelijk vrijgesproken. Kort hierna 
werd Avery beschuldigd van de moord op Teresa Halbach. De docu toont de rechtszaak en het onderzoek 
naar de moord.  
 
Amanda Knox 
Amanda Knox, een jonge, knappe Amerikaanse studente en haar Italiaanse vriendje Raffaele Sollecito 
werden gearresteerd. Ze werden veroordeeld, later vrijgesproken, later weer veroordeeld en uiteindelijk 
vorig jaar door het Italiaanse hooggerechtshof toch weer vrijgesproken. 

 

The confession tapes 
The Confession Tapes is een true-crime documentaire van Netflix en geregisseerd door Kelly Loudenberg. 
De serie onderzoekt waargebeurde moordzaken waarin de verdachte(n) een bekentenis hebben afgelegd, 
maar ondanks dat toch beweren dat ze toch onschuldig zijn. 
 
FYRE: The greatest party that never happened 
In 'Fyre' zien we hoe social influencers duizenden festivalgangers naar de Bahama's lokten, voor een 
slecht georganiseerd festival dat al snel op een drama uitliep. 
 
Cowspiracy: The sustainability secret 
De film onderzoekt de impact van de veehouderij op het milieu en hoe (Amerikaanse en internationale) 
milieuorganisaties met die informatie omgaan. Het gaat hierbij om organisaties zoals Greenpeace, Sierra 
Club, Surfrider Foundation en Rainforest Action Network. 
 
True cost 
Dit is een verhaal over kleding. Het gaat over de kleren die we dragen, de mensen die ze maken en de 
impact die de industrie heeft op onze wereld. De prijs van kleding is sedert tientallen jaren afgenomen, 
terwijl de mensheid en de belasting van het milieu drastisch zijn gegroeid. Deze documentaire trekt het 
gordijn open dat een ongezien deel van de wereld verbergt en vraagt ons om te overwegen wie nu echt de 
prijs betaalt voor onze kleding. Gefilmd in landen over de hele wereld, van luxueuze plaatsen tot de 
donkerste sloppenwijken, en met interviews met toonaangevende beïnvloeders waaronder Stella 
McCartney, Livia Firth en Vandana Shiva. “The True Cost” is een project dat ons uitnodigt op een 
verhelderende reis rond de wereld en een blik werpt op het leven van de vele mensen en plaatsen achter 
onze kleren. 

 
100 humans 
Wat betekent het om mens te zijn? In de documentaireserie 100 Humans weerspiegelen honderd 
kandidaten de doorsnede van de Amerikaanse samenleving. In een reeks wetenschappelijke experimenten 
proberen de deelnemers erachter te komen wat de mens nu daadwerkelijk drijft.  



Videoland 

Dit is Nederland 
Documentaireserie waarin we de mensen volgen achter actuele hot topics in het nieuws. Hoe zit het nou 
echt? In een half uurtje zorgen we dat je van alle feiten, voors, tegens, ins en outs op de hoogte bent. 

Afleveringen (25min.) met ieder een eigen onderwerp: 

1. Boze boeren 
2. Vuurwerk 
3. Bizarre appgroeps 
4. In de war 
5. Messcherpe drillraps 
6. Kalifaatkinderen 
7. Allemaal donor 
8. NL Streetwear 
9. Klimaatmillenials 
10. Jong en gestrest   



Internet 

Officier van Justitie - Dossier van een moordzaak 
"Officier van Justitie - Dossier van een Moordzaak" gunt de kijker een blik achter de schermen van het 
Openbaar Ministerie en de recherche tijdens een groot moordonderzoek. Van plaats delict tot in de 
rechtszaal. Nooit eerder kreeg de kijker de mogelijkheid een dergelijk onderzoek van zo nabij te volgen. 

 
Voor de rechter 
In allerlei rechtbanken in het land filmt de camera de behandeling van uiteenlopende kwesties. Van stalken, 
mishandeling en wapenbezit tot verkeersboetes, fietsendiefstal en ander ‘kleiner grut’. Zo kan het gebeuren 
dat een team van juristen zich moet afvragen of een hond slechts een plasje deed of toch echt illegaal 
heeft zitten poepen 

 
Sylvana, demon of diva 
Sylvana Simons was ooit vj bij muziekzender TMF. Nu leidt ze de politieke partij BIJ1. In haar strijd voor 
een gelijke wereld spreekt ze zich fel uit tegen onrecht in de samenleving. Dit leidt tot heftige reacties en 
zelfs doodsbedreigingen. In deze docu wordt Sylvana in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
gevolgd, waar ze flink van zich afbijt. Ook toont ze haar kwetsbare kant, op de bank bij haar coach en voor 
haar rijkgevulde kledingkast. 

 
De uitverkorenen  
'Velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren.’ Dat is het motto van de opleiding van Korps Mariniers, 
de grootste elite-eenheid van het Nederlandse leger. Ieder die de eindstreep haalt, moet in staat zijn 
zichzelf op te offeren voor een collega. Dus wil je marinier worden, dan moet je bewijzen dat je hard 
genoeg bent. Documentairemaker en journalist Geertjan Lassche liep een jaar lang mee met Korps 
Mariniers. In 'De uitverkorenen' toont hij een onthutsend inkijkje in de wereld van de grootste elite-eenheid 
van Nederland. 

 
Dream school 
In DREAM SCHOOL proberen bekende Nederlanders schoolverlaters opnieuw te inspireren om zichzelf te 
ontwikkelen. De jongeren die centraal staan zijn tussen de 16 en 23 jaar en stuk voor stuk vastgelopen in 
het reguliere schoolsysteem. Midden in de bosrijke omgeving van Hilversum ligt een klooster dat voor drie 
weken is omgetoverd tot de DREAM SCHOOL van kickbokser Lucia Rijker en rector Eric van ‘t Zelfde. Hun 
droom is dat het de docenten van DREAM SCHOOL wél lukt om door te dringen tot de drop outs. 

 

Genaaid 
In Genaaid worden vijf jonge kledingenthousiastelingen gevolgd. De deelnemers zouden een modelijn 
gaan ontwerpen, maar werden tot hun onaangename verrassing (zie ook: de programmanaam) naar 
Myanmar gezonden om daar de industrie achter goedkope weggooikleding van dichtbij te gaan bekijken.  

 

Mocromode 
Mocromode is een documentaire over misschien wel de meest gestereotypeerde groep in onze 
samenleving: Nederlands-Marokkaanse jongens. Veel van hen wonen in achterstandswijken, maar dragen 
peperdure designermerken zoals Louis Vuitton, Gucci, Armani en Prada. De kleding is soms meer waard 
dan een minimum maandloon, waardoor de link met criminaliteit snel wordt gelegd. Waarom dragen de 
jongens dan toch deze dure kleding? En wie gaan er schuil achter de designeroutfits? 

  



Disney+ 
 
Free Solo: 1000 meter hoog klimmen, zonder touw 
Op 3 juni 2017 beklom Alex Honnold als eerste vrije soloklimmer de negenhonderd meter hoge rotswand El 
Capitan in het Yosemite National Park. ’Free solo’, oftewel: zonder touwen. Deze grensverleggende klim 
werd vastgelegd door zijn vriend Jimmy Chin voor National Geographic. Het resultaat, de documentairefilm 
Free Solo wordt 20 maart om 21:00 zonder reclame-onderbrekingen uitgezonden op National Geographic. 
 
  



Ziggo 
 
Holloway: women behind bars 
Na 165 jaar gaat de grootste vrouwengevangenis van Europa, HMP Holloway, in de zomer van 2016 zijn 

deuren sluiten. Dr David Wilson onderzoekt het bijzondere verhaal van Holloway vanaf het eerste begin en 

portretteert de beroemdste gevangenen. 

 
The cave 
In de Syrische burgeroorlog zijn zelfs ziekenhuizen geen veilige plekken. The Cave toont in een 
ondergronds ziekenhuis het gruwelijke Syrische oorlogsnormaal, maar ook enorme menselijke veerkracht. 
 
 


