
Lesmateriaal    Mijn   Inbreker   en   Ik  
 

Regisseur:  Kaweh   Modiri  
Land:  Nederland  
Jaartal: 2010  
Duur   film: 16’  
Thema’s: Privacy,   slachtoffer   vs   dader,   subjec�viteit  
Genre:  Hybride   documentaire  
Link   naar   film: h�ps://www.youtube.com/watch?v=d4MbKFboCIk  
Schooltype:   VMBO/   HAVO/   VWO  
Leerjaar:   3-4-5  
Lesdoelen:  

● Leerlingen   kunnen   onderscheid   maken   tussen   verschillende   typen   documentaire  
● leerlingen   kunnen   herkennen   en   benoemen   wat   feit   en   fic�e   is   binnen   film  
● leerlingen   kunnen   een   film   bespreken   aan   de   hand   van   de   filmanalyse   begrippen  
● de   leerlingen   kunnen   herkennen   hoe   de   filmmaker   het   verhaal   hee�   geconstrueerd   (zowel   wat   betre�   narra�ef   als   wat   betre�   filmanalyse)  

 

 
  



 

Dimensie :    Feit   en   Fic�e  

 

  FASE   1  FASE   2  FASE   3  FASE   4  

Doel  Verwach�ng/   voorspellen  Kijken/   herkennen  Analyseren  Nabespreken  

CKV  Verkennen  Verbreden  Verdiepen  Verbinden  

Context  Welke   kenmerken   van   een   documentaire  
kun   je   noemen?  
 
wat   zijn   de   regels   van   een  
documentaire?  
 
Wat   betekent   het   woord   hybride?   Denk  
bijvoorbeeld   aan   een   hybride   auto.  
 
Wat   denk   je   dat   een   "Hybride  
documentaire"   is?  

 Vragen   over   genre   in   film.  
Vragen   over   cultuur   in   film.  
Vragen   over   cultuur   maker.  
Vragen   over   cultuur   leerling.  
Vragen   over   onderwerp   in   film.  

Vragen   over   voorspellingen   en  
verwach�ngen.  
Vragen   over   wat   gezien/gehoord   is.  
Vragen   over   analyse.  
Vergelijken   van   analyses.  
Delen   van   mening.  
Vragen   over   specifieke   dimensie.  
 
 
 
 
  Vind   je   deze   film   een   Hybride  
documentaire?   Waarom   wel/niet?  
Beargumenteer!  
 
De   film   is   gemaakt   als   afstudeerfilm  
aan   een   kunstacademie   (De   Gerrit  
Rietveld   Academie).   Waar   zie   je   dit  
in   terug?  
 
 
 

Iden�teit  Probeer   je   in   te   leven   in   een   slachtoffer  
van   een   inbraak.   Wat   voelt   deze  
persoon?  
 
Wat   is   een   rechtvaardige/   rechtsgeldige  
manier   om   een   inbreker   te   straffen?   
EN   wat   denk   je   dat   het   slachtoffer   voor  
straf   zou   willen   voor   de   inbreken?  

 Wat   is   jouw   eerste   gevoel/   gedachte   na  
het   zien   van   de   film?  
 
Wat   zou   jij   hebben   gedaan   als   jij   de  
filmmaker   was?  
 
Wat   denk   je   dat   de   bedoeling   van   de  



maker   is   bij   deze   film?  

Filmanalyse  
 

Waarin   verschilt   een   fic�efilm   en   een  
documentaire?   Probeer   dit   te  
benoemen   voor   de   volgende   aspecten:  
Het   verhaal   /   Camera   en   montage/  
Acteurs/   Muziek  
 
hoe   zou   je   dit   kunnen   verbeelden?  
Wat   verwacht   je   terug   te   gaan   zien?  
 

Camera:   Wat   valt   je   op   aan   het  
cameragebruik?  
Met   wat   voor   camera’s   is   er   gefilmd?  
 
Geluid:   welke   rol   speelt   de   muziek?  
Is   het   geluid   diëge�sch   of  
non-diëge�sch?  
 

Welke   elementen   zorgen   ervoor   dat   je  
wordt   meegenomen   in   de   film?  
Welke   elementen   zorg   er   voor   dat   je   je  
bewust   bent   dat   je   naar   een   film   kijkt?  
 
Benoem   elementen   uit   de   film   die   je   als  
‘documentair’   kunt   bestempelen.  
 
Welke   elementen   uit   de   film   herken   je  
uit   fic�efilms?  
 
 
Waarom   hee�   de   filmmaker   voor   dit  
eindshot   gekozen   denk   je?  

Narra�ef  Vragen   over   verwach�ng   story   bij  
leerling.  
Vragen   over   verwach�ng   plot   bij  
leerling.  
 
hoe   zou   je   dit   kunnen   vertellen:  
vanuit   welk   perspec�ef  
in   welke   volgorde  
waar   leg   je   nadruk?  

Wat   is   de   verhaallijn?  
 
Vanuit   welk   perspec�ef   wordt   het  
verhaal   verteld?   hoe   weet   je   dit?  
 
 
Op   welke   manieren   laten   de  
gebeurtenissen   in   de   film   Kaweh   een  
dras�sche   beslissing   nemen   voor   kunst,  
voor   zijn   project?  
 
Welke   keuzes   hee�   de   filmmaker  
gemaakt   wat   betre�   het   vertellen   van  
het   verhaal?   Welke   momenten   hee�   hij  
uitgekozen   om   te   laten   zien?   En   wat   zie  
je   niet?  
 
Wat   hee�   dit   voor   effect   op   de   film   en  
de   manier   waarop   de   kijker   (jij)   de   film  
belee�?  
 

Wat   verandert   er   gedurende   de   film   in  
de   verhouding   tussen   ome   omar   als  
inbreker   ende   filmmaker   als   slachtoffer.  
 
Wat   is   objec�ef   en   wat   is   subjec�ef   in  
deze   film?  
 
Waarom   hee�   de   filmmaker   gekozen  
voor   hoofdstukken,   denk   je?  
 
Is   het   einde   open   of   gesloten?   waarom  
denk   je   dat   de   filmmaker   hiervoor   hee�  
gekozen?  



 

  FASE   1  FASE   2  FASE   3  FASE   4  

Doel  Verwach�ng/   voorspellen  Kijken/   herkennen  Analyseren  Nabespreken  

CKV  Verkennen  Verbreden  Verdiepen  Verbinden  

 
 



De   Les  
Naam   van   de   les  Feit   en   fic�e:   Mijn   inbreker   en   ik  

Duur   les  Zonder   ac�eve   werkvorm   60   minuten,   met   ac�eve   werkvorm   100   minuten  

Leerdoelen  Leerlingen   kunnen   onderscheid   maken   tussen   verschillende   typen   documentaire  
leerlingen   kunnen   herkennen   en   benoemen   wat   feit   en   fic�e   is   binnen   film  
leerlingen   kunnen   een   film   bespreken   aan   de   hand   van   de   filmanalyse   begrippen  
de   leerlingen   kunnen   herkennen   hoe   de   filmmaker   het   verhaal   hee�   geconstrueerd   (zowel   wat   betre�   narra�ef   als   wat  
betre�   filmische   middelen)  

Benodigdheden  (kopieer   uit   tekst   hierboven   Omschrijving)  

Werkwijze  Aan   de   hand   van   de   les   in   LessonUp   wordt   de   film   onder   leiding   van   de   docent   bekeken   en   besproken   waarna   eventueel  
een   verdiepende   opdracht   volgt.  

Synopsis   film  Met   een   droge   stem   in   een   voice-over   vertelt   Kaweh   Modiri   een   verhaal   dat,   net   als   bij   een   boek,   met   behulp   van   diverse  
hoofdstukken   uitgelicht   wordt.   Het   begin   is   eenvoudig   en   duidelijk:   Modiri   vertelt   ons   dat   iemand   zijn   laptop   hee�  
gestolen,   vanuit   zijn   eigen   huis.   Maar   de   rollen   van   de   dader   en   het   slachtoffer   worden   geleidelijk   aan   omgedraaid  
wanneer   Modiri   zijn   inbreker   leert   kennen   en   hem   iden�ficeert   als   Omar,   de   hoofdpersoon   in   zijn   nieuwe   roman,   die   hem  
momenteel   een   “writer’s   block”   bezorgt.   Hij   raakt   geobsedeerd   door   Omar   en   gebruikt   verschillende   trucs   om   met   hem   in  
contact   te   komen.   Hun   levens   raken   verstrikt.   De   hele   �jd   balanceert   het   verhaal   op   een   dunne   lijn   tussen   documentaire   en  
fic�e.  

Regisseur   film  Kaweh   Modiri  
 
Kaweh   Modiri   (1982)   is   een   Nederlandse   kunstenaar,   filmmaker   en   schrijver   van   Iraanse   a�omst.   In   2010   studeerde   hij   af  
aan   de   afdeling   Beeld   &   Taal   van   de   Gerrit   Rietveld   Academie.   Zijn   afstudeerfilm   'Mijn   inbreker   en   ik'   is   een   waargebeurd  
verhaal   over   een   kunstenaar   die   zijn   inbreker   over   een   periode   van   een   jaar   besluipt   en   hem   tot   hoofdpersoon   van   zijn  
nieuwe   film   benoemd.  
 
Rene   Coelhoprijs   winnaar   2010  
Modiri   wint   in   2010   met   deze   film   de   Rene   Coelhoprijs   en   zegt   over   zijn   film:  



  ‘het   gevonden   goud   zit   in   het   bijzonder   in   het   script   dat   gevat,   actueel   en   gelaagd   is,   speelt   met   maatschappelijke  
stereotypen   en   literaire   conven�es.   Kaweh   Modiri's   (pseudo?)   autobiografische   film   'Mijn   Inbreker   en   ik'   toont   het   relaas  
van   een   schrijver   die   de   dief   van   zijn   laptop   stalkt,   een   poe�sche   omkering   van   de   verhouding   dader   -   slachtoffer,   waarbij  
het   aanvankelijke   gevoel   van   empowerment   bij   de   verteller   langzaam   plaatsmaakt   voor   een   nieuwe   slachtofferrol:   de  
schrijver   die   zijn   hoofdpersoon   nooit   uit   het   oog   mag   verliezen.’   (h�p://www.nimk.nl/nl/rene-coelhoprijs-winnaar-2010)  

Jaartal,   Land  Nederland   2010  

Link  h�ps://www.youtube.com/watch?v=d4MbKFboCIk  

Genre  Hybride   documentaire  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


