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FILM + lesmateriaal A KISS voor Scholen 
 

Doelgroep: 10-15 jaar  
Groep 7 en 8 basisonderwijs en klas 1 en 2 voortgezet onderwijs.  
 
A Kiss is een film met actuele thema’s die op een zowel humorvolle 
en luchtige als serieuze en aandachtige manier zijn verbeeld. In de 
film zie je de hoofdpersoon, de 12-jarige Syrische Abdi die tot over 
zijn oren verliefd wordt op de 15- jarige Leyli. De setting waarin dit 
liefdesverhaal zich afspeelt is in een AZC. De grote mate van 
onzekerheid waarin de jonge mensen in deze film leven, beïnvloed de 
manier waarop ze in het dagelijks leven staan, maar is tegelijkertijd 
ook juist niet van invloed op het universele gevoel van vriendschap 
en liefde.  
 
Een belangrijk aspect van A KISS is de poging om mensen met een 
vluchtelingenachtergrond te humaniseren. De makers van A KISS 

hebben zelf in een AZC gewoond en ook een groot gedeelte van de cast is ervaringsdeskundige op dit 
gebied. Hierdoor geeft de film een unieke en authentieke inkijk in het alledaagse leven in een AZC.  
A KISS wil zo bijdragen aan een beter begrip over en weer tussen asielzoekers enerzijds en de 
Nederlandse samenleving anderzijds. Een film die verbinding zoekt.  
 

A KISS is bekroond door het Cinekid Festival als ‘Beste Korte NL Film 2018’ en op het prestigieuze 
New York International Children’s Film Festival heeft het de publieksprijs voor ‘Beste korte film 
2019’ gewonnen.  

 
Het educatief materiaal rondom deze film dient om een opening te creëren voor het vergaren van 
kennis. Er worden inzichten gegeven in de situatie van de personages van de film. Bij deze inzichten 
ligt de nadruk op de overeenkomsten tussen de jonge mensen in A KISS en de jongeren in de klas.  
 
De workshop wordt begeleid door een externe docent die in 2 uur tijd de leerlingen:  
-voorbereid op het kijken van de film 
-de film samen met hen kijkt  
-Samen met hen hierop reflecteert  
 
De werkvormen zijn niet alleen een gesprek maar ook actievere opdrachten en onderzoeken. De 
nadruk ligt op wie de leerling zelf is en hoe zich dit verhoudt tot de film A KISS. 
 
Kosten: 
Afname film + lesbrief:         300,- euro. 
Voor eenmalig gebruik met een max van 300 leerlingen 
(Voor meer dan 300 leerlingen is de prijs in overleg) 
 
Afname workshop bij film (2 uur):        220,- euro. 
(Maximaal 28 leerlingen per workshop) 
 
Contactpersoon:  
Black Sheep Can Fly: Christine de Jager 
Mail: christine@blacksheepcanfly.nl  
Tel: 06 16 450 935 
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