
   

HOME 
(Ramón Gieling, 2014) 

Leeftijd: 15-18 jaar 

Niveau: bovenbouw middelbaar onderwijs 
Tijd: +100 minuten (waarvan 70 minuten documentaire) 

Benodigdheden: beamer/digibord, pen en papier 

Home 
Nadat de Ivoriaanse zanger Cyriaque Kouenou een lied had gezongen dat de 
autoriteiten in zijn land niet beviel, werd als repercussie zijn vader vermoord. 

Cyriaque vluchtte naar Nederland waar hij illegaal verblijft. 
Filmmaker Ramón Gieling duikt met vragen als, wat is de kijk van 

vluchtelingen op het bestaan, op hun verleden, heden en toekomst?, in het leven 

van Cyriaque. Hij volgt de Afrikaanse muzikant op zijn uitzichtloze reis door 
Nederland. Een reis door een niemandsland, van tentenkamp naar vluchtkerk, 

van verlaten kantoorgebouw naar voormalige gevangenis. 
Ondanks alle tegenslag, de nachtmerries die hem kwellen, het gebrek aan 

geld en het voortdurend verhuizen blijft Cyriaque een optimist, die door zijn 

aanstekelijke enthousiasme overal waar hij komt mensen raakt met zijn muziek. 
Tijdens het filmen onderzoekt de filmmaker daarnaast zijn relatie met Cyriaque. 

Hoe moet hij omgaan met zijn protagonist? Hoe ver laat hij hem toe in zijn 
wereld, in zijn leven? En waar houdt hij hem juist buiten? 

 
Vakgebied  
Filosofie / Maatschappijleer / Levensbeschouwing 
 

Kernbegrippen 
Asielbeleid – integratie – verblijfsvergunning   
 

Kerndoelen 
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een duidelijke mening vormen 
over het vreemdelingenbeleid. Ze kunnen deze mening verdedigen en daarnaast 

filosoferen wat zij zouden doen om vluchtelingen te helpen.   
 

Opbouw les 
De les bestaat uit het bekijken van de documentaire ‘Home’ (70 minuten), 
waarna je een of meerdere creatieve opdrachten in de les kunt behandelen. Het 

is ook mogelijk een fragment van deze film te bekijken als dit beter past binnen 
de lestijd, of het kijken van de documentaire als huiswerkopdracht mee te 
geven. De aanbevolen tijdscodes voor het fragment zijn: 03:00 – 16:00. 

Tip: laat de leerlingen de film alvast thuis kijken, zodat de les optimaal benut kan worden. 



   
 
Achtergrondinformatie: Asielbeleid in Nederland 
Het centrale thema in deze documentaire is het Nederlandse asielbeleid. Nog 
altijd blijft het asielbeleid onderwerp van debat. Jaarlijks komen er tienduizenden 

vluchtelingen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, in 2014 waren dit er 
30.023. Er is niet voor iedereen plek, en vaak worden aanvragen tot verblijf 

afgewezen. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden dan het land uitgezet, maar 
om verschillende reden lukt dit niet bij iedereen. Er zijn mensen die niet terug 
mogen naar hun eigen land, of op straat belanden omdat het Rijk niets meer 

voor ze doet. Ze zijn dan aan hun lot overgeleverd en veel van deze mensen 
verdwijnen in de illegaliteit. 
 
 
Creatieve opdrachten 
 
Debat 
In deze les kan je kiezen uit twee verschillende discussiemogelijkheden. De 
eerste mogelijkheid is om enkele discussiestellingen op te schrijven waarbij de 
leerlingen mogen reageren. Deze mogelijkheid is ook vooral geschikt bij lessen 

van één uur. Als je dubbele lesuren hebt, raden wij mogelijkheid twee aan. 

 
De tweede mogelijkheid is het carrouseldebat. Hierbij deel je de groep op in drie 
groepen. Groep 1 zijn de voorstanders, groep 2 de tegenstanders en groep 3 de 

rechters die uiteindelijk een concluderend oordeel zullen vellen over het debat. 
Het carrouseldebat gaat als volgt: je kiest één van de volgende stelling, of 

bedenkt zelf een stelling aan de hand van de documentaire ‘Home’. Vervolgens 
gaan de voor- en tegenstanders bij elkaar zitten om argumenten te bedenken. 
Geef de leerlingen hiervoor zo’n 5-10 minuten. Hierna kan er een debat 

plaatsvinden, waarbij je de debatleider is. Wanneer alle argumenten de revue 
zijn gepasseerd, vatten de rechters de discussie samen en doen een uitspraak. 

 
Wanneer er veel tijd is, kunnen er meerdere stellingen worden bediscussieerd in 
het carrouseldebat. Hierbij kunnen de leerlingen steeds een andere rol krijgen.  

 
Mogelijke discussiestellingen: 

 Het Nederlandse asielbeleid is humaan genoeg. 
 De overhead mag uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden 

uitgezet niet op straat zetten. 

 Wij moeten als burgers deze mensen helpen, wij hebben ook een 
verantwoordelijkheid.  

 Het is onmenselijk om mensen op straat te laten leven, zoals Cyriaque, en de 

overheid is hier verantwoordelijk voor.  

Betoog 
Leerlingen schrijven een betoog voor of tegen het huidige asielbeleid. Eventueel 

kan in het betoog specifiek gefocust worden op de behandeling van 
uitgeprocedeerde asielzoekers of illegalen.  



   
 
Persoonlijk essay 
Leerlingen schrijven een persoonlijk essay over het onderwerp van de 
documentaire. Wat vinden zij van de film? Kunnen ze zich verplaatsen in de 

personages? Wat denken zij dat ze zelf zouden doen in een soortgelijke situatie? 
Dit is een vrije opdracht waar veel ruimte is voor zelfreflectie. 

 

Stel dat… 
De leerlingen schrijven een essay aan de hand van een fictieve situatie. Schets 

de volgende sitautie: ‘Stel je kent Cyriaque persoonlijk. Zou dit een verschil 
maken in het beeld dat je hebt van asielzoekers?’ Laat de leerlingen in een essay 
hun antwoord op de vraag beargumenteren. 


