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De vakjury voor de keuze van de 

Nationale Onderwijsfilm 2021 

heeft de derde plaats toegekend 

aan de vierde aflevering van de VPRO-serie 

 

100 dagen voor de klas 

 

Onderwijsdocumentaire met 

Tim den Besten en Nicolaas Veul  

Serie 6 x 45 min 

Regie: Katinka de Maar 

Productie: VPRO 

Nederland 2020 

 

“Het prachtige risico van onderwijs” 
     (Gert Biesta) 
 

Een portret vol emotionele ups en downs van twee beginnende docenten.  

Tim den Besten en Nicolaas Veul gaan de uitdaging aan als buitengewoon stagiair op een 

scholengemeenschap in Lelystad. Ze geven les en verkennen de wereld van hun collega-docenten 

en hun leerlingen. 

 

“100 dagen” biedt een realistische weergave van twee zij-instromers, startende leraren in een 

levend, dynamisch onderwijssysteem en schetst tegelijkertijd een beeld van het voortgezet 

onderwijs, soms grappig, soms schokkend, vaak persoonlijk en kwetsbaar. 

 

Het is een relevante documentaire vol boeiende en kwetsbare momenten, treffend, persoonlijk en 

dikwijls ook hartverwarmend, waarin het prachtige risico van onderwijs en het beroep leraar goed 

naar voren komt.   

Het ecosysteem school wordt mooi in beeld gebracht: niet alleen krijgt de kijker een goed beeld 

wat het van je vraagt om het vak leraar uit te oefenen, maar ook een mooi beeld van de doelgroep: 

pubers in een levend systeem als het Voortgezet Onderwijs met alle schakeringen; een school meer 

is dan alleen het ‘lesgeven’ in een klaslokaal, met verborgen pareltjes: de knuffelvraag, mooi 

gefilmd en gevolgd, maar ook het patatgesprek op het bankje. 

 

De opbouw zit goed in elkaar, de vlotte montage en afwisselende perspectieven maken het 

aantrekkelijk om naar te kijken. Sterk zijn de scenes van de worsteling van de beginnende 

docenten, maar zeker ook dat van de zorgvuldige coaching en begeleiding die deze vierde 

aflevering van “100 dagen” laat zien.  

Het verhaal wordt niet kunstzinnig, maar wel kristalhelder vanuit verschillende perspectieven 

verteld: ‘What you see is what you get’. En hoewel “100 dagen” niet verheft of de kijker door elkaar 

schudt; vermakelijk is het zeker. 
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