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InScience is een internationaal wetenschapsfilm-
festival in Nijmegen. In 2019 bestond het festival vijf 
jaar. Met een grote diversiteit aan films, activiteiten 
en uitgebreide educatieprogramma’s toont InScien-
ce de maatschappelijke relevantie van wetenschap 
voor de maatschappij. Het doel is om wetenschap 
toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk 
publiek. 11 t/m 15 november vindt de zesde editie van 
het festival plaats.

OVER 
INSCIENCE

OVER MIND 
MY MIND

Nagesprek: 
Met behulp van het nagesprek koppelt InScience 
de film aan wetenschappelijk onderzoek. Karin 
van den Bosch, een onderzoeker die zelf in het 
autistische spectrum valt, spreekt over het 
autistische perspectief in de academische wereld. 
Het autistische brein is een belangrijke bron van 
studie voor psychologen en neurologen, maar 
autisten zelf voelen zich niet altijd begrepen door 
deze wetenschappers. Door de film en het nagesprek 
te kijken met je leerlingen of studenten krijgen ze een 
breder inzicht in het leven van mensen met autisme. 
Op basis hiervan kunnen ze zelf verder onderzoek 
doen naar de belangrijkste symptomen van de 
aandoening en aan de opdracht werken.  

Na de film & het nagesprek:
→   Bespreek met de leerlingen/studenten de vragen 
op het werkblad. Wat is hen opgevallen, wat vonden 
ze van de film en het nagesprek en wat is hen 
bijgebleven?  
→ Vervolgens bedenken de leerlingen/studenten 
zelf een concept voor een prikkelarm (en dus 
geschikt voor mensen met autisme) festival. 
→  Nadat ze een geschikt concept hebben, maken 
ze voor het festival dat ze bedacht hebben een 
wervingsfilmpje. Hierbij zetten ze de filmische 
middelen (montage, muziek, vormgeving, voice-
over, titels etc) op zo’n manier in dat het past bij de 
doelgroep.

FILMVERTONING
Mind My Mind kijk je via verschillende digitale kanalen. Op woensdag 22 april 2020 is een nagesprek over de 
film met Karin van den Bosch uitgezonden via het youtubekanaal en de facebookpagina van InScience.

Mind my Mind laat zien tegen welke sociale proble-
men mensen met autisme aan kunnen lopen. Flirten, 
seks en romantische relaties zijn zeer uitdagend voor 
mensen met autisme, omdat ze worden geassocieerd 
met duizenden ongeschreven regels en uitzonderin-
gen. Hoofdpersoon Chris houdt zich bezig met zijn 
sociale en emotionele beperkingen samen met Hans, 
een klein mannetje dat in het hoofd van Chris woont 
en alle informatie verwerkt. Op zijn eigen manier 
probeert Hans Chris te helpen om de sociale jungle 
te overleven, met als wederzijdse vijand sensorische 
overbelasting. Mind my Mind biedt een vernieuwend 
inzicht in de autistische geest, een wereld die voor 
vele mensen nog abstract is. 
Mind my Mind is gemaakt door Floor Adams, een 
animatieregisseur uit Nederland. Nadat Adams cum 
laude afstudeerde in 2005 aan het ArtEZ Arhnem, 
waarvan een half jaar Animatiefilm, startte zij haar 
carrière op verschillende locaties in Nederland. Ze 
heeft sindsdien samengewerkt met VARA, KRO, 
Volkskrant, de Rijksoverheid, MTV, uitgevers en do-
cumentairemakers. Voordat Floor zich fulltime richtte 
op het produceren van animatie, werkte ze enkele 
jaren in de psychiatrie en als verzorger voor geeste-
lijk gehandicapten. 

OPDRACHT
Leerdoelen:
→ De leerling kan prikkels benoemen waar mensen met autisme last van kunnen hebben.
→ De leerling kan beredeneren hoe de hoeveelheid prikkels bij het organiseren van een festival verminderd 
kan worden.
→ De leerling kan bij het maken van een film denken vanuit een doelgroep en filmische middelen op een 
passende manier inzetten. 

Op het werkblad staat voor de leerlingen/studenten beschreven op welke manier ze het ontwikkelen van 
een concept en het maken van een filmpje aan kunnen pakken. Ze kunnen alleen werken, maar ook samen in 
groepjes van 2-3. 
Stichting ‘Onbeperkt genieten’ zet zich in voor het aanbieden van cultureel aanbod voor iedereen. Op de 
website van de stichting zijn voorbeelden te vinden en meer informatie over waar een prikkelarm festival aan 
moet voldoen. Mochten leerlingen er zelf niet uitkomen kunnen ze deze website gebruiken voor inspiratie. 

EXTRA INFORMATIE:
→  Website filmmaakster Floor Adams
→ Meer informatie over autisme
→ Artikel in de Gelderlander over Mind My Mind 
→ Mind My Mind bij De Wereld Draait Door
→ Meer lesmateriaal over autisme

MIND MY MIND 
→ Bovenbouw voortgezet onderwijs & mbo

Deze lesbrief hoort bij de vertoning van de film Mind my Mind. Het lesmateriaal bestaat uit informatie over de film, een 

praktische opdracht en vragen om je leerlingen aan het denken te zetten. De film en het nagesprek kijk je online. 

https://www.mindmymind.nl/screenings
https://www.youtube.com/watch?v=Iz8vkbPaWgM&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/insciencefilm
https://www.onbeperkt-genieten.nl/
http://www.autismecentraal.com/public/standaard-b.asp?lang=NL&pid=102
https://www.youtube.com/watch?v=q2b82PslQ88
https://disabilitystudies.nl/les-en-studiemateriaal/autisme

