
BOY 7 Fictie

• Werkstuk maken in DUO’s. 
Weging 1. Onderdeel: een 
betoog schrijven van 250-350 
woorden. 

• Alles compleet inleveren  in de 
les op xxx.

Presentator
Presentatienotities
De film gaat snel en wordt maar 1 x getoond. Dus zorg dat je alle opdrachten van tevoren goed in je hoofd hebt zitten en maak aantekeningen. 



Personages: wie spelen welke rol in het verhaal en 
hoe verhouden de personages zich tot elkaar?

Boy 7  Lara

Louis    agent Jones

Zero hoofdtrainer, Marit lerares,  
dokter Rogers, premier Sassen Boy nr……

Bobbie, serveerster

‘goed’
vriendschap

vrije wil
jongeren

‘slecht’
verraad

manipulatie
volwassenen

Door wiens ogen zien we het 
verhaal? 

witjassen

Presentator
Presentatienotities
Karakterweb:  karakter, uiterlijk, achtergrond, zwakke plekken van de persoon,  de doelen die het personage nastreeft (wat wil hij / zij bereiken?  Hoe ontwikkelt het personage zich in het verhaal? Welk taalgebruik past bij welk personage? Wat zijn de hoogtepunten en dieptepunten van de personages uitgezet naar de scenes. Hoe verhouden de personages zich tot elkaar? Wie zijn medestanders? Wie zijn tegenstanders? Wie is de held? Wie is de schaduwfiguur, de vijand van de held en wie zijn de hulpjes van de schaduwfiguur? Wie is de misleider, waarvan onduidelijk is of hij/zij nu voor of tegen de held is? Wie is de vriend(in) van de held, die de held bijstaat bij de ontdekkingstocht? 



Ruimten / omgeving
Sfeer

Contrasten

Anonieme vlakte Anonieme tram
Dag Nacht

Donkere kleding
Uniforme kleding boys

Bed en Breakfast Cooperation X Bunker, 
Slaapvertrekken

Rocky’s / Big Lebowski
bowlingbaan Klinische ruimten
Pizza Hut Omheind terrein
Café Mandy’s Donkere straten
Dagelijks leven Politiestaat
Zomer Winter

Presentator
Presentatienotities
Waar speelt het verhaal zich af? Wanneer een ruimte uitgebreid beschreven wordt, heeft het een symbolische  waarde voor het verhaal. Ruimte is een breed begrip: alles wat de hoofd[persoon ziet, hoort en ruikt wordt ertoe gerekend. 



TIJDTijdvertraging
korte gebeurtenis 
binnen het verhaal
relatief lang stuk film / 
veel tekst boek

Tijdversnelling
lange periode binnen het verhaal
relatief kort stuk film / 
weinig tekst in boek

Nu
in 
het 

verhaal
Flashback

= terugblik = vooruitwijzing

Flashforward

VerteltijdVerteltijd

Tijdlijn in het verhaal: waarom is dit belangrijk? 

Vertelde tijd: de (historische) tijd waarin het verhaal zich afspeelt: wanneer en hoe je dat weet.  
+ De tijd die het verhaal in chronologische volgorde bestrijkt van begin tot eind..  

Presentator
Presentatienotities
Let goed op de start van de film.Let goed op aanwijzingen in welke tijd de film speelt.Let goed op het verloop en de volgordemvan de gebeurtenissen en waarom de regisseur daarvoor kiest. 



Aspecten van TIJD: Opdracht 2 TIJD: verwerkingsopdracht onderdelen a, c en d:

(Opdr, 2 c) Historische tijd: tijd in de geschiedenis of toekomst waarin het verhaal is gesitueerd: 
bijvoorbeeld middeleeuwen, toekomst.

(Opdr,  2a)   Tijdlijn in een verhaal: A: chronologisch: precieze volgorde zoals de gebeurtenissen verlopen. 
‘en toen, en toen, en toen’

B:  tijdsprong: = tijd overslaan
Begrippenpaar:   a. flashback: terugblik: 

beter begrip van het verhaal 
meer informatie over een gebeurtenis

b. flashforward: vooruitwijzing: 
vaak voor de spanning

(Opdr, 2 d)  1. Vertelde tijd: de tijdsduur waarover het hele verhaal zich afspeelt van start tot en met einde. 
2. Verteltijd: het tijdsverloop bij het vertellen: 

Begrippenpaar: 
A: tijdversnelling: een lange tijdsperiode in het verhaal met weinig woorden weergeven.
B: tijdvertraging:  een korte tijdsperiode in het verhaal met veel woorden beschrijven. 

Iets wat in een vloek en een zucht voorbij is, uitgebreid beschrijven.



Je kunt niet alles onthouden: noteer trefwoorden :

Personages   Ruimte en omgeving   Tijd    Thema’s en motieven

Kritische vragen
• Herinneringen skippen: wie bepaalt welke worden geskipt en voor hoe lang? 
• Mag je fysiek ingrijpen? Wie mag fysiek ingrijpen?  Wie bepaalt dat? 
• In welke mate mag je menselijke eigenschappen beïnvloeden? 
• Wanneer is iemand een misdadiger? Creëert de maatschappij misdadigers?
• Hoe uniek is iemands identiteit? 
• Hoe ver willen we gaan met onderhuidse sensoren : denk aan gentherapie, kunstmatige 

intelligentie? Op weg naar superman? 
• Wat zijn voordelen van onderhuids chippen? Welke gebruiksmogelijkheden zijn 

positief?
• Welke impact biedt het voor het onderwijs, de overheid, de gezondheidszorg ?  

Presentator
Presentatienotities
Wat is het probleem of wat moet er worden ontdekt of uitgezocht? Wat zijn belangrijke gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de ontknoping. 



Slotopdracht 1: Voor- en nadelen structuur   20 pt
In Boy 7 gebeuren dingen die niet in het echt kunnen gebeuren. 
a. Noteer vijf dingen uit Boy 7 die niet in het echt gebeuren.
b. Welke van deze vijf dingen kunnen misschien in de toekomst wel in het echt 

gebeuren, denken jullie? Leg uit.
Kies één van de dingen die je bij vraag a hebt genoteerd. Stel je voor dat dit over tien of 
misschien twintig jaar wel zou kunnen gebeuren.
c. Wat zijn de voordelen daarvan? Noteer er drie.
d. En wat zijn de nadelen? Noteer er drie.
e. Weeg de voordelen en nadelen tegen elkaar af: zou jij het goed vinden als dit 

in de toekomst echt zou kunnen gebeuren? Of zou het misschien wel 
verschrikkelijk zijn? Leg je antwoord duidelijk uit.

Slotopdracht 2: mening argumentenstructuur
Chippen van mensen om gedragsverandering teweeg te brengen. Hoe ver mag je gaan 
om misdadigers op andere gedachten te brengen?
Mening en feiten  (bronnen!) verwoorden 250-300 woorden

- inleiding:  introductie onderwerp en jullie mening, 
- kern: argumenten en toelichting daarop (één argument per alinea),
- slot: herhaling belangrijkste argumenten en jullie mening.

Denk aan schrijftips



Onderdeel Max. te 
behalen 
punten

Score 
(per DUO)

Voorkant met naam en klas + inhoudsopgave 2

Oriëntatie 1, 2: voldoende uitgewerkt, toelichting en voorbeelden geven waar gevraagd. 10

Verwerking 1,2, 3: voldoende uitgewerkt, toelichting en voorbeelden geven waar gevraagd 20

Slot 1:  a/b onderscheid fictie/werkelijkheid; c/d: voor- en nadelen. e: eindoordeel met toelichting.

Slot 2: ‘betoog’: verwoorden eigen mening; argumenten daarbij; toelichten en nog eens je 
onderbouwde mening als slot. 

Keuze voor moeilijkheidsfactor slotopdracht 2 wordt extra beloond

20 Begin op 
tijd aan 

je slot-

opdracht!

Verzorgde indruk, lay-out 4

Spelling, interpunctie en zinsbouw  (denk aan de schrijftips) 10

Ingeleverd op  19 juni op tijd en in snelhechter 4
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