Team up proefscène
BRUGKLAS – jeugdserie – AVROTROS
Geschreven door Merle Claus en Arnout Vallenduuk (Sprechhund)
De serie Brugklas behandelt onderwerpen waarmee brugklasleerlingen te maken kunnen
krijgen. Een aantal brugklasleerlingen wordt dagelijks gevolgd op het fictieve Koning Willem
Alexander College.
Context:
De serie wordt geschreven als scripted reality. Dat betekent dat dialogen niet worden
uitgeschreven, maar acteurs een treatment krijgen bestaande uit handelingen,
dialoogsuggesties, stukjes interview waarin ze reflecteren op de scene die we net gezien
hebben of gaan zien en een voice over van een verteller. Kijk een aflevering Van Brugklas
om een idee te krijgen. Hieronder een synopsis van een aflevering op basis waarvan
schrijvers een aflevering gaan schrijven.
Scène-opdracht:
Schrijf het eerste stuk synopsis uit als treatment met de verhaalelementen zoals dat in
Brugklas wordt gedaan.

BRUGKLAS SEIZOEN 9
Aflevering:
55
Titel:
Vriendschap bestaat niet
Versie:
Synopsis
Leerlingen:
Farid, Feryy
Leraren:
De Wilde, De Jong
Farid: Een serieuze jongen, met een ingewikkelde achtergrond: uit huis geplaatst door
jeugdzorg, aangezien zijn alcoholistische ouders hem verwaarloosden en daarna bij
verschillende gezinnen gezeten. Farid is eigenzinnig, loyaal en op zoek om het juiste te doen
in zijn leven.
Ferdy: Een ruige, stoere jongen die ogenschijnlijk nergens bang voor is. Maar zijn stoere
houding is er vooral om zijn pijnlijke thuissituatie en de pijn die daar zit, te verbergen voor
zijn klasgenoten. Ferdy lost zijn eigen problemen op en probeert vooral zijn zwaktes te
verbergen.

Ferdi heeft een slecht cijfer voor Engels gekregen en vraagt klasgenoot Farid om (opnieuw)
zijn cijfers aan te passen, zoals hij eerder via een hack heeft gedaan. Farid wil dit niet meer,
want het voelt als enorm bedrog. Als Ferdy doorkrijgt dat Farid het echt niet gaat doen,
probeert hij zijn lerares, mevrouw De Wilde over te halen hem een herkansing te geven.
Ferdy komt met een excuus waarom hij zogenaamd niet heeft kunnen leren maar De Wilde
is hier niet gevoelig voor. Ferdy baalt maar vraagt haar dan of zij zijn cijfer nog even van het
(online schoolsysteem) af wil halen, omdat hij zijn vader zelf wil vertellen dat hij een slecht
cijfer heeft gehaald, in plaats van dat hij dat online ontdekt. Dat wil De Wilde wel voor hem
doen, maar ze laat hem weten dat morgenochtend zijn cijfer weer online staat. Farid heeft
met zijn vriend te doen want hij weet dat Ferdy bang is voor zijn vader. En terecht, want als
Farid Ferdy moet geloven is het geen al te fijne man. –TOT HIER -

Team up proefscène
Later die middag wordt Ferdy opgehaald door zijn vader. Voor Ferdy kans krijgt hem te
vertellen over zijn cijfer, blijkt dat zijn vader dit al online heeft gezien. De Wilde heeft het te
laat weer offline gehaald. Farid schrikt als hij van afstand ziet hoe boos Ferdy’s vader
hierover wordt. Hij grijpt hem tijdens hun gesprek hardhandig vast, schudt hem door elkaar.
Vervolgens rijdt de man weg en laat hij Ferdy alleen op de parkeerplaats achter: hij ziet zelf
maar hoe hij thuiskomt. Farid voelt zich er ergens schuldig over, en wil er voor zijn vriend
zijn.
Even later zit Farid met Ferdy in de kantine. Ferdy wil niet naar huis. Als Farid het gesprek
op Ferdy’s vader brengt, bekent Ferdy dat hij het behoorlijk slecht trekt bij die vent in huis.
Een herkenbaar probleem voor Farid, die dan ook vindt dat Ferdy op school moet vertellen
dat zijn vader hem slaat: die kunnen hem helpen. Maar Ferdy wil dat niet: dan wordt hij
natuurlijk uit huis geplaatst. Farid vraagt zich af waarom dat slecht is, het heeft voor hemzelf
ook goed uitgepakt. In het begin was het natuurlijk heftig maar uiteindelijk is hij er beter aan
toe. Maar Ferdy is heel stellig. Hij wil dat niet. En hij vindt het maar niks dat Farid dat een
soort loopt te promoten.
Als Ferdy terug naar huis is, loopt Farid naar het kantoor van De Wilde. Hij gaat kijken of De
Wilde nog op haar kamer is en als dat het geval is, bekent hij haar dat Ferdy’s vader hem
mishandelt. Hoewel De Wilde hier erg van schrikt, is ze blij dat Farid haar dit vertelt. Hij heeft
juist gehandeld. Farid hoopt maar dat Ferdy er ook zo over denkt.
Volgende dag blijkt dat echter niet zo te zijn. Na haar gesprek met Farid heeft De Wilde gelijk
jeugdzorg gebeld en na een huisbezoek lijkt het er nu toe te leiden dat Ferdi uit huis wordt
geplaatst en naar een noodopvang moet. Ferdy is hartstikke kwaad op Farid, want het ziet er
niet alleen naar uit dat hij thuis weg moet, waarschijnlijk moet hij ook naar een andere
school. En hij wil ergens anders niet opnieuw beginnen, met een nieuw gezin, nieuwe leraren
en nieuwe vrienden. Hij vond het fijn hier. Natuurlijk baalt hij van zijn vader maar hier heeft hij
zijn hele leven. Zijn klas, zijn sportclub… Een goede vriend… Al heeft hij zich duidelijk vergist
in dat laatste want goede vrienden verraden elkaar niet.

