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Kwetsbaarheid jongeren in beeld bij Beautiful Me!

André, Janine, Chavon en Leshiyano (v.l.n.r.) spelen de hoofdrollen in filmpjes over hun eigen leven. © Maranke Pater
Jongeren op het praktijkonderwijs hebben de neiging zich te overschatten, maar zij worden tegelijkertijd ook overschat
wat hun mogelijkheden betreft. Om voor deze groep meer begrip te kweken zijn er zes filmpjes gemaakt, onder de titel
'Beautiful Me!'.
Jongeren in het praktijkonderwijs en mensen in hun omgeving tobben vaak over hoe ze met elkaar om moeten gaan.
Enkele filmpjes die pas zijn geschoten moeten helpen om dat te verbeteren. Chavon (15), Janine (15), Leshiyano (16)
en André (16) zijn enkele van de sterren die in de films te zien zijn. Ze zitten allemaal op Accent Praktijkonderwijs en
ze werkten graag mee aan het project.
Chavon: ,,Gedurende de opnamedagen zijn er verschillende thema's besproken. Zoals seksualiteit, pesten, onze
beperkingen, vrienden maken en houden, het zoeken van hulp en wat we willen doen in de toekomst.'' De filmpjes
worden op andere praktijkscholen gebruikt. Ook volwassenen kunnen lering trekken uit Beautiful Me! zo denken de
jongeren. Leshiyano: ,,Het wordt echt een leermiddel.''
Beautiful Me! hoopt een beeld te geven van deze mooie mensen die met veel inspanning en moeite proberen zo
zelfstandig mogelijk te functioneren in onze steeds complexer wordende maatschappij. Jan Hofman, betrokkene.
Felle lampen
Janine vond het wel leuk om aan de opnames mee te werken. ,,Er worden felle lampen op je gericht en vervolgens
worden er allemaal vragen aan je gesteld.''
Veel van de jongeren die meededen maakten in hun leven het een en ander mee. Van gepest worden tot verkeerd
gedrag vertonen. Tijdens de filmpjes vertellen zij hierover. Er is maar weinig psycho-educatie materiaal beschikbaar in
het praktijkonderwijs om jongeren en hun omgeving te ondersteunen.
Complex
Om die reden hebben 's HeerenLoo Advisium en Accent praktijkonderwijs Nijkerk de handen ineen geslagen door het
maken van deze korte filmpjes, die begeleid worden met instructiebladen.
Zo hoopt Beautiful Me! inzicht te geven in de moeilijkheden die deze jongeren dagelijks ondervinden. Jan Hofman,
voormalig locatieleider van Accent Nijkerk en betrokken geweest bij het project: ,,Beautiful Me! hoopt een beeld te
geven van deze mooie mensen die met veel inspanning en moeite proberen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in
onze steeds complexer wordende maatschappij.''
Voor genodigden is op 11 oktober de première in theater De Lieve Vrouw in Amersfoort.

