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1

Aanleiding

In 2010 heeft de gemeente Deventer contact gezocht met ROC Aventus aan de Middelweg naar
aanleiding van klachten van omwonenden van de school over de hoeveelheid zwerfafval in hun
buurt. Leerlingen van de Middelweg worden gezien als de veroorzakers van de vervuiling. ROC
Aventus heeft daarop in overleg met reinigingsdienst Cambio de mogelijkheden verkend om dit
probleem aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in een gesubsidieerd project, waarbij vanuit
adviesbureau De Jonge Milieu Advies ondersteuning wordt geboden bij een structurele aanpak
die

gericht

is

op

bewustwording

onder

de

leerlingen.

Naar

verwachting

leidt

meer

bewustwording tot een andere kijk op (zwerf)afval op school en daarbuiten en daarmee tot een
vermindering van de hoeveelheid zwerfafval dat door leerlingen veroorzaakt wordt.
Daartoe zijn diverse acties opgezet met als hoofddoel afval bespreekbaar te maken. Centraal
concept is dat leerlingen aan het denken worden gezet over het veroorzaken van zwerfafval. De
school heeft ook een opvoedende taak naar de leerlingen toe. De leerlingen die hier naar school
gaan, komen hierna bijna allemaal in een sociaal maatschappelijk beroep terecht door
opleidingen zoals ‘Gezondheid’, ‘Horeca’ en ‘Orde en Veiligheid’.
In het schooljaar 2011-2012 is een flash-mob georganiseerd, en is voorlichting gegeven. In het
schooljaar 2012-2013 is een opruimactie gehouden. Vervolgens is een filmscript geschreven en
een

film

gemaakt

over

zwerfafval.

In

dit

rapport

worden

kort

de

achtergrond,

uitgangspunten, doelen en het resultaat in de vorm van het storyboard beschreven.
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2

Achtergrond

Het is de wens van het ROC om op een eenvoudige manier de leerlingen van de school kenbaar
te maken hoe men wenst met elkaar om te gaan en dat het normaal is dat de omgeving schoon
is.
In het verleden kwamen bij de start van het schooljaar de leerlingen bij de conciërges om op de
foto te gaan voor hun studentenpas. Wegens modernisering is dit niet meer nodig, maar dat
heeft er wel voor gezorgd dat de leerlingen niet meer op de eerste dag in contact komen met de
medewerkers waar ze wel een heel jaar van afhankelijk zijn. Het was dus de wens om op een
bepaalde manier de medewerkers te introduceren bij de nieuwe leerlingen. De leerlingen
moeten weten dat ze samen gebruik maken van de ruimte en dat ze voor problemen ook bij
elkaar terecht kunnen.
Deze wensen kunnen het beste vorm gegeven worden in een film.
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Uitgangspunten

Voor dat het script geschreven is, is eerst onderzocht ‘hoe kun je je het beste met de leerlingen
identificeren?’. Om het doel van de film niet voorbij te laten schieten moet het passen in de
belevingswereld van de jongeren.
Uit het (literatuur)onderzoek blijkt dat jongeren vaak zwerfafval produceren omdat er behoefte
is aan sociale identificatie.
Jongeren ervaren spanning in de manier hoe ze gezien willen worden. Aan de ene kant zijn het
jongeren maar willen ze ook als volwassen partner gezien worden. Tevens zetten ze zich ook
weer af tegen volwassenen, met name om hun eigen identiteit te creëren en onder
groepsinvloed.
Een ander uitgangspunt van het filmpje is de identiteit van de school. De school leidt de
jongeren op voor een beroep met een maatschappelijk karakter. Het is daarom de wens van de
school de jongeren te informeren dat het niet juist is nu troep te maken omdat je dat in je
toekomstige beroep ook niet doet.
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Doel

Het doel dat we willen bereiken met het filmpje is het introduceren van de problematiek van
zwerfafval, op een manier die aansluit bij de beleving van de jongeren. Tegelijkertijd willen we
er de oplossing voor leveren.
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Het tweede doel is het introduceren van de medewerkers van de school en hen een identiteit
geven. De jongeren moeten weten dat zij voor problemen bij de medewerkers terecht kunnen,
maar dat de medewerkers ook een verzoek op de jongeren mogen doen. In de introductie
moeten de medewerkers neergezet worden in situaties die dagelijks meemaken. Dat kunnen
negatieve situaties zijn, maar ook positieve.
Met het filmpje willen we ook laten zien dat als leerlingen in de tegenwoordige tijd slecht gedrag
vertonen, dit niet past in het toekomstige beroep. Het goede gedrag wordt ook laten zien en
positief beoordeeld door de leerlingen zelf.
Uit het filmpje moet helder worden dat het eenvoudig en normaal is om de ruimte schoon te
houden.
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Script en Screen Play

Hieronder zijn enkele scenes uit het filmpje uitgeschreven:

5.1

Start film

SCENE 0 - OPENING CREDITS
Wit beeld, er komt een afval zakje in beeld dat verdwaalt rondzwerft. Intussen op dit beeld de
titel van het project en de opdrachtgever. Vervolgens volgen we het zakje uit
beeld, het rolt nu rond buiten het ROC richting een hangplek waar een aantal leerlingen zitten.
Terwijl hij naar ze toe dwaalt komt een van de leerlingen erop af en pakt het op. Zakje wordt
verfrommelt, en de leerling gooit het in de prullenbak, draait zich om naar de camera, de
andere leerlingen komen erbij staan en samen roepen ze:
LEERLINGEN:
Samen Schoon, heel gewoon!

5.2

Voorbeeld kennismaking en schrikbeeld schoonmaker

SCENE 2 - INT - GANG VAN HET ROC - DAG
De schoonmaakster loopt door de school met haar karretje, een leerling loopt op haar af en
gooit zijn bekertje in haar vuilnisbak. Ze kijken vrolijk en praten met elkaar. Het beeld bevriest:
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Tekst komt in beeld:
Naam:...... Medewerker: Schoonmaker, Hobbies: …

SCENE 3 - INT - AULA - DAG
De aula is in beeld, er zitten twee leerlingen aan de tafels. Focus op een tafel met daaraan twee
leerlingen, die net hebben zitten snacken. Dan pakken ze hun spullen, een van de twee wil ook
het snack afval meenemen.
LEERLING 1:
Laat liggen! Dat ruimen de
schoonmakers op. Anders hebben ze
niks te doen.
Ze laten het afval op de tafel liggen en lopen weg. Het beeld wordt rood en een negatieve duim
verschijnt.
De schoonmaakster staat een paar meter verderop kauwgom van onder een tafel te schrapen
en kijkt boos en bedroeft op richting de leerlingen. In de rest van de ruimte ligt nog een
heleboel zwerfafval. Ze heeft ook een dweil bij zich, een stofzuiger en een stoffer. De sfeer is
donker en triest.

5.3

Voorbeeld leerling fout

SCENE 7 - TRAP OP SCHOOL - DAG
Terug op school zien we nu een leerling de trap af komen. Hij eet chips uit een zakje.
vervolgens verfrommelt hij het zakje en gooit het op de grond terwijl hij onverstoord verder
loopt. Het beeld bevriest weer en in beeld verschijnt de tekst:
Naam:...... opleiding: Apothekersassistent
Toekomstig beroep: Apothekersassistent
Het beeld wordt rood en een rode duim verschijnt met de tekst:
‘In een rommelige omgeving zijn fouten snel gemaakt’
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SCENE 8 - INT - APOTHEEK - DAG
De jongen uit de vorige scene, gekleed in een witte labjas, is inmiddels apothekersassistent
geworden. Hij staat achter de balie in de apotheek. De Balie is een grote puinhoop, overal
recepten, afval, medicijnen en andere kantoorartikelen. Hij is een muffin aan het eten en
kruimelt overal overheen. Ook op de achtergrond is het een puinhoop.
Er komt een klant nogal gehaast binnen met een rood hoofd en loopt wat ongemakkelijk, het
recept in zijn hand. Hij komt bij de balie aan en terwijl de apothekersassistent zijn vingers aflikt
en zijn mond nog vol heeft vraag hij nauwelijks verstaanbaar:
APOTHEKERASSISTENT: Kan ik u helpen?
KLANT:
Ik kom mijn medicijnen ophalen
De klant overhandigt het recept, zijn maag rommelt en hij houdt zijn benen gekruist.
APOTHEKERASSISTENT:
Uw naam?

KLANT:
Jansen
De assistent gaat opzoek naar het recept maar kan dit nergens vinden, hij haalt alles nog meer
overhoop. De klant kijkt angstig naar de assistent. De klant poogt te helpen en roept:
KLANT:
Het is een antilaxeermiddel!
De assistent gaat ongestoord verder zoeken en na enige tijd:
APOTHEKERASSISTENT:
Ja ik heb hem!
Zoom in op het recept waarop staat LAXEERMIDDEL. Hij pakt het medicijn en geeft het aan de
klant.

8

APOTHEKERASSISTENT: Alstublieft.
De klant maakt het medicijn open en haalt een flesje water uit zijn tas. Hij neemt snel twee
pillen en haalt opgelucht adem. Terwijl hij het flesje terug in zijn tas stopt begint zijn maag nog
harder te rommelen, de klant begint er pips uit te zien en legt zijn hand op zijn maag. Dan gooit
hij al zijn spullen op de grond en rent richting het toilet. De assistent raapt de medicijnen van
de grond en schrikt als hij ziet wat erop staat. Geschrokken kijkt hij op en slaat een hand voor
zijn mond, maar het kwaad is al geschied. Er komen rare geluiden vanaf de gang.

5.4

Voorbeeld leerling goed

SCENE 13 - INT - GANG OP SCHOOL - DAG
Op de gang in de school lopen twee meiden met hun boeken in hun hand richting een
klaslokaal. Een van hen drinkt een pakje sap en gooit deze onderweg in een prullenbak. Tekst
komt in beeld:
Naam:...... opleiding: Verpleegkunde Toekomstig beroep: Verpleegster
SCENE 14 - INT - ZIEKENHUIS - DAG
Het meisje is nu verpleegster geworden en komt glimlachend de kamer van een patiënt uit
gelopen. Ze komt de dokter tegen en ze maken een praatje over een van de patiënten, de
dokter houd een map in zijn hand en laat daaruit wat dingen zien. op de achter grond valt
intussen een prullenbak om nadat iemand met een rolstoel er per ongeluk tegenaan rijd.
Al het afval gaat over de vloer. Niemand kijkt op of om. Dan komt er met spoed een brancard
de gang op. eromheen een aantal doctoren die tegen elkaar roepen. De verpleegster en alle
anderen zien ze aankomen en merken vervolgens de
prullenbak op iedereen raakt in paniek. De verpleegster rent vervolgens voor de brancard uit
richting de prullenbak en begint als een gek op te ruimen. Ze weet nog net op tijd een plas
water op te vegen als de brancard eraan komt.
Een tijdje later komt de verpleegster kijken bij de patiënt van de brancard die nog in coma ligt.
Als ze binnen komt begint iedereen te klappen en te juichen. iedereen bedankt haar, schudt
haar hand of geeft een schouderklopje. En dan ineens wordt de patiënt ook wakker en iedereen
is dol
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5.5

Stappenplan

SCENE 15 - INT - STUDIO - DAG
Presentator komt in beeld in een studio, hij staat voor een TV scherm.
PERSENTATOR:
Hi! Ik ben… en ik studeer… en ik ga jullie laten zien hoe eenvoudig het is het netjes te houden!
PRESENTATOR:
Stap 1, Neem initiatief.
PRESENTATOR:
Gooi je afval in de prullenbak.
Presentator houdt twee vingers voor zich.
PRESENTATOR:
Stap 2! Help elkaar.
PRESENTATOR:
Stap 3!
De presentator houdt drie vingers voor zich.
PRESENTATOR:
En geniet samen van een schone
omgeving.
De camera zoomt uit en beweegt dan snel richting de uitgang en gaat de deuren uit.
SCENE 16 - EXT - SCHOOLPLEIN - DAG
Buiten staan alle leerlingen uit het filmpje en medewerkers.
IEDEREEN:
Samen schoon, heel gewoon!
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6

Tot slot

Het filmpje is inmiddels gemaakt en wordt ingezet op het ROC in Deventer. De conciërge gaat
met het filmpje op de eerste dag langs alle nieuwe klassen om het te laten zien en er over te
praten.
Het filmpje is in een aantal korte stukjes geknipt en de clips draaien door het jaar heen op de
informatieschermen van de school bij de ingang.
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