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Stoere superhelden met
opgevoerde spierbundels
Jos van Ham (20) is sinds begin september leerling van
de UNIT academie in Nijmegen
“Voordat ik op de UNIT academie begon, heb ik een jaar een grafische opleiding op het MBO gedaan. Maar dat was te stressvol en te vermoeiend voor
mij. Ik ben toen een jaar thuis geweest en samen met een jobcoach op
zoek gegaan welke opleiding beter bij mij paste. Omdat ik uit de buurt
van Breda kom, woon ik nu door de week op een groep van Werkenrode in Groesbeek en volg vier dagen per week een opleiding op de
academie.
Ik teken heel veel en heel graag. Voornamelijk ‘comic-achtige’
figuren. Ik vind het geweldig om Superhelden te ontwerpen. Van
die figuren met opgevoerde spierbundels, dat vind ik stoer. Dit is
ontstaan doordat ik videogames na ging tekenen. Meestal teken
ik met potlood, maar de laatste paar weken ben ik ‘aan de inkt
geslagen’. Prachtig materiaal om mee te werken vind ik, had ik veel
eerder moeten weten. Ik heb in de afgelopen maanden hier op de
academie al ontzettend veel geleerd over verschillende technieken.
Meer dan de afgelopen jaren bij elkaar.

De UNIT academie biedt jongeren (van 16 tot 28 jaar) met een autisme-spectrumstoornis een tweejarige dagopleiding op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. De manier van werken en doceren is vooral gericht op het talent van de leerling, er is bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van ideeën en vaardigheden. In
het tweede jaar wordt zo veel als mogelijk gewerkt aan realistische opdrachten uit de
praktijk, als het kan ook aan opdrachten van externe opdrachtgevers. Doel is jongeren helpen met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt of met het doorstromen
naar het hbo of het kunstvakonderwijs.
Meer informatie over de UNIT academie is te vinden op www.unitacademie.nl

4

kanner

Het wordt wel tijd dat
ik wat meer los kom
van de Superhelden,
ik ben nog aan het
onderzoeken welke
kant dat op moet gaan.
Ik denk niet dat ik
een soort kunstenaar
word die exposities
houdt, ik wil graag
richting de commerciële
kunst. Bijvoorbeeld de
reclamewereld; mooie
billboards ontwerpen
of zoiets. Ik heb het
enorm naar mijn zin
op de academie. De
sfeer is uitstekend,
ik kom hier graag.
Hierna….?? Dat weet ik
nog niet. De opleiding
duurt twee jaar, maar
ik zit nog echt niet op
het einde daarvan te
wachten!”
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