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Groeien als mens

Cursisten die ontdekken wie ze zijn. Er achter komen wat
hun kracht is, welke talenten ze hebben, wat ze het liefste
doen, waar ze gelukkig van worden. Die steeds meer uit
zichzelf leren halen, die groeien als mens.
Cursisten, die zich niet alleen de kennis en kunde van hun
beroep eigen maken, maar ook de mentaliteit die bij het
vak hoort. Begrijpen wat er later van ze verwacht wordt,
hoe ze zich moeten gedragen, vol zelfvertrouwen aan hun
werkende leven beginnen, beter en beter worden. Plezier
aan het werk beleven, er bevrediging uithalen, er hun ziel
en zaligheid in leggen. Gelukkig worden.
Dat is waar wij bij het Nova College van dromen. Niet alleen
docenten, maar iedereen, wij allemaal. En het is waar we
elke dag hard aan werken. Om onze droom stukje bij beetje
te realiseren. Door de juiste omstandigheden te scheppen,
opleidingen erop toe te spitsen, de juiste mensen aan te
trekken, elkaar scherp te houden, onszelf te trainen en te
coachen, zodat ook wij groeien als mens.
Maar in dit boekje staan de dromen van onze cursisten
centraal. Zij geven ons inzicht in hun gedachtewereld,
vertellen ons over de fase van het leven waarin zij zich
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bevinden, het kruispunt waarop zij staan. We maken
kennis met hun fascinaties, ambities, drijfveren, maar ook
hun twijfels en angsten. Wij ontdekken hoeveel moeite
zij soms hebben met het maken van keuzes. Onbedoeld
ook spiegelen zij ons. Tonen ons dat we er nog niet zijn,
maar inspireren ons wel door te gaan. Onze droom waar
te maken.
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Nooit meer armoede

Acht jaar geleden zijn wij uit Afghanistan naar Nederland gekomen. Mijn vader, moeder, broertje, zusje en ik.
Wij woonden in een dorpje in de buurt van Jalalabad.
Mijn vader was boer en pachter. Toen twee familieleden
werden omgebracht, moesten wij vluchten. Kwamen in een
asielzoekerscentrum in Friesland terecht. Ik was zestien,
analfabeet, sprak Pashtu en een paar woorden Arabisch.
Mijn droom is te slagen in het leven, nooit meer zorgen over
geld te hebben. Daar leer en werk ik dag en nacht voor. Nu
heb ik nog geen tijd voor vrouwen, maar als ik trouw, moet
mijn vrouw niet alleen moslim zijn, maar ook sterk. Zelf ben
ik niet sterk, vasthouden aan religie vind ik moeilijk.
Nederland is een slappe samenleving, kinderen maken hier
Mohammad Raza Khan

weinig mee, zijn gelukkig, maar beseffen het niet, zijn snel

21 jaar

verveeld. Mijn vader is streng, sloeg ons, maar wel uit liefde.

ICT

Vroeger toen ik klein was, was ik vaak ziek, had astma,
lag regelmatig in het ziekenhuis. Mijn vader zorgde dat ik
harder werd, ging met me naar vechtsport, droomde dat ik
dokter of advocaat zou worden. Ik hou van mijn vader.
Kan nu vloeiend spreken en schrijven in het Nederlands,
Engels, Pakistaans en Pashtu. Leer bij Nova voor ICT’er,
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concentreer me daar op. Probeer snel mijn diploma te

Waar ik echt van kan genieten is boodschappen doen

halen, sneller dan er voor staat. Run daarnaast samen met

bij Albert Heijn, mezelf die luxe gunnen, niet hoeven te

mijn broertje een wasserette in Amsterdam. Heb niet veel

beknibbelen, niet altijd voor het goedkoopste hoeven gaan.

contact met mijn medecursisten, ze zijn veel jonger dan ik,

We hebben het arm gehad de afgelopen jaren. Je ziet

weet niet waar ik het met ze over moet hebben. Zou graag

veel mensen uit asielzoekerscentra later schulden maken,

tolk willen worden.

omdat ze de Nederlandse samenleving niet begrijpen, niet

Heb het bij Nova naar mijn zin, vind leren leuk. Heb een
kamer en een paar Pakistaanse vrienden in Amsterdam,
maar woon nog steeds met mijn vader, broertje en zusje in
Staphorst. Ik rij een paar dagen per week op en neer van
Staphorst naar Haarlem. Dat is een eind, maar heb het er
graag voor over.

beseffen wat gratis is en waar je voor moet betalen. In
asielzoekerscentra is gas, water, elektriciteit en televisie
gratis, en krijg je wat geld om boodschappen te doen. Ik wil
nooit schulden maken, daarom werk ik hard. Studeren is
voor mij eigenlijk uitrusten van het werk, daarom hoef ik
ook niet zo nodig op vakantie.

Ik wil twee kinderen, een jongen en een meisje. Vier mag
ook, als het maar een even getal is. En ik wil terug naar
Afghanistan, naar Kaboel, want op het platteland is geen
werk. Afghanen zijn heethoofden, er zijn altijd conflicten,
er is veel haat en nijd, vooral tussen verschillende volken.
De meeste Afghaanse vluchtelingen in Nederland zijn Dari,
zijn hier om andere redenen dan ik, waren geen goede
moslims, dronken alcohol, waren hypocriet. Dan krijg je
problemen met de machthebbers, dan kun je maar beter
maken dat je wegkomt.
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Betekenis voor de maatschappij

Ik studeer sociaal pedagogische hulpverlening. Nee, niet bij
het Nova College, want wat ik nu doe is een hbo-opleiding.
Heb wel drieëneenhalf jaar detailhandel gevolgd bij het
Nova. Eén dag leren en vier dagen werken. Wilde doorgaan
met een hbo-opleiding in dezelfde richting, maar dat is
voor mij te hoog gegrepen. Te veel economie, statistiek en
wiskunde. Maar wil wel verder leren, kennis is belangrijk,
vandaar dat ik ben geswitcht.
Beide studierichtingen hebben mijn passie, misschien kan ik
ze ooit nog combineren. Als ik klaar ben, mag ik werken met
psychiatrische patiënten, drugsverslaafden en bejaarden.
Vind het belangrijk iets te doen dat betekenis heeft voor
de maatschappij.
Davied Eskes

Kom van ver, ben zowel dyslectisch als dyscalculisch, niets

21 jaar

ging bij mij van een leien dakje, had achterstand in mijn

Detailhandel

ontwikkeling, was moeilijk opvoedbaar. Maar ben ook een
doorzetter, heb een brede interesse en geduldige ouders.
Wil doorgroeien, alles uit mezelf halen wat erin zit. Mijn
droom is ooit kinderen met een voedingsstoornis te mogen
helpen, heb vriendinnen die er zelf aan lijden.
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Heb altijd een goede band met mijn docenten gehad, ze

Ik kom uit een warm nest, mijn ouders zijn inspirerende

hebben me altijd gerespecteerd om wie ik was. Als ze zien

mensen. Vooral mijn moeder is supersociaal, heeft veel

dat je gemotiveerd bent, krijg je alle aandacht, helpen ze

voor anderen over. Ik hoop dat ik een beetje op haar lijk,

alles uit jezelf te halen, maar je moet het wel zelf willen.

dat ik dat sociale van huis heb meegekregen.

De eerste jaren zat ik in een klas met cursisten die
alleen hun leerplicht uitzaten, dat was niet leuk, maar ze
vallen vanzelf af. Dan hou je een gemotiveerde klas over,
stimuleer je elkaar steeds beter te worden.

Zowel mijn broer als ik zijn geboren in Rio Negro, dat ligt
in Colombia, Zuid-Amerika. Nee, het is niet mijn echte
broer maar het voelt wel zo. Onze ouders hebben ons
geadopteerd, maar we zijn wel hun echte kinderen. Dat

Heb nu vakken als culturele antropologie, communicatie,

moet niet altijd even gemakkelijk zijn geweest, maar het

psychologie en maatschappelijk werk. We hadden het

zijn lieve, geduldige ouders, de beste die je kunt wensen.

vandaag over een achterstandswijk in Rotterdam. Er wordt

Ik woon nog steeds thuis, op mijn eenentwintigste, dat zegt

geleerd je in die mensen te verdiepen, te begrijpen

genoeg. Ze hebben me altijd gestimuleerd door te zetten,

waarom ze zijn zoals ze zijn. Hoe je ze kunt motiveren,

vertrouwen in mezelf te hebben. Dat is misschien wel het

zelf
vertrouwen kunt geven, zichzelf beet te pakken en

belangrijkste dat je kinderen kunt geven.

de zaken anders aan te pakken.
Hou van mensen die met passie hun ding doen. Die
initiatieven van de laatste tijd om mensen met problemen een volwaardig leven te laten leiden, zoals restaurant
Freud in Amsterdam, dat gerund wordt door psychiatrische
patiënten, of Jantje, dat restaurant in de Grote Houtstraat
hier in Haarlem, waar verstandelijk gehandicapten werken.
Het lijkt me fantastisch zoiets te bedenken, dat moet
zoveel voldoening geven. Dat je iets voor de maatschappij
kunt betekenen en tegelijkertijd je eigen ding kunt doen.
Aan hulpverlening je eigen draai kunt geven.
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Mijn eigen sterrenrestaurant

Zit in het tweede jaar van de koksopleiding, volgend jaar
begin ik aan de opleiding tot Zelfstandig Werkend Kok. Het
is een zwaar beroep, het vergt veel discipline, en als je
de top wilt bereiken vergt het alles van je. Je ziet nu al
een hoop cursisten afvallen. Die vinden het niet leuk meer,
kunnen het niet meer aan.
Op mijn twaalfde ben ik begonnen met koken en wil er
nooit meer mee ophouden. Wie mijn grote helden zijn?
Nee, niet Jamie Oliver, hem vind ik te losjes koken, lijkt wel
een hobbykok. Geef mij maar Gordon Ramsey. Als je ziet
hoe die werkt, dan voel je de spanning, het perfectionisme,
de mentaliteit die je moet hebben om op dit niveau te
kunnen koken.
Tom Corver

Zelf ben ik een rustig mens, word niet snel kwaad, eigenlijk

18 jaar

nooit, was ook geen vervelende puber, niet opstandig;

Kok

toch wil ik in de keuken nog wel eens uitvallen als medecursisten er de kantjes vanaf lopen. Je bent erg afhankelijk
van elkaar en ik ben een perfectionist. Ja, dat loopt me wel
eens voor de voeten.
Heb soms faalangst, kan erg onzeker zijn. Toen ik examen
deed voor het mavo-diploma overkwam het me zomaar,

16

17

kon niets meer en zakte. Heb het laatste jaar over gedaan,

Mijn broer heeft dezelfde opleiding gedaan. Heeft zijn

dat was achteraf gezien geen slechte keuze. Het gaat nu

opleiding nu afgesloten en werkt als souschef in een klein

een stuk beter, soms sta ik mezelf toe fouten te maken.

restaurant hier in de buurt. Toch kom ik niet uit een nest

Fouten moet je kunnen maken om te ontdekken hoe iets

van koks. Mijn vader is onderwijzer op een basisschool en

beter kan. Maar eerst moet je leren falen en daar zien over-

ook mijn moeder zat in het onderwijs. Mijn toekomstige

heen te komen.

vrouw hoeft ook niet per se horeca-ervaring te hebben. Het

Op mijn zesentwintigste denk ik mijn stageperiode bij
de grote koks te kunnen afsluiten. Dan kan ik rond mijn

zou natuurlijk wel handig zijn, maar van mij mag zij haar
eigen droom hebben, haar eigen ding kunnen doen.

achtentwintigste beginnen met een eigen restaurant, om

Naast koken ben ik ook voetbalfanaat, maar heb daar

vervolgens rond mijn veertigste af te gaan bouwen,

steeds minder tijd voor, ga niet meer naar trainen, wel

want het is een zwaar beroep. Misschien moet ik tegen die

zo nu en dan met vrienden een avondje stappen, lekker

tijd mijn heil zoeken bij een minder restaurant. Nee, geen

naar de kroeg, of naar de bioscoop, een actiefilm bekijken.

bejaardenkeuken, dat lijkt me vreselijk. Maar ik kan natuurlijk

Even ontspannen.

ook in mijn eigen restaurant alleen nog de voorbereiding
doen, de inkoop, het samenstellen van de menukaart, het
proefkoken, de manager zijn, dat soort dingen, en het
daadwerkelijke koken aan anderen overlaten.
Ik ben een man van de praktijk, sta het liefst achter het
fornuis, theorie is niet aan mij besteed. Met vlees werken
vind ik het leukst: eendenborst, duif, hert, eigenlijk al het
wild. Een koe helemaal leren kennen, uitbenen, elk stukje
gebruiken, precies weten bij welke rib je de entrecote kunt
vinden. Heb laatst in een restaurant krokodil gegeten, zelfs
dat smaakte lekker. Nee, met vis heb ik niet zoveel, met
krab en kreeft weer wel.
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Alles uit mezelf halen

Ik leer niet alleen bij het vavo, het volwassenenonderwijs,
maar werk er ook voor. Verzorg er de in- en externe informatie
en de diplomering. Ga met plezier naar mijn werk, voel me
er prettig en geborgen. Je werkt voor cursisten die een
belangrijke beslissing hebben genomen, hun leven een
nieuwe wending geven, na deze opleiding andere, leuke
banen vinden, ook dat geeft een speciale voldoening.
De opleiding die ik zelf bij het vavo volg is het vwo.
Heb al eens eerder het vwo gedaan, heb zelfs een diploma
op zak. Waarom ik het voor de tweede keer doe? Ach, je
verbreedt je kennis, frist die op, was daarnaast nieuws
gierig wat het vavo-onderwijs precies inhoudt, wilde weten
hoe het voelt weer te leren. Vind ook de regelmaat wel
prettig, en als je eenmaal bezig bent ga je door, zou me

Amber Koopen

naar mijn collega’s schuldig voelen nu te stoppen. Zit in

33 jaar

het tweede jaar, vorig jaar heb ik economie en wiskunde

Vwo

gedaan en dit jaar doe ik biologie en maatschappijleer. Wel
merk ik dat het me minder makkelijk afgaat dan vroeger,
toen hoefde ik maar iets te lezen om de inhoud te kennen.
Leren kun je schijnbaar verleren.
Over dromen praten vind ik moeilijk, ik ben niet iemand
die zichzelf makkelijk bloot geeft, die het leuk vindt over
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zichzelf te praten, maar nu ik zo voor het blok word gezet,

over geologie vond ik geweldig, zat aan de buis gekluisterd,

een antwoord op de vraag moet geven, denk ik dat mijn

zoiets wilde ik ook. Maar ben geen mens om les te geven,

droom is door te gaan naar het hbo of liever nog een

ben ik achtergekomen, voor de klas staan vind ik doodeng.

universitaire studie te doen. Ik hoop dat het nog niet te

Mijn spreekbeurten vroeger op school gingen ook altijd

laat is, want onbewust weet ik dat ik meer kan, dat ik mijn

al moeizaam. Hou mijn mening liever voor me, vind discus-

kennis moet verbreden, het hogerop moet zoeken, er alles

sies onprettig.

uit moet halen wat erin zit. Ik moet eindelijk eens de stap
zetten van willen naar doen, stoppen met dat vrijblijvende
voortkabbelen.

Mensen worden al snel beoordeeld op uiterlijkheden, zo
vind ik mezelf te dik. Toch vond ik het prettig voor deze
foto te poseren, en hoorde mezelf ja zeggen toen ik voor

Ik ben niet iemand die ver vooruit kijkt, pak het leven

dit interview werd gevraagd. Dat is iets behoorlijk dubbel

zoals het is. Van nature kies ik voor de veilige route. Speel

in me, dat klopt, waarschijnlijk ben ik mezelf voor het blok

verstoppertje met mezelf, ben ik ook wel een beetje lui,

aan het zetten.

heb druk nodig om te kunnen presteren. Maar ik ben, als ik
heel eerlijk ben, ook angstig. Afgaan is eng, dan kies je al
snel voor de makkelijke weg.
Mijn wereld is klein, heb geen grote vriendenkring, heb
anderen niet zo nodig. Hou van honkbal en basketbal, maar
speel niet zelf, ben er wel altijd om de punten bij te houden.
Ben iemand van de ditjes en datjes, van lekker voor de tv
zitten, detectives en doktersseries volgen, naar quizzen en
kookprogramma’s kijken, dat soort dingen. Lees graag van
die kleine romannetjes en ook slapen vind ik een prettige
bezigheid.
Ooit werd ik door David Attenborough geïnspireerd mijn
onderwijsakte aardrijkskunde te halen. Zijn programma’s
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Een eigen import/export bedrijf

Dromen veranderen. Als je achttien bent, droom je over
andere dingen dan wanneer je vijfentwintig of vijfendertig
bent. Ben vandaag vijfendertig geworden. Zou later wel
een eigen bedrijf willen hebben, import/export, het liefst
in Nederland, maar ook Egypte is een optie.
Heb aan de universiteit van Alexandrië gestudeerd, accoun
tancy. Dat is niks bijzonders, veel mensen studeren in
Egypte, iedereen wil vooruit komen, iedereen heeft ouders
die willen dat hun kinderen het verder schoppen dan zijzelf.
Toch is het niet altijd even makkelijk, Egypte is geen rijk
land, en je bent er met velen, want een groot deel van de
bevolking bestaat uit jongeren.
Familie is belangrijk in het land waar ik vandaan kom.
Mohamed Mahmoud Elsayed

Vader, moeder, broers, zusters, ooms en tantes, je helpt

35 jaar

elkaar, let op elkaar en woont zo veel mogelijk bij elkaar.

Administratie

Kom niet uit een bevoorrechte klasse, mijn familie is niet
rijk, mijn vader is marineofficier, maar hij heeft altijd hard
gewerkt, ervoor gezorgd dat we allemaal konden studeren.
Mijn moeder bleef thuis, verzorgde iedereen, verwende
ons. Prestige speelt in de Egyptische samenleving een
grote rol, kinderen die studeren, die iets bereiken geven de
familie aanzien. Op de fiets stappen als je je een auto kunt
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permitteren is ondenkbaar, evenals gestudeerd hebben

af, ben nu aan het solliciteren. Wil ook verder studeren, nog

en je handen gebruiken. Iedereen let op elkaar, kijkt naar

meer leren.

elkaar. Het is ook een starre maatschappij,

Het vak van accountant is in Nederland niet veel anders

Het is in Egypte gewoonte bij je ouders te blijven tot je

dan in Egypte, maar de maatschappij is verschillend. Dat

getrouwd bent. Op een gegeven moment was ik dertig,

betekent dat ik nog niet zelfstandig op klanten kan werken,

werkte als accountant, woonde thuis, en had nog niets

nog begeleiding nodig heb. Dat geeft bij het solliciteren

meegemaakt, was zelfs niet in dienst geweest. In de spiegel

achterstand, evenals het feit dat ik de taal nog niet vloeiend

zag ik een gezicht waaraan je dat kon aflezen. Het werd

spreek, nog een accent heb. Maar ik laat me daar niet door

tijd dat ik vertrok.

uit het veld slaan.

Het gevoel weg te willen bekroop me voor het eerst

Ik woon nu in Haarlem, heb een vriendin die te goed is

toen ik zestien was, probeerde een visum voor Amerika

voor deze wereld. Ik praat nu veel, maar meestal ben ik

te bemachtigen, had verhalen gehoord, films gezien.

stil, luister graag, daar leer je het meeste van. Mijn vriendin

Amerika trok aan me, daar bewoog de wereld, daar kon je iets

is spontaan, druk, ziet graag en veel actie. Dat is wat de

meemaken, iets bereiken. Toen ik achttien was probeerde

meeste vrouwen willen. Ik ben rustig, denk over alles na,

ik het opnieuw, maar het werd steeds moeilijker een visum

zal niet snel het achterste van mijn tong laten zien. Een

te bemachtigen. Op een gegeven moment zag ik ervan af,

geheim is bij mij veilig, mijn vrienden weten dat, weten dat

durfde niet meer.

ze mij kunnen vertrouwen.

Zo belandde ik uiteindelijk in Nederland. Maar omdat ik

Ben geduldig, maar helaas ook eigenwijs. Ach we zijn allemaal

alleen Arabisch en Engels sprak, bleef ik een vreemdeling.

mensen en hebben allemaal onze fouten. Het lukt me steeds

Kwam bij het Nova College terecht voor een inburgering

beter fouten toe te geven, sorry te zeggen. Heb al een hoop

cursus, stortte me vol overgave op de taal en werkte

geleerd, doe verschrikkelijk mijn best, probeer steeds beter

ondertussen als kok in een Italiaans restaurant. Niemand

te worden, want ik moet en ik zal iets bereiken.

vond het hier raar dat ik ondanks mijn achtergrond met
mijn handen werkte of de fiets pakte. Wat een bevrijding
was dat. Afgelopen mei rondde ik mijn cursus Administratie
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Een bijzondere schoonheidsspecialiste

Ben iemand die met iedereen goed kan opschieten, vind
iedereen leuk en aardig, ben niet al te serieus, ga graag
op in een menigte, maak mensen vrolijk. Lang leve de lol
bij mij. Wat ik wil? Werken is leuk, maar getrouwd zijn,
kinderen krijgen en er goed voor zorgen is ook leuk. Volg bij
Nova de cursus Bank & Verzekeringen, moet nog anderhalf
jaar, zit nu in mijn stageperiode. Mijn droom? Carrièrevrouw
worden, een hoge positie bereiken, iemand worden die het
heeft gemaakt, waar anderen tegen opkijken.
Ben geboren in Beiroet, Libanon; moslim zijn, zit in mijn
hart. Ben de middelste van vier kinderen. Toen ik vier was
zijn mijn ouders naar Nederland gekomen, gevlucht voor
de burgeroorlog. Mijn moeder studeerde nog, mijn vader
had een autobedrijf. Niet lang daarna zijn ze gescheiden.

Tima El-Kalaaij

Mijn moeder is nooit meer aan werken toegekomen, heeft

25 jaar

voor ons gezorgd, ons opgevoed, voor ons gevochten.

Bank & Verzekeringen

Ze is een actieve en sociale vrouw, heeft allerlei cursussen
gevolgd, veel vrienden gemaakt, in alle soorten en
nationaliteiten.
Ik help graag mensen, sta graag voor ze klaar, het kost
me weinig moeite me in anderen in te leven. Soms wordt
er misbruik gemaakt van mijn welwillendheid. Ben tegen
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woordig wat meer op mijn hoede, wil niet meer zo naïef

geef, ze op hun gemak stel, ze vrolijk maak. Het is zo

zijn. Voel me het best tussen gelijkgestemden, dan hoef ik

vanzelfsprekend voor me, dat ik me vaak niet eens realiseer.

niet zo op te letten, niet zo alert te zijn.

Ja, nu ik er zo over nadenk, begrijp ik dat ik een hele andere

Heb hiervoor de opleiding schoonheidsspecialiste gedaan,

droom heb. En wat me te doen staat.

ook bij het Nova. Was daar op mijn plek. Mensen mooi
maken en ondertussen met ze over van alles en nog wat
kletsen, zodat ze zich lekker ontspannen, daar ben ik wel
goed in, denk ik.
Laat me makkelijk door anderen beïnvloeden, ben onzeker,
twijfel. Mensen kijken makkelijk door me heen, zien wie ik
ben: te aardig. Trek een hoop aandacht van mannen, ze
zeggen dat ik mooi ben, willen dat ik met ze mee ga naar
Libanon of Saoedi-Arabië, weet niet zo goed wat ik daar
mee aan moet, ben misschien wel Hollandser dan ik me
vaak realiseer.
Als schoonheidsspecialist of visagist voel ik me sterk. Dat
heeft misschien niet eens zoveel te maken met wat ik kan,
maar meer met het feit dat ik mensen op hun gemak stel,
accepteer wie ze zijn, hun schoonheid begrijp. Dat gevoel
heb ik een beetje weggestopt, ben zomaar iets nieuws gaan
doen. Omdat ik mezelf te jong vond om te gaan werken,
me door anderen liet overhalen. Moet beter voor mezelf
zorgen, meer voor mezelf opkomen.
Wil groeien, mezelf ontwikkelen, m’n kracht gebruiken, mijn
droom volgen. Mijn grootste kracht is dat ik mensen energie
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Andere mensen helpen

Heb nooit bewust geleefd, had nooit een eigen mening.
Al op de lagere school liet ik me door anderen op sleeptouw
nemen. Was een druk kind, opgefokt, had ook een heel
hoog stemmetje. Lol maken was het enige dat telde,
mijn rapporten waren slecht. Ook later was ik weinig
gemotiveerd, leraartje treiteren werd mijn belangrijkste
bezigheid. Voelde me goed in een rol die totaal niet bij me
paste. Liet m’n leven goeddeels leiden door anderen.
Ben in de basis een naar binnen gekeerd mens, sta
beschouwend in het leven, kijk de kat graag uit de
boom. Nu ik wat ouder word, word ik zekerder van mezelf.
Ontdek wie ik ben. Besef dat ik dingen zelf moet ondernemen, dat het je niet komt aanwaaien, dat je geluk kunt
plannen, dat je moet studeren.

Jurriaan van der Velden
19 jaar

Ken geen rolmodellen, er zijn geen speciale mensen

Laborant

tegen wie ik opkijk. Had geen idee welk beroep het
beste bij me paste, waar mijn interesses lagen. Drie
dagen lang ben ik getest op wat mijn talenten waren, en
daar kwam de opleiding uitrollen die ik nu volg: Laborant.
Dat past wel bij me: ben nauwkeurig, rustig en kan goed
zelfstandig werken.
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Hou niet van theorie, heb een hekel aan boeken, lees

nog geen vriendin, heb twee keer vier jaar verkering gehad,

nauwelijks, behalve strips dan, ben gemakzuchtig en

maar nu heb ik niemand. Ik heb wel zes, zeven goede vrienden

misschien ook wel lui. Kan lang om dingen heen draaien,

en een grote groep kennissen daaromheen. Allemaal lekker

dingen eindeloos uitstellen. Een tas met schone was, en dan

zelfverzekerd, lekker macho, zijn in staat een mooie act te

te beroerd zijn om die uit te pakken, dat soort dingen.

bouwen naar vrouwen. Nee, zo ben ik niet, wil steeds vaker

Moet altijd voor het blok gezet worden. Maar heb natuurlijk

mezelf zijn, ontspannen zijn, mezelf bloot durven geven,

ook een paar goede eigenschappen. Zo kan ik goed luisteren,

bewust leven. Dat lijkt me prachtig. Hou van mensen, wil

me makkelijk in anderen inleven en kan ik goed tegen

graag mensen helpen, voel me goed als andere mensen

kritiek.

zich goed voelen.

Zit nu in het tweede jaar van mijn opleiding. Heb hiervoor
een andere opleiding gevolgd: Kunst, Cultuur & Amusement.
Dat was toen een nieuwe opleiding bij een ander roc, nog
niet helemaal uitgekristalliseerd, er liep veel mis. Toch heb
ik er een hoop geleerd, zoals je goed inleven in anderen.
We speelden op een gegeven moment een stuk, waarin ik
de rol van homo had. Als je zo’n rol goed wil spelen, niet
een makkelijk cliché wil neerzetten, moet je je verdiepen
in het personage. Je moet nadenken over hoe het is homo
seksueel te zijn op mijn leeftijd. Hoe je zou praten, hoe
je zou bewegen, hoe je met je emoties om zou gaan.
Toch denk ik dat ik niet genoeg talent heb, daar moet je
realistisch in zijn. Als je sommige klasgenoten bezig zag,
zo supergemotiveerd, dat zou ik nooit kunnen opbrengen.
Wat ik het liefste wil? Net zoals iedereen: gelukkig worden,
een goede gezondheid, het leuk hebben, leuke mensen om
me heen, plezier hebben met mijn vriendin. Nee, ik heb
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Misschien wel kinderpsycholoog

Volg de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker, zit in het
tweede jaar. In het derde jaar moet je kiezen tussen woonen activiteitenbegeleiding. Loop op dit moment stage in
het speciaal onderwijs, in groep drie en vier: kinderen met
ernstige gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen.
Het is interessant, maar ook zwaar werk, als ik thuiskom
ben ik kapot. Heb nog geen idee wat ik dadelijk moet
kiezen, begin steeds meer te twijfelen. De psychiatrie trekt me,
maar werken met verstandelijk gehandicapte kinderen is ook
interessant, net zoals de kinderpsychiatrie, of psychologie,
en zelfs een eigen winkel of restaurant lijkt me wel iets. Oh,
kiezen is zo moeilijk, weet het niet, er zijn zoveel mogelijkheden. Weet in ieder geval zeker, dat ik na mijn diploma door
ga met een hbo-opleiding.
Dominique Hubbard

Hiervoor deed ik het vmbo Handel en Administratie, maar

17 jaar

kwam er al snel achter dat een kantoorbaantje niets voor

Sociaal Pedagogisch Werker

mij is. Ben een doener, kan slecht tegen saai werk, kan niet
stilzitten, ben snel afgeleid, als je iemand naast me zet begin
ik er direct mee te praten. Dat heeft me op de middelbare
school vaak voor de voeten gelopen, werd regelmatig de
klas uitgestuurd.
Ook mijn moeder is een spring in ’t veld, maar kan wel goed
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stilzitten als het moet, heeft sinds kort een eigen bedrijf,

jaar en ook hij twijfelt of hij niet een andere richting op moet,

zit in de hrm. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar

het accountancyvak trekt hem ook wel aan.

of vijf was, maar sinds er een nieuwe man in haar leven
verscheen, kwam er ook weer stabiliteit in mijn leven, ben
ik ook gelukkig, zit ik weer goed in m’n vel. Het is een leuke
man, beschouw hem als mijn echte vader, wil mijn vader
voorlopig niet meer zien. Mensen om je heen hebben die
je kunt vertrouwen en die ook in jou vertrouwen hebben is
belangrijk voor me, familie is belangrijk voor me.
In de psychiatrie moet je sterk in je schoenen staan, grenzen
durven stellen, mensen niet te dichtbij laten komen, als
mensen heftig reageren gewoon jezelf blijven, dat is niet
altijd even gemakkelijk, zeker niet voor mij. Ben iemand
die zich makkelijk in de problemen van anderen kan
verliezen. Zou wel willen werken bij een centrum voor
woonbegeleiding zoals de Boshoek, hier in Velserbroek.
Bij zo’n instelling kun je je eigen tijd indelen, soms een
nachtdienst draaien, en het verdient goed, maar ook als
kinderpsycholoog met eigen praktijk, kan ik mijn eigen tijd

Ben spontaan, vrolijk, nooit chagrijnig, druk en erg aanwezig,
vroeger was ik nog drukker, maar sinds ik mijn vriend heb ben
ik rustiger geworden. Kan onzeker zijn, gek genoeg vooral
als ik een tip krijg hoe iets beter kan, begin dan aan alles te
twijfelen, weet dan niet meer wat ik goed of fout doe.
Ondanks dat ik een druktemaker ben, ben ik geen feestbeest, meer een huismus eigenlijk. Vind het leuk thuis te
zijn, heb het thuis naar mijn zin, mijn nieuwe vader is een
beetje gek, je kunt vreselijk met hem lachen, ook bij de
familie van mijn vriend is het gezellig, zijn ouders zijn leuke
mensen, er is daar dezelfde humor als bij ons thuis, dezelfde
grappen gaan over tafel. Zijn moeder zei een keer, als ik
naar jou kijk zie ik hoe ik zelf vroeger was. Nee, we hebben
een andere afkomst, zij is half Indonesisch, en ik ben in
Suriname geboren, heb Indiaans en Hindoestaans bloed in
mijn aderen.

indelen. Wil in iedere geval blijven werken en een gezin

Familie is erg belangrijk voor me, misschien wel belangrijker

stichten, een kind opvoeden, ja, wil wel kinderen, in ieder

dan carrière maken. Mijn vriend zei laatst dat hij naar Amerika

geval één.

wilde, wil best met hem mee, maar niet langer dan een paar

Heb nu twee jaar een relatie, mijn vriend is een rustige, wat
ernstige jongen, qua karakter zo’n beetje het tegenover

maanden, daarna wil ik terug. Als jij daar voorgoed naar toe
wil, moet ik heel goed nadenken, heb ik hem gezegd.

gestelde van wie ik ben. Hij leert voor juridisch medewerker,
doet zijn opleiding hier op school, zit net als ik in het tweede
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Interieurontwerpster
die met warme kleuren werkt

Wat ik graag zou willen? Eens kijken... Nou gewoon. Een
leuke baan. Leuke dingen doen. Carrière maken. Van de
dingen genieten. M’n opleiding halen. Later een goede
baan krijgen. Geloof niet dat ik iemand ben, die erg vooruit kijkt. Wil wel dingen ontwerpen. De interieurkant op.
Daarna misschien wel doorleren. Waarschijnlijk richting
kunstacademie...
Nee, ben geen makkelijke prater, dat klopt. Ben rustig, af
wachtend. Iemand die graag de kat uit de boom kijkt. Zich
liever op de achtergrond houdt. Ben wat onzeker. Weet niet
hoe dat komt. Ben altijd zo geweest. Ben m’n hele leven al stil.
Vroeger was het erger, maar toen ik bij Blokker ging werken,
moest ik met klanten praten. Daar was niet aan te ontkomen.

Maaike Kroon

Ook op school word ik door docenten aangemoedigd klassikaal

17 jaar

vragen te stellen. Moet ik opschrijven hoe de klas op mij

Bouwkunde:

reageert en wat ik er zelf van vind. Natuurlijk probeer je dan

Vormgeving & Architectuur

zo min mogelijk te zeggen. Jezelf onzichtbaar te maken. Weer
stilletjes de les te vervolgen. Soms ook moeten we op school
onze ontwerpen presenteren. Vond dat in het begin moeilijk,
maar de laatste tijd gaat het beter. Nu ga ik staan en vertel ik
gewoon mijn verhaal. Nou ja, gewoon...
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Wil me later bezighouden met de binnenkant van een

komen vragen waar het over ging, en wat het huiswerk is.

woning. Wil niet de technische kant op. Doe de opleiding

Sommige missen ook complete lessen, of komen helemaal

Bouwkunde, dat is een gemengde opleiding. Je krijgt ook

niet opdagen. Dan denk ik, gaan die het wel halen?

met de buitenkant van een huis te maken. De constructie
en zo. Ja, ook veel wiskunde. Nee, dat gaat me makkelijk
af. Het is een vierjarige opleiding, zit nu in het tweede jaar.
Ben nog aan het kijken wat ik precies ga doen. Zou ook wel
styliste willen worden...

Ben het enige meisje in de klas, dat kun je aan mijn ontwerpen
zien. Met interieuropdrachten creëer ik meestal een warme
sfeer, gebruik natuurtinten, iets dat past bij de omgeving.
Zoek altijd de harmonie, iets dat lijkt op de rest van de huizen.
Maar je moet natuurlijk ook rekening houden met de wensen

Al in groep acht van de basisschool wilde ik deze opleiding

van opdrachtgevers, ook die hebben eisen. Je moet dienst-

doen. Maar er zijn maar weinig scholen die deze opleiding

baar zijn, rekening houden met het programma van eisen.

in hun pakket hebben. Was van jongs af aan al aan het

Er wordt ons geleerd je daar strikt aan te houden.

tekenen. Nee, geen mensen of dieren of iets uit de natuur.
Meer rechte lijnen, de buiten- en binnenkant van huizen.
Ben naar de open dagen van zowel het Nova als een roc
in Amsterdam geweest, maar het Nova College sprak me
meer aan. Vond het een leukere school.

Nee, ben niet open. Hou de dingen liever voor mezelf. Weet
niet waarom ik dat doe. Denk omdat het mijn ding is, mijn
probleem is. Daar kunnen anderen niks mee. Zo ben ik
altijd geweest. Kan de laatste tijd wel dingen kwijt bij m’n
vriend. Die ziet het aan me wanneer ik met iets zit. Blijft

Iemand als Jan des Bouvrie vind ik heel goed. Hij ontwerpt

dan doorvragen, net zolang tot ik het vertel. Ja, dat lucht

mooie dingen, richt ruimtes mooi in, maakt mooie

wel op.

combinaties. Nee, ben nog nooit in zijn Arsenaal geweest.
Sommige dingen van Ikea vind ik er ook wel strak uitzien.
Ga nooit naar musea, heb niets met kunst. Moet op vakantie
soms met mijn ouders mee zo’n dorpje in, naar al die
ouderwetse dingen kijken. Ik hou meer van nieuwe dingen,
lig ook veel liever aan het strand. De meeste cursisten bij
ons in de klas kunnen goed tekenen, hebben soms aparte
ideeën. Maar er zijn er ook bij die amper opletten, achteraf

46

Heb een jonger zusje van vijftien, die is anders. Veel meer
aanwezig. Ook mijn moeder kan behoorlijk enthousiast en
uitbundig zijn, maar m’n vader is wat kalmer. Misschien lijk
ik wat meer op hem. Ook ik kan soms erg opgewonden zijn
over dingen, maar laat het dan niet zien. Weet niet hoe ik mijn
gevoelens moet uiten. Zou graag meer open zijn. Misschien
leer ik dat nog. Heb nog een heel leven te gaan.
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Kinderen laten ervaren
hoe leuk dans kan zijn

Hoop een goede dansdocent te worden, denk ook dat het
wel zal lukken, want ik ben absoluut niet verlegen, kan
goed praten, mezelf goed presenteren, heb een eigen
mening en kan dingen duidelijk uitleggen. Het lijkt me heel
mooi leerlingen te laten ervaren hoe leuk dans kan zijn. Zie
het al voor me, helemaal in m’n eentje met ze in een lokaal,
iets met ze instuderen, en dat ze dan vervolgens mijn ding
doen. Ja, dat lijkt me echt super.
Toch vind ik op het podium staan en zelf dansen ook
fantastisch, iedereen die naar je kijkt, de aandacht die je
krijgt. We hadden aan het eind van het schooljaar onze
jaarlijkse uitvoering in de Toneelschuur hier in Haarlem,
deden een Turkse dans, zo mooi, echt geweldig. Maar om dat

Sophie Kolles

elke dag te doen, dat is zwaar, dat vergt zo veel van je, wil ook

18 jaar

prettig leven. Misschien kun je het wel combineren, lesgeven

Dans

op een basisschool en regelmatig zelf optreden. Maar niet
die top en daar alles voor over hebben, dat hoeft niet zo
voor mij. Wil best hard werken, maar ook gelukkig zijn, een
gewoon leven leiden, kinderen krijgen, en de tijd hebben
voor die kinderen te zorgen.
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Dat dansen zat er al jong in, vijf meiden, hoe oud zullen

gelukkig worden. Heb lieve ouders, een moeder die ons

we geweest zijn, een jaar of tien, en dan op Koninginnedag

allemaal verwent. Het kopje thee dat klaar staat, als ik thuis

optreden, een uur of wat dansen op oude muziek, Abba en

kom van school, het ontbijt dat ’s morgens op ons staat

zo. Eerst in de straat voor de buren en later de stad in. We

te wachten, m’n vriend die nu al mag blijven slapen.

hebben een hoop geld opgehaald, het was voor een goed

Mijn moeder is een heel enthousiaste en energieke vrouw,

doel, de ramp in Volendam, als ik het me goed herinner.

begeleidt ex-verslaafden, heeft een speciale band met ze,

Nee, ook toen al was ik helemaal niet verlegen.

geeft ze veel aandacht, zelfs op vakantie stuurt ze al die

Michael Jackson is mijn grote voorbeeld, elk nummer van
hem heeft wel iets, de beat van zijn muziek, zijn manier van
dansen, het zou fantastisch zijn als er een discotheek zou
bestaan die alleen zijn nummers zou draaien.
Voel me geweldig, volwassen, zit goed in m’n vel, ben
verliefd, heb nu drie maanden verkering, mijn vriend en ik
hebben bij de meeste dingen dezelfde gedachten, dezelfde
gevoelens, het is zo apart. Hij is vierentwintig, multimedia

mensen een persoonlijk kaartje. Ik lijk niet op m’n moeder,
heb het rustige van m’n vader. Hij doet iets compleet
anders, verkoopt huizen in Frankrijk, ben dol op hem.
Ga wel eens samen met mijn moeder de stad in, lekker
winkelen en dan ergens koffiedrinken, een stuk appelgebak
erbij, allemaal heel gezellig, maar dan denk ik, dat kan
allemaal zoveel beter, ja, dus een leuk koffiehuis met goede
koffie en lekkere taarten, lijkt me ook wel wat.

designer, ontmoette ‘m op het Indian Summer Festival in
Alkmaar, wist niet zo goed wat ik ermee aan moest, vlak
daarna ging ik op vakantie, dat was goed, zo kon ik alles
even laten bezinken, er over nadenken. Maar toen ik terug
kwam was het gevoel er nog steeds, wist ik het zeker. Wil
een eigen huis, vroeg trouwen, drie kinderen en lekker aan
het werk gaan.
Vertrouw mensen snel, ben niet naïef, maar soms wel
te snel van vertrouwen, noem het onbevangenheid. Ben
niet extreem, met niets, kan van hele simpele dingen al
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De winkel van mijn ouders overnemen

Heb een brede interesse, ben leergierig, handig, heb inzicht,
kan dingen goed uitleggen, vind het leuk mensen te helpen.
Denk dat ik later de lampenwinkel van mijn ouders ga overnemen, help mijn vader nu al bijna elke dag. Niet alleen in
de winkel, maar bezorg ook en monteer. Ben al bij heel
wat mensen in Heemstede over de vloer geweest. Vooral
oudere mensen vinden het leuk als een jongere bij ze over
de vloer komt, ze helpt met ophangen, geduldig uitlegt
hoe de dingen werken. Soms vragen ze ook nog even een
keukenkastje te monteren, maar dat doe ik niet, daar trek
ik mijn lijn. Durf voor mijn mening uit te komen, ben wel
behulpzaam, maar laat niet over me lopen.
Lijk op mijn vader, we werken makkelijk en graag samen,
zijn een goed ingewerkt team. Mijn ouders hebben een

Martin van Zelst

prachtige winkel met een goede reputatie en een breed

19 jaar

assortiment. Het lijkt me geweldig die zaak voort te zetten.

Elektrotechniek

Natuurlijk zal ik er dan het een en ander aan veranderen,
moderniseren, misschien wat meer de nadruk leggen op
merken en designlampen. Mijn vader heeft niet zo veel
met computers, ook dat zal moeten veranderen, een goede
site is tegenwoordig essentieel. Ook lijkt het me wel wat
om grote projecten aan te nemen, verlichtingsplannen te
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bedenken. Nee, niet het echte ontwerpen, dat is niks voor
mij, ben meer iemand van de praktijk, maar ik begrijp wel
wat er op een bepaalde plek nodig zou zijn en hoe je dat
zou moeten aanleggen.

volgt op het hbo de opleiding Marketing en Communicatie.
Hou van sporten, vooral in teamverband, lekker een balletje
trappen met mijn vrienden, maar ook het sociale is belangrijk,
het nakletsen in de kantine. Laatst in de kleedkamer was

Mijn ouders zijn later verhuisd, maar vroeger woonden

m’n portemonnee gestolen, was daar behoorlijk chagrijnig

ze boven de winkel, zelf ben ik in een kamertje achter de

van, blijf dan denken het zal toch niet een van m’n vrienden

winkel geboren, de zaak heeft altijd een grote rol in mijn

zijn. Maar over het algemeen heb ik een goed humeur, ben

leven gespeeld. Ga al een aantal jaren met mijn vader mee

een gelijkmatig en stabiel mens, word zelden boos.

naar Milaan, fabrieken bezoeken, iedereen kent me daar,
dat zijn leuke reisjes, hebben veel plezier samen.

Heb samen met een vriend op feestjes disco’s gedaan,
uiteraard verzorgde ik dan het licht, en draaide hij de

Ben handig, hou van gezelligheid, vind het leuk anderen

platen, we hebben daar veel lol aan beleefd. Nee, de ideale

te helpen. Vrienden en vriendinnen te verhuizen met het

vrouw heb ik nog niet ontmoet, ben daar nog niet echt mee

busje van mijn ouders, kan daar echt van genieten. Ben een

bezig,

mensenmens. Breng op zaterdagavond met een pendelbusje
mensen van en naar vrijgezellenfeestjes, dat is m’n bijbaantje. Vind autorijden leuk, heb er feeling voor, heb mijn
rijbewijs in één keer, en in zes weken gehaald, dat zegt
genoeg.

Mijn ideale vrouw is lief, aardig en kan ik door en door
vertrouwen, nee ze hoeft niet dezelfde achtergrond te
hebben, hoeft niet in de winkel mee te helpen als ze daar
niets mee heeft. Daar kun je iemand niet op uitzoeken,
gevoelens kun je niet sturen, maar inderdaad, het zou best

Heb nogal wat moeite met taal, ben geen boekenmens, geen

kunnen zijn dat je daar onbewust toch rekening mee houdt.

studiebol, heb niet zoveel met theorie. Ben meer een doener,

Ben hartstikke trots op mijn ouders, nu ik er zo over nadenk,

maar wel leergierig, denk graag mee, wil altijd weten hoe iets

hoe ze ons hebben opgevoed, hoe goed ze het hebben

in elkaar steekt, hoe het werkt. Heb veel energie, maar ben

gedaan, hoeveel tijd en aandacht ze altijd aan ons hebben

tegelijkertijd rustig, de meeste mensen voelen zich bij mij

gegeven, ondanks alle drukte met de winkel.

op hun gemak. Mijn zusje is het tegenovergestelde, ze heeft
weinig op met de winkel, vindt leren leuk, houdt van theorie,
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Kinderen met een handicap helpen

Vandaag is een bijzondere dag, ben niet alleen jarig,
maar heb ook de achternaam van mijn moeder gekregen. Dat
betekent veel voor me, ervaar de familie van mijn moeder als
mijn enige echte familie. Was ooit een typisch vaderskindje, maar trek tegenwoordig steeds meer naar mijn moeder.
We kunnen over van alles praten, samen, dicht tegen elkaar
op de bank, nee, niet alleen over ditjes en datjes, onze
gesprekken gaan diep, over het leven, het hiernamaals,
reïncarnatie, andere dimensies. Ook mijn stiefvader is een
leuke man, belde laatst voor mij de Eerstehulppost en zei
dat het over zijn dochter ging, dat voelde goed, wist dat
het klopte. Werk als bijbaantje in de supermarkt waar mijn
moeder ook werkt, ze is mijn directe chef, als klanten iets
aan mij vragen, zeg ik wel eens dat ik mijn moeder even zal
roepen, dan zie je ze kijken.

Kym Pols
19 jaar

Zit in het tweede jaar van mijn opleiding Sociaal Pedagogisch

Sociaal Pedagogisch Werker

Werker, loop nu stage in het speciaal onderwijs, een basis
school voor kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden,
doven en slechthorenden. Heb hiervoor stage gelopen in
een zorgcentrum voor ouderen, maar vind het werken met
kinderen leuker. Ben nu vier weken bezig met het leren van
gebarentaal, dat lukt al aardig. Het lijkt me geweldig een
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goede onderwijsassistente te worden, kinderen met een

Ben onzeker, twijfelachtig, afwachtend, voor ik los kom kan

handicap te helpen.

het wel een tijdje duren, en ik ben lief, te lief voor de maat-

Was vroeger onzeker, afwachtend en verlegen. Had geen
vrienden, paste nergens bij, werd zowel op de basisschool
als de mavo gepest. Die enkele keer dat ik mijn mond
open deed, sprak men dwars door me heen, alsof ik niet
bestond. Een paar van die mavo-meiden hadden het op een

schappij zegt mijn moeder, m’n stagebegeleider vorig jaar
vond me een engeltje. Kan wegdromen, fantaseren, maar
ben ook makkelijk, loop de kantjes er soms vanaf, zeker als
het me wat minder interesseert. Heb vaak hoge verwachtingen van mensen, word dus vaak teleurgesteld.

gegeven moment voor elkaar gekregen de hele klas tegen

In de klas voel ik me tegenwoordig veilig en op m’n plek.

me op te zetten, ben toen naar een andere klas gegaan.

Vorig jaar bij drama, moesten we improviseren, durfde toen

Na de mavo ben ik aan de havo begonnen. Was hoogst

nog niet, de docent probeerde me over te halen, vertrouwen

verbaasd toen op die nieuwe school een meisje contact met

te geven, dat voelde goed, toch heb ik het uiteindelijk niet

me zocht, niet om de juiste antwoorden van een proefwerk

gedaan. Maar nu merk ik dat ook andere cursisten soms

te vragen, maar omdat zij geïnteresseerd was in mij, in wie

onzeker zijn, dat ik niet de enige ben, de uitzondering,

ík was. Sinds ik bij het Nova zit gaat het steeds beter, had

anders ben dan de anderen.

het eerste jaar een docent met wie ik goed kon praten, we
moeten ook elke week een presentatie houden, dat was de
eerste keer doodeng, pieste in m’n broek van ellende, maar
groei nu stukje bij beetje over de grootste angst heen.

Mijn droom is gelukkig worden, plezier in het werk hebben,
werk doen dat ook jaren later nog leuk is en bevrediging
geeft. Word ook gelukkig van dingen doen met vrienden en
vriendinnen, dat heb ik zo lang gemist. Heb het gevoel dat

Heb nooit gepuberd, zat altijd binnen, hadden het thuis goed

stuk te moeten inhalen, zit vaak tot diep in de nacht met ze te

met elkaar, maar nu heb ik vrienden en vriendinnen, ook hier op

kwebbelen, over van alles en nog wat, vergeet dan de tijd en

school. Heb mijn eerste vriendje bij een dansgroep ontmoet,

mis zo de laatste bus. Wil zelfstandig worden, alleen kunnen

hij was extravert, nam alle beslissingen, hebben zes maanden

zijn, onafhankelijk worden, een eigen huis hebben en eigen

een relatie gehad, maar dachten te verschillend over het

werk. Werk en privé kan ik nu nog niet scheiden, maar ook

leven. Toch is hij degene, die alles van me weet, respect voor

dat zal snel veranderen. Wil een goede onderwijsassistent

me heeft en die ik nog steeds vertrouw.

worden, kinderen begeleiden, ze helpen zelfstandig te worden
en ondertussen zelf ook steeds zelfstandig worden.
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Een gewoon restaurant

Ben Thaise, heb in Thailand mijn vriend ontmoet, hij is
Nederlander, was er op vakantie. Dat is nu zes jaar geleden.
Sindsdien kwam hij twee maal per jaar terug op mij te zien,
gelukkig werkt hij bij een luchtvaartmaatschappij, anders
was het veel te duur geworden. Tussen de bezoeken door
mailden en belden we, soms wel een paar keer per dag.
Anderhalf jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen, na
eerst de inburgeringcursus in Bangkok te hebben gedaan.
Volg nu bij het Nova een drieëneenhalf jarige cursus
Nederlands, heb er pas een klein jaar opzitten, vandaar dat
ik nog niet zo goed Nederlands spreek.
Kom uit een dorp op drie uur rijden ten noorden van Bangkok,
mijn vader was er vrachtwagenchauffeur, reed ook op een
personenbusje. Toen hij een keer ’s nachts met zijn brom-

Suthep Sinthon

fiets op weg was naar mijn moeder, die een paar dagen

25 jaar

bij een tante logeerde, kreeg hij een ongeluk en stierf.
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Niemand wist wie die dode man langs de weg was, pas na
twee dagen kwamen wij erachter waarom hij niet op kwam
dagen.
Ons leven veranderde, vanaf nu moesten mijn broer en ik
voor het geld zorgen. Mijn moeder werd ziek, kreeg kanker.
Ik ging naar een tante in Bangkok, zocht werk en vond
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uiteindelijk een baantje in een restaurant. Werkte in de

veel vriendinnen, hebben gelachen samen, plezier gemaakt,

bediening, hielp in de keuken, als ik me maar nuttig kon

maar dat is lang geleden. Hou van lachen, vind gek doen

maken en geld kon verdienen. Ook mijn broer pakte van

leuk, ook praten vind ik leuk, maar de Nederlandse taal is

alles aan. Ik leerde wat Engels, Engels leren is duur, het

nog te moeilijk. Vind het goed dat de mensen hier zo open

was geld dat ik niet had, alles wat we verdienden hadden

zijn, elkaar wél alles vertellen.

we nodig om als familie te overleven. Gelukkig sprong een
andere tante bij, een die in Duitsland woont, in Berlijn, daar
een Thais restaurant heeft. Heb helaas alleen Engels leren
praten, leren schrijven zou te duur zijn geweest.

Nee, ik ben niet romantisch, mijn vriend wel, maar als je
aan hem vraagt of hij romantisch is, zal hij nee zeggen. We
gaan niet trouwen, dat kost te veel geld, dat geld hebben
we niet, maar hij zal wel altijd m’n vriend blijven, we zullen

Mijn droom is hier te mogen blijven, een Nederlands paspoort

wel altijd bij elkaar blijven, daar hoef je niet voor te trouwen,

te krijgen, de Nederlandse taal te leren, hoop dat ik mijn

ook mensen die trouwen blijven niet altijd bij elkaar.

examen haal, anders moet ik terug, is alles voor niets geweest.
Concentreer me de hele week op mijn opleiding en werk
in het weekend bij een cateringbedrijf. Mijn vriend en
ik wonen in Haarlem, vlak bij het centrum. Heb contact
met andere Thaise mensen, we koken soms met elkaar,
kletsen wat, vorige week nog hadden we een barbecue.
Vind koken leuk, kan goed Thais koken, ook thuis kook
ik meestal, maar een enkele keer kookt mijn vriend: aard

Zou wel ooit, als we veel geld gespaard hebben, naar Thailand
terug willen. Samen met mijn vriend een restaurant in het
zuidwesten willen beginnen, op een van de eilanden daar,
nee, geen bijzonder restaurant, een gewoon restaurant is
goed genoeg. Een gewoon restaurant met een gewoon
huis en een gewoon leven. Ja, dat zou een hele mooie
droom zijn.

appelen, spinazie en een stukje vlees, ook dat is lekker.
Ben verlegen, niet zo open, maar dat geldt voor alle Thaise
mensen. Wij zijn niet gewend over onszelf te praten, vinden
onszelf niet zo belangrijk, niet zo bijzonder, we zijn gewoon,
gemiddeld, net als ieder ander. Zijn naar onze eigen
moeder ook niet open, alleen met vriendinnen onder elkaar,
maar dan moet je elkaar heel goed kennen. Had vroeger
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Een leuk leven

Heb voor ICT gekozen, weet niet waarom, misschien omdat
mijn vader in die business zit. Kreeg tijdens de opleiding
steeds meer het idee dat ICT eigenlijk een solistisch vak is,
terwijl ik liever mensen om me heen heb, een gezelligheidsdier ben. Zat te denken een andere richting in
te slaan, maar ga volgend jaar toch de hbo-opleiding
Bedrijfsinformatica volgen, dat is meer teamwork, dan werk
je meer met anderen samen, dat maakt het voor mij ineens
een stuk leuker.
Heb geen helden, geen wensen, geen dromen, weet niet
wat ik wil. Ja, net als iedereen wil ik rijk worden, een mooie
baan hebben, maar het mag bij mij nooit ten koste gaan
van het plezier in de dingen. Heb ooit op het vwo gezeten,
maar vond de andere leerlingen daar niet aardig, had

Michiel Corbière

weinig met ze op, voelde me er niet thuis, heb dat eerste

19 jaar

jaar afgesloten met hele slechte cijfers en ben naar het

ICT

vmbo gegaan. Ja, dat was onder mijn niveau, deed het dan
ook op m’n sloffen. Het heeft thuis tot een hoop gedoe en
indringende gesprekken geleid, maar het is me de omweg
meer dan waard geweest. Heb er nooit spijt van gehad.
Mijn moeder is een heel sociaal mens, denk dat ik dat sociale
van haar heb, mijn vader is meer analytisch, praktisch, dat
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stuk heb ik waarschijnlijk van hem. In de loop van de tijd is

een realistisch perspectief naar de dingen te laten kijken.

mijn moeder analytischer geworden, maar mijn vader niet

Heb veel vrienden en drie, vier, echt goede vrienden. Heb

socialer. Het is een man die snel geprikkeld en geïrriteerd

hen leren kennen bij de reddingsbrigade van Zandvoort,

is, je weet altijd van tevoren hoe hij op de dingen zal

ben daar nu acht jaar vrijwilliger. We moeten regelmatig

reageren, hij is heel consequent Hij heeft een eigen bedrijf,

oefenen, uitvaren met slecht weer, ruige zee, dat is echt

doet onderhoud en verkoop van computers en beheer van

kicken, voor ons alledrie, we hoeven elkaar maar aan te

netwerken, werkt zeventig uur per week, terwijl zijn hart

kijken om dat te weten. De laatste tijd zijn er wat conflicten

niet bij het werk ligt dat hij doet.

met andere groepen daar, dat is voor mij een reden er minder

Ben extreem eigenwijs, nou ja, extreem, bij mij moet bewezen
worden dat ik ongelijk heb voor ik overstag ga. Nee, niet

vaak te zijn, het is tenslotte vrijwilligerswerk, het moet wel
leuk blijven.

bij docenten, ben hoogstens wat lastig voor ze, maar ga er

Heb ook al anderhalf jaar een bijbaantje in de keuken van een

vanuit dat ze weten waarover ze het hebben, ze niet voor

klein visrestaurant, maak er de borden op en doe de voor-

niets docent zijn geworden. Vind het onderwijs hier niet

gerechten, ook daar waren laatst problemen, heb gezegd

zo goed, er is weinig structuur, heb dat nodig, kan mezelf

dat dat voor mij reden was te vertrekken, vlak voordat ik weg

maar moeilijk motiveren.

zou gaan, was de sfeer ineens weer goed, ben toen maar

Als je mijn moeder vraagt hoe ik ben, zal ze heel positief

gebleven.

over me zijn, mijn vader vindt me waarschijnlijk lui. Toch

Heb sinds anderhalve maand een vriendin, ben verliefd,

ben ik dat niet, als ik iets leuk vind, kan ik enthousiast

gelukkig, we hebben het leuk met elkaar, ook zij is een

zijn, hard werken, maar als het me niet interesseert, wacht

gezelligheids
mens, iemand waar je niet makkelijk ruzie

ik inderdaad tot het laatste moment. Dat merk ik nu ik op

mee krijgt. Nee, de verdieping is er nog niet, we kennen

mezelf woon, er staat op dit moment nog een flinke afwas

elkaar nog niet zo lang, eerst maar eens een beetje settelen.

te wachten. Ben nu vier maanden uit huis, geniet van de

Misschien ben ik iemand die problemen uit de weg

vrijheid, het leven zonder controle, maar kom mezelf dus

gaat, conflicten ontloopt, misschien leef ik wat opper-

ook zo nu en dan tegen. Voel me ongemakkelijk bij ander-

vlakkig. Toch, als ik anderen een plezier doe, voel ik me

mans problemen, kan me moeilijk inleven in de sores van

gelukkig. Misschien is het wel zo dat het plezierig en leuk

een ander, maar kan vrienden wel raad geven door ze vanuit

hebben voor mij hetzelfde is als me gelukkig voelen.
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Iets met dieren

Wilde diergeneeskunde studeren, maar de opleiding werd
alleen in het Nederlands gegeven en die taal sprak ik nog
niet. Heb toen voor een opleiding Communicatie aan de
Hogeschool van Rotterdam gekozen, die was in het Engels
en dat leek me ook wel wat. In het begin was dat ook zo,
maar naarmate de opleiding vorderde, vond ik het steeds
minder leuk worden. Ben nu met mijn scriptie bezig, maar
merk hoeveel moeite het me kost, hoe het me tegenstaat.
Misschien moet ik er maar mee stoppen, zal er later toch
niets mee doen.
Bij het Nova heb ik de cursus Nederlands gedaan, wilde die taal
goed leren. Waarom ik vanuit Bulgarije naar Nederland kwam?
Mijn vader en mijn zusje woonden hier al en de toekomst
verwachtingen in Bulgarije zijn, ook al heb je een goede

Oya Aydin

opleiding, niet al te best. Vond het vreselijk mijn hond achter

26 jaar

te laten, had hem al sinds mijn tiende, twee jaar later was hij
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dood. Nu is er niet meer zoveel wat mij nog met Bulgarije
bindt, heb nog wel twee vriendinnen, mijn grootmoeder en
mijn moeder. Ook mijn grootmoeder mis ik vreselijk, met mijn
moeder was ik vroeger heel innig, maar de relatie is in de loop
van de jaren anders geworden. Zij is veranderd en ik waarschijnlijk ook, toch bellen we vaak met elkaar.
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Ben half Bulgaars, half Turks. Mijn vader vluchtte uit Turkije
ten tijde van de militaire staatsgreep, vond politiek asiel in
Bulgarije, was fervent aanhanger van Marx en Engels, vond
de communistische heilstaat geweldig, ging psychologie
studeren aan de Universiteit van Sofia en ontmoette daar
mijn moeder. Zij studeerde Turks, werd later tolk, maakt
daarnaast al vijfentwintig jaar radioprogramma’s. Toen mijn
vader naar Nederland kwam, waren zij nog bij elkaar, maar
inmiddels niet meer. Mijn vader heeft een elektronicawinkel
in Den Haag, zijn studie psychologie was te gedateerd om
in Nederland nog een praktijk te kunnen beginnen.
Mijn droom is dierenarts worden, het lijkt me zo’n prachtig
beroep. Dieren kunnen niet vertellen waar ze pijn hebben,
je moet goed naar ze kijken om daar achter te komen. Maar
ja, het is wel een studie van zes jaar, weet niet of me dat
nog lukt, of ik dat volhoud. Kan natuurlijk ook dierenartsassistent worden, die opleiding duurt maar twee jaar of
anders een dierenpension beginnen, als het maar iets met
dieren is. Heb meer met dieren dan met mensen, dieren
zijn nooit slecht, de enige slechte dieren zijn mensen.
Mensen hebben nooit genoeg, willen altijd meer, nog meer
kleren, nog meer schoenen. Ja, zelf ben ik ook zo, hou
ook van mooie dingen.

ze, dat is erg leuk om te doen.
Heb een sterk karakter, kan moeilijk zijn en eigenwijs; maar
ben ook vaak een klein bang meisje. Soms kom ik gesloten
over, een enkele keer zelfs arrogant, maar in werkelijkheid
ben ik vooral verlegen. Had vroeger veel vrienden, maar
verwachtte te veel, werd keer op keer teleurgesteld. Echte
vrienden horen er te zijn als je ze nodig hebt, en je bent
er ook voor hen als zij problemen hebben. Voor mij is dat
een vanzelfsprekendheid, maar voor anderen schijnbaar
niet. Kan me erg opwinden als iemand niet eerlijk is, maar
mag mijn gevoel voor eerlijkheid natuurlijk niet aan anderen
opleggen. Dat is een vervelende kant van mij.
Soms weet ik precies wat ik wil, maar een andere keer slaat
de twijfel toe, word ik onzeker. Was vegetariër, maar hield
het niet vol, want ik hou ook van lekker koken en eten,
de geur van vlees alleen al maakt me week. Het is een
constante strijd tussen waar ik in geloof en waar ik voor
wil staan. Ben idealistisch, zou wel willen werken voor een
non-profit organisatie op dierengebied, dan zou ook mijn
huidige opleiding nog van pas komen. Als ik berichten in
de krant lees over vissers die in één jaar veertigduizend
haaien doden, of Noorwegen en Japan die nog steeds op
walvissen jagen, kan ik intens verdrietig worden. Maar ook

Heb al een tijdje een hond, en sinds kort zelfs twee,

boos en militant. Zou er zo graag iets aan willen doen. Zou

bordercollies, waar ik helemaal gek mee ben, maak lange

er veel, zo niet alles voor over hebben om dat te kunnen

wandelingen met hen, ga zo nu en dan schapendrijven met

stoppen.
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Steps

Een huis met alles erop en eraan, leuk werk, een goede
relatie en aanzien, ja daar teken ik voor. Wat ik met aanzien
bedoel? Gewoon, dat er tegen je opgekeken wordt, dat lijkt
me een lekker gevoel.
De meeste mensen die mij kennen, zullen me omschrijven
als een aardige, lieve jongen, maar lief wil je natuurlijk niet
genoemd worden op mijn leeftijd, het laatste waar ik op zit
te wachten. Toch is het wel een adequate omschrijving van
hoe ik ben, want waarom zou je lullig doen als je ook leuk
en aardig kunt zijn?
Probeer zoveel mogelijk mezelf te zijn, hou er niet van
een act te bouwen, de stoere bink uit te hangen. Ben over
het algemeen open en eerlijk, heb een hekel aan leugens.
Mario Muilwijk

Leugens verkopen is dom, mensen komen er altijd achter

20 jaar

als je met de waarheid een loopje neemt. Heb niet alleen

CIOS

vrienden, maar ook een hoop vriendinnen. Ben redelijk
serieus, toch moeten ze vaak om me lachen, begrijp niet
goed waarom.
Woon bij mijn oma, de moeder van mijn moeder, een
ontzettend lieve vrouw. Mijn ouders waren nooit trots op
me, hadden weinig begrip voor wie ik was en wat ik deed,
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hebben amper naar me omgekeken. Nee, ook niet naar

te denken de volgende keer moet je dat anders doen,

niet naar mijn twee zusjes en m’n halfbroertje. Het was

beter. Heb de afgelopen tijd een flinke groei doorgemaakt.

thuis altijd hommeles, heb me lang afgevraagd waarom ze

Ook het leren lesgeven, voor de hele klas, wat bij het CIOS

ooit kinderen hebben genomen, heb daar nog steeds geen

gebruikelijk is, doet veel voor je zelfvertrouwen. Toch blijf

goed antwoord op.

ik graag goed voorbereid, alleen al om m’n twijfel in toom

Leer voor sportleider met als keuzevak aerobics, want ik

te houden.

heb iets met dans. Het combineren van die twee zaken,

Was op de lagere school een moeilijk kind, had last van

zoals bij steps, doet mijn hart sneller kloppen. Halver

woede-uitbarstingen, luisterde niet naar de onderwijzers,

wege dit jaar was er Coventry, dat heeft op mij een grote

ze wisten niet wat ze met me aanmoesten, maar gek

indruk gemaakt, toen dacht ik, jee, zoiets wil ook wel, en

genoeg was ik alleen op school lastig, thuis was ik het

afgelopen zondag was er de Solid Sound Convention,

lieve jongetje. Voor ik naar de middelbare school ging was

twee- tot driehonderd mensen, ik stond daar op het podium

het over, het was de tijd dat ik steeds intensiever ging

en ging helemaal uit m’n dak. Het is zo fantastisch, bij

sporten.

steps komt alles bij elkaar, muziek, aerobics, choreografie;
steppen heeft echt m’n passie.

Ben een doorzetter, probeer m’n best te doen, ben vast van
plan iets van het leven te maken, het beter te doen dan m’n

Ken mijn eigen grenzen nog niet zo goed, weet nog niet

ouders, maar heb nog een lange weg te gaan. Over ander-

precies hoeveel talent ik heb, heb de afgelopen vakantie

half jaar ga ik op mezelf wonen, heb dan mijn diploma’s

niets aan sport gedaan en ben geschrokken van de terug-

gehaald, want dat is mijn eerste prioriteit, mijn diploma’s

val die je dan krijgt, hoeveel moeite het kost de draad weer

halen en structuur in mijn leven krijgen, daarna zie ik wel

op te pakken. Dan begin je te twijfelen aan je eigen kunnen.

weer verder.

Moet mezelf ook een beetje beschermen, want als ik te
hoog grijp, demotiveer ik mezelf.
Heb een goede band met de docenten, durf alles te vragen, toch ben ik soms bang op m’n bek te gaan, probeer
het maken van fouten steeds vaker als leermoment te zien,
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Een eigen promotiebureau

Ben ambitieus, super commercieel en perfectionistisch, als
ik iets doe, wil ik het goed doen. Ben een carrièretijger en
speel graag de baas. Wil later een eigen promotiebureau,
liefst met twee vestigingen. Ben behoorlijk materialistisch
ingesteld, wil niet op een flatje terechtkomen, wil reizen,
op vakantie kunnen, een mooi, groot, eigen huis kunnen
laten bouwen. Maar eerst mijn opleiding afmaken, het hbodiploma halen en dan er flink tegenaan.
Mijn ideale man is iemand die er ook voor gaat, als hij een
goede baan heeft is dat mooi meegenomen, maar ambitie
is belangrijker, en het moet iemand zijn die er goed uit ziet,
uiterlijk vind ik belangrijk. Natuurlijk moet je het samen
ook gezellig hebben, moet het iemand zijn met wie je kunt
lachen. Maar ben helemaal niet op zoek, heb nog alle tijd,

Marjolein de Rover

mannen zijn nog even niet aan de orde.

Leeftijd: 17 jaar

Mijn vooropleiding is vmbo Zorg en Welzijn, ja, ik begrijp

Commerciële Marketing

wat je zeggen wilt, dat klopt niet in het plaatje, maar mijn
moeder dacht dat de zorg wel iets voor mij zou zijn, en ik
wist toen nog niet wat ik wilde. Zij is zelf een hele sociale
vrouw, die kant heb ik ook wel in me, maar ik ben veel
commerciëler, mijn moeder maalt niet om geld, maar ik vind
geld belangrijk.
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Loop vier dagen per week stage op de promotieafdeling

Ben een rasverkoper, iemand waar je niet makkelijk omheen

van het Spaarnwoude Resort, help daar mee vergaderingen

kunt. Heb geen last van stress, ben methodisch, niet iemand

en evenementen te organiseren, het is werk wat me erg

die tot het laatste moment wacht, wil altijd de tijd hebben

ligt. Eén dag in de week ga ik naar school. Als ik met deze

om dat wat ik doe te verbeteren. Neem mezelf veel te

opleiding klaar ben, ga ik verder met de hbo-opleiding

serieus, ben iemand die altijd wil winnen, te veel wil doen

Communicatie. Een hbo-diploma vind ik belangrijk, dan heb

op een dag, ga altijd maar door, gelukkig hebben we een

je meer banen voor het uitkiezen. Heb ook al een bijbaantje

ambitieuze klas, we doen amper voor elkaar onder.

in deze business, doe promotiewerk via internet, sta soms
op beurzen.

Heb veel vrienden en zeven echte vriendinnen, we kunnen
lekker met elkaar kletsen, maar gaan ook veel uit, naar de

Mijn moeder is lerares op een mavo, gaf les in wiskunde

disco in Haarlem of Amsterdam, lekker dansen. Op zulke

en biologie, maar tegenwoordig is ze mentor, begeleidt

momenten ben ik nog echt een puber. Heb een goede relatie

ze leerlingen met problemen. Mijn vader had een leiding

met mijn klasgenoten, wonen alleen te ver uit elkaar om veel

gevende baan bij Corus, is iemand met hersens, maar

met elkaar te ondernemen. Vrienden zijn belangrijk voor

is nu helaas ziek, heeft ME, wordt snel moe, toch is hij

me, vind dat je de tijd voor ze moet nemen, ze aandacht

coach van mijn voetbalelftal. Mijn ouders hebben me nooit

moet geven, je moet niet alleen maar aan werken denken,

gepusht, met niets, kon altijd m’n eigen ding doen, heb

dat is niet goed.

geen spijt van het vmbo, ondanks dat ik makkelijk kan
leren. Heb de opleiding ook in tweeëneenhalf jaar gedaan,
terwijl er drie jaar voor staat.
Ben niet onzeker, niet verlegen, niet bang om te falen, mijn

Jezelf zijn is belangrijk, toch speel je uiteindelijk allemaal
een rol, hoe je het ook wendt of keert, soms doe je je
groter en sterker voor dan je bent, daar ontkom je niet aan,
ook ik niet. Dat is wel jammer.

enige angst is eigenlijk ooit op een flatje terecht te komen
en afhankelijk van anderen te worden. Ben spontaan,
een kwebbel, als je mij het woord geeft, berg je dan maar.
Vroeger was ik een stuk stiller, ben de afgelopen tijd
behoorlijk gegroeid, een stuk volwassener geworden, mijn
moeder ziet grote veranderingen bij me.
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Verpleegster op Vlieland

Had als meisje maar één droom: zuster worden. Dat was
niet zo bijzonder, er waren toen veel meisjes met dezelfde
droom. Toch zullen er maar weinig zijn, die die droom
op hun vijfenveertigste nog steeds hebben, en er zal wel
niemand zijn, die op die leeftijd vast van plan is die droom
te realiseren. Toch is dat precies wat ik ga doen.
Weet niet of je het een roeping kunt noemen, maar er was
niets liever wat ik wilde. Helaas mocht ik de verpleging niet
in, miste de juiste vooropleiding, had alleen maar huishoudschool gedaan. Dat je naar de mulo of havo ging, was voor
iemand met mijn afkomst niet vanzelfsprekend. Werd in
plaats daarvan kraamverpleegster, mocht de verloskundige
assisteren. Erg leuk werk, heb altijd iets met kinderen gehad,
als tienermeisje al, kon je mij al geen groter plezier doen

Anja Efrat

dan me op kleine kinderen te laten passen.

45 jaar

Mijn ouders hadden een zuivelhandel, mijn vader ventte

Verpleegkundige

met melk langs de deuren, mijn zus stond in de winkel,
en het was mijn taak als jongste van het stel, na schooltijd
mijn vader te helpen met het sorteren van de lege flessen.
Later zijn we verhuisd, is mijn vader koster geworden. Nee,
mijn ouders leven nog, maar zie ze nooit meer, het gezin
is uit elkaar gevallen. Dat was toen mijn zuster na drieën

80

81

twintig jaar huwelijk ging scheiden, dat heeft een hoop

verpleegkundige in het leger, dat is goed, het is een kind

gedoe gegeven.

dat veel discipline nodig heeft.

Ik leerde mijn latere man kennen in een kibboets, waar ik

Werk sinds een tijdje in het Kennemer Gasthuis als leerling

werkte als sinaasappelplukster en hij de stoere man op

verpleegkundige, ga een aantal weken per jaar naar school.

de tractor was. Op mijn tweeëntwintigste was ik na een

Dat is afzien, er zitten in de klas maar twee mensen van

mislukte relatie naar Amerika gegaan, dwars door het land

mijn leeftijd, de rest is rond de twintig en niet altijd even

gereisd, alles gedaan en aangepakt, met een groep girl

gedisciplineerd. Er wordt gegiecheld en lol getrapt, terwijl

scouts gekampeerd in de bossen van Pennsylvania, met

je al je aandacht nodig hebt, niet meer zo makkelijk leert.

vijf meiden Florida onveilig gemaakt, wiet gerookt, mannen

Dan kom je jezelf tegen, want hoe moet je op die onrust

versierd enkel en alleen voor een slaapplaats, geen enkele

reageren, hoe kun je op een respectvolle manier zeggen

gevaar willen zien, geslapen op het strand, alles gedaan

dat ze uiterst storend bezig zijn? Tegenwoordig waarschuw

wat God verboden heeft.

ik drie keer en word dan boos. Dat helpt. Sommige klas

Wilde niet meer naar Nederland terug, had er niets meer te
zoeken. Ben met mijn latere man als backpacker door Azië
getrokken, hier en daar wat geld verdiend, werd in Thailand
zwanger van de oudste. Alleen vertrouwde men daar de
vrucht niet en wilde abortus plegen en dat liet ik natuurlijk
niet gebeuren. Ben uiteindelijk in Israël bevallen van een

genoten leggen ook hun problemen bij ons ouderen neer.
Dan zeg ik, ik ben je moeder niet, heb thuis al kinderen,
ben hier om iets op te steken, een goede verpleegster te
worden, daar heb ik al mijn aandacht voor nodig. Hoe moeilijk
het ook is, je moet om jezelf te beschermen, grenzen
stellen, voor jezelf opkomen.

kerngezond kind. Gingen terug naar de kibboets, maar ik

Mijn droom is op Vlieland als verpleegster te werken. Er is

kreeg steeds meer moeite met de manier waarop ze daar

daar geen ziekenhuis, alleen een huisartsenpost annex

met kinderen omgingen. De hele zorg die je uit handen

apotheek. Ik hou van Vlieland, we staan daar elk jaar op

werd genomen, dat kon ik niet verdragen, voor een kind

de camping, al vele jaren lang. Artsen Zonder Grenzen lijkt

zorgen was juist helemaal mijn ding. Uiteindelijk zijn we

me ook wel wat, en teruggaan naar Israël is en blijft een

naar Nederland gegaan, werden honkvast, alhoewel het op

optie. In Jeruzalem is een verzorgingstehuis voor demente

dit moment weer begint te kriebelen. Dit jaar vertrekt mijn

Nederlandse bejaarden, ook daar zou ik wel willen werken.

jongste dochter naar Israël, gaat een opleiding volgen voor

Israël blijft trekken.
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Filmregisseur

Werd vroeger gepest op school, men vond mij een nerd,
want ik had een bril op en wist altijd alle antwoorden. Dat
heeft veel met mijn zelfvertrouwen gedaan. Toen ik ging
dansen, veranderde dat, was daar de enige jongen, moest
vooraan staan, overwon zo mijn verlegenheid.
Ging naar het vwo, maar raakte totaal van slag toen mijn
beide opa’s kort na elkaar kwamen te overlijden. Moest
naar de havo en vervolgens naar de mavo. De mavo was
te makkelijk en zo belandde ik weer op de havo. In 4-havo
ging het opnieuw mis. Het zelfvertrouwen wat ik inmiddels
had opgebouwd, en de populaire jongen die ik vervolgens
was geworden, werd door een aantal leraren verward met
arrogantie, een reden om mij slechte cijfers te geven. De
rector bij wie ik verhaal haalde, kon me niet helpen en zo

Bart Aben

belandde ik op het vavo. Het feit dat ik het afgelopen jaar

18 jaar

bij het Nova zonder noemenswaardige inspanningen voor

Havo

de moeilijkste vakken gemiddeld een zeven haalde, zegt
genoeg. Nog één jaar en heb alsnog het havo-diploma.
Mijn beide opa’s betekenden veel voor me. Waren wijs,
maar op een verschillende manier, met elkaar vormden
ze het perfecte rolmodel. De een leerde me hoe me te
gedragen, wist alles van etiquette, nam mij mee naar chique
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restaurants, aten kaviaar; de ander was predikant geweest,

verlossend het kon zijn. Het leek op een gegeven moment

sprak met hem over het leven, hij moedigde me aan geloof

wel een rage. Heb in die paar jaar veel doden gezien, er

en vertrouwen in mezelf te hebben, me niet anders voor te

vormde zich een flinke eeltlaag op mijn ziel.

doen dan ik ben. Beiden waren uiterst intelligente mannen.
Ook ik ben intelligent, het komt me over het algemeen
aanwaaien, in tegenstelling tot mijn ouders die voor alles
hebben moeten blokken en knokken.
De vlotte populaire Bart is voor een deel omhulsel.
Vanbinnen huist nog steeds het verlegen, schuwe jongetje
dat het liefst alleen op zijn kamer zit. Kan genieten van het
zelfvertrouwen dat ik nu heb, vind het prettig dat mensen
mij zien als een sterk persoon, iemand die alles aankan, bij
wie je je problemen kwijt kunt. De stoere Bart durft alles,
de verlegen Bart denkt na over de gevolgen, zal daarom
niet snel aan de drugs gaan, of met justitie in aanraking
komen.

Weet nu hoe je met de dood moet omgaan. Andere mensen
helpen is mijn levensdoel geworden. Wil niet meer dat
mensen pijn hebben, wil tranen drogen, verlossen. Dood
gaan we allemaal, maar tot die tijd moet je alles uit het
leven willen halen, tot het uiterste kunnen genieten.
Nee, dit is niet het complete verhaal, praat er tegenwoordig
wel over, maar niemand krijgt het hele verhaal te horen. Heb
mijn ouders veel verteld, maar ook een hoop verzwegen.
Hoe het voelde is ook niet in woorden te vangen, de pijn
was te heftig. Wil later filmregisseur worden, alles wat ik
heb meegemaakt verfilmen. Tot die tijd speel ik een rol, ben
ik acteur, gedraag ik me als de populaire jongen, de man
die iedereen leuk vindt, met wie je kunt lachen.

Heb een periode veel gedronken, alcoholisme zit in de
familie, moet ermee oppassen. Dat vele drinken gebeurde
in de periode dat ik in een depressie belandde, die begon
met de dood van mijn opa’s en zich verhevigde toen een
tante kwam te overlijden en mijn ex zelfmoord pleegde.
Nee, zag dat met mijn ex niet aankomen, had toen al niet
meer zo veel contact met haar, maar achteraf gezien zijn er
natuurlijk tekenen geweest. De zelfmoord van mijn ex
inspireerde velen in haar omgeving ook een poging te wagen,
waren nieuwsgierig hoe het voelde als je je sneedt, hoe
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Het runnen van
een paar supermarkten

Nee, ik zit niet meer op het Nova, heb ook een compleet
andere droom dan twee jaar geleden. Wilde toen een eigen
internetbedrijf opzetten, webdesign verzorgen, was al druk
bezig met het bouwen van sites voor opdrachtgevers. Het
was een makkelijke opleiding, werd niet echt uitgedaagd,
deed het met tien vingers in m’n neus, heb niveau drie,
waar twee jaar voor staat, in anderhalf jaar met succes
doorlopen.
De opleiding was anders dan ik verwachtte, werd steeds
minder leuk, veel te technisch, te veel netwerkbeheer. Op
een gegeven moment was men bezig met het opzetten
van een nieuwe cursus, helemaal gericht op webdesign
en applicatiebeheer, dat leek me geweldig, maar toen de

Stefan Scholten

opleiding van start ging, bleek ik de enige cursist. Dat

18 jaar

werkt niet motiverend, je hebt iemand nodig die je zo nu

ICT

en dan door moeilijke perioden helpt, met wie je over de
lessen kunt praten. Het ging me steeds meer tegenstaan,
moest steeds iets overwinnen om achter de computer te
gaan zitten. Kon er beter een punt achter zetten.
Had al sinds mijn veertiende een bijbaantje bij een super
marktbedrijf, was in de loop van de tijd steeds verder
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opgeklommen, steeds meer verantwoordelijkheid naar me

Mijn valkuil? Ben te goed van vertrouwen, tot op het naïeve

toe getrokken. Toen ik met mijn opleiding op een dood

af. Daar wordt wel eens misbruik van gemaakt, dan denk ik

punt belandde, bood de eigenaar van de onderneming me

achteraf, hoe had je zo stom kunnen zijn. En ik ben ongeduldig,

een opleiding Hoger Supermarktmanagement aan. Wil nu

niet alleen naar mezelf maar ook naar anderen. Gelukkig

verder in deze branche, ben inmiddels assistent super-

ben ik ook een gangmaker, ’s morgens vroeg om half

marktmanager, vervang de manager bij afwezigheid, geen

vijf ben ik al vrolijk. Geef mensen energie, ben iemand die

lullige positie voor iemand van mijn leeftijd. Wil over een

het beste uit mensen naar boven haalt. Nee, dat is geen

poosje een eigen filiaal leiden, mijn droom is uiteindelijk

verdienste, dat gaat gewoon vanzelf.

de scepter over meerdere supermarkten te zwaaien. Ja, dat
heb ik in me en het voelt goed, maar wel raar, want ook
mijn eerste droom voelde goed.

Ben een mens dat iemand naast zich nodig heeft, al
was het maar om zo nu en dan op de rem te trappen,
anders draaf ik mezelf voorbij. Heb de afgelopen tijd een

Heb het druk, ben meestal al om vijf uur ’s morgens aan-

flinke groeispurt gemaakt, heb veel verantwoordelijkheid

wezig, Heb weinig tijd voor andere dingen, zelfs fitness

gekregen. Heb ooit gedacht dat de ideale vrouw al in m’n

schiet er regelmatig bij in. Als ik ’s avonds thuis kom ben

leven was, maar dat bleek een vergissing, ben er op dit

ik meestal te moe om nog iets te ondernemen, leef op het

moment niet naar op zoek, heb er te weinig tijd voor. Heb

werk dezer dagen. Ook de opleiding is flink aanpoten, voor

een goede band met mijn vader, hij geeft me adviezen, is

het eerst van mijn leven kraken m’n hersens. Ga drie uur

een slimme man, ook met mijn moeder heb ik een goede

per week naar school, maar het grootste gedeelte is zelf-

relatie. Als ik kleding ga kopen neem ik m’n moeder mee,

studie, moet mezelf achter de vodden zitten om ’s avonds

ze heeft dezelfde smaak als ik, is met haar zevenenveertig

nog achter de computer te kruipen of een boek open te

jaren nog steeds een hippe vrouw. Nee, zonder m’n ouders

slaan. Ja, dat vergt een hoop discipline.

had ik het nooit gered, was ik nooit geweest waar ik nu

Leer op de cursus hoe ik moet delegeren. Vind dat moeilijk,

ben.

doe het liefste alles zelf, ben een controlfreak, een perfectionist, heb het liefst alle touwtjes in handen. Toch zal ik
moeten leren loslaten, moeten leren hoe ik anderen kan
motiveren, hoe ik iets kan overdragen.
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Politierechercheur

Heb niet één, maar twee dromen: tophandbalster worden
en rechercheur. Sporten heb ik altijd al leuk gevonden,
maar wilde niet naar het CIOS, want met handbal is geen
droog brood te verdienen. Bovendien wat doe je als blijkt
dat je niet genoeg talent hebt, of wanneer je klaar bent met
je carrière? Het lijkt me vreselijk ergens middelmatig in te
zijn, of als gewoon gymnastiekleraar te eindigen.
Wist al op mijn vijfde dat ik rechercheur wilde worden,
maar was zestien toen ik van het vmbo kwam: te jong voor
de politieschool. Een lerares van het vmbo raadde mij aan
eerst de opleiding Transport & Logistiek bij het Nova College
te volgen. Ook mijn ouders vonden dat een goed idee,
hadden liever niet dat ik in die tussenperiode ging werken.
Stel dat je niet wordt aangenomen, zeiden ze, dan heb je

Bianca Walraven

met zo’n opleiding iets om op terug te vallen. Daar hebben

19 jaar

ze gelijk in. De voorselectie voor de politieschool is streng,

Transport & Logistiek

ook de medische keuring liegt er niet om, heb bovendien
met handballen een blessure opgelopen, beide kruisbanden
gescheurd. Gelukkig heb ik daar steeds minder last van,
loop alweer de halve marathon.
Zit in het laatste jaar van mijn opleiding, vind het een leuke
en brede opleiding, veel onderdelen komen aan bod:
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planning, marketing, organiseren, evenementen. Vind dat

Kan snel geïrriteerd zijn als ik mijn zin niet krijg of wanneer

ik goed geadviseerd ben en mijn ouders gelijk hadden. Ze

mensen niet naar me luisteren. Ben inderdaad eigenwijs,

laten me meestal vrij, steunen me in wat ik wil, maar zorgen

maar vind dat een goede eigenschap, dan heb je tenminste

ook dat ik me niet blind staar op de dingen. Mijn ouders

een mening, loop je niet, zoals de meeste mensen, met de

betekenen veel voor me, weet dat ze het beste met me

meute mee. Ben helaas ook iemand die snel oordeelt, niet

voor hebben. Mijn vader gaat altijd mee met handballen

nadenkt voor ze wat zegt, vind dat een slechte eigenschap.

en ook mijn moeder is fantastisch. Het zijn open, eerlijke

Niets is erger dan verkeerde dingen zeggen en er later op

mensen, kan met ze over van alles praten. Heb het echt

terug te moeten komen, je ongelijk te moeten bekennen,

getroffen met mijn ouders.

sorry te moeten zeggen.

Ben iemand die wil uitblinken en opvallen. Als ik iets doe,

Heb geen idee waar die fascinatie voor het recherche-

wil ik er uithalen wat er in zit. Wat mijn talenten zijn? Geen

vak vandaan komt, zeker niet van die politieseries op de

idee, ben goed in sporten, maar weet niet of ik genoeg

televisie. Inspector Barnaby, Lynley of Dalgliesh zijn geen

talent heb om de top te bereiken. Ben er wel fanatiek in.

rolmodellen voor me. Kijk er soms naar, maar mijn moeder

Ach iedereen heeft wel ergens talent voor, vind talent niet

is bij ons thuis de grootste fan. Hou wel van stoere en

zo wezenlijk, belangrijker is of je ergens plezier in hebt,

spannende dingen, nee, ben bepaald geen meisjesmeisje,

je moet het tenslotte een jaar of veertig volhouden.

zo’n leuk en gezellig meisje, die alleen maar geïnteresseerd

Het recherchevak lijkt me iets wat lang leuk blijft, wat

is in mode en make-up.

steeds opnieuw blijft uitdagen, waar ik al mijn ambitie in
kwijt kan.

Als ik later oud ben en terugkijk op mijn leven, wil ik in
ieder geval genoten hebben. Je weet nooit wat het leven

Ben in de klas behoorlijk aanwezig, maar daarbuiten een

voor je in petto heeft, maar wil alle kansen gegrepen

stuk rustiger. Ben niet egoïstisch, maar eis wel een

hebben. Misschien is er tegen die tijd wel een serie op de

hoop aandacht. Wil in de klas laten merken dat ik er ben,

televisie waarin ik zelf figureer, de avonturen van inspecteur

erkenning voor het werk dat ik doe. Er zitten maar drie

Bianca Walraven.

meisjes in de klas, toch zijn we voor al die jongens gewoon
medecursisten, gaan al vier jaar met elkaar om. Kan er
volledig mezelf zijn, als ik een boer wil laten, doe ik dat.
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Topmonteur

Wil graag een topmonteur worden, hou niet van prutsers,
ben heel precies. Wist al op m’n zevende of achtste, dat ik
automonteur wilde worden. Mijn vader is ook technisch, is
weliswaar de baas van een cakefabriek, maar vindt het leuk
zelf aan machines te sleutelen, ze soms zelfs te bouwen.
Toen ik op de middelbare school zat werkte ik in de vakanties
bij hem, mocht hem helpen die machines in elkaar te zetten,
dat was gaaf. Vond het ook leuk aan m’n eigen brommer te
sleutelen, maar sinds ik daar een ongeluk mee heb gehad,
heb ik dat ding weggedaan en het verzekeringsgeld opzij
gelegd voor een auto.
Ben bijna achttien, ga snel mijn rijbewijs halen en dan een
auto kopen. Weet nog niet precies welke, maar hij moet
in iedere geval snel zijn, een drie liter, en met een goede

Sylvester Zwart

geluidsinstallatie, misschien een BMW, maar het liefste een

17 jaar

Mustang. Auto’s zijn mijn lust en mijn leven. Mijn iPhone

Motorvoertuigentechniek

staat vol met plaatjes van mooie auto’s. Werk al een aantal
jaren bij een Mercedes 4x4 G-Center, als onderdeel van
mijn opleiding: een dag in de week naar school en vier
dagen praktijk. Nu ben ik nog tweede monteur, maar over
twee jaar ben ik al eerste monteur en dan moet ik nog maar
twee jaar om diagnosemonteur te worden.
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Het bedrijf waar ik werk is een bijzonder bedrijf, overal

niets, ben er ook niet echt naar op zoek, laat ze maar

vandaan, zelfs uit Duitsland en België komen de klanten.

achter mij aankomen.

Ze tunen motoren en voeren ze op, geven de auto’s dikkere
bumpers, spuiten ze opnieuw, veranderen wat aan de
wielophanging en de vering: maken ze in feite nog beter
en sneller dan ze al zijn. Nu doe ik daar nog de gewone
klussen, maar dat is wat ik later graag ook zou willen. In
m’n vrije tijd werk ik bij een bedrijfje dat op basis van
het chassis en de motor van een 2CV, het lelijke eendje,
nieuwe unieke auto’s bouwt. We halen de body eraf en
monteren een nieuwe kit. Kijk, er staan wat voorbeelden
op mijn telefoon. Nee, aan de motor van zo’n auto valt niet
veel te doen, hooguit een wat grotere cilinder monteren.

Ben een verwoed surfer, zou daar nog wel eens voor naar
Bonaire willen. Ook Cuba lijkt me een leuke plek om naar
toe te gaan, hou van de muziek die daar vandaan komt, het
is geweldige muziek om op te dansen. Al een tijdje ga ik
iedere maandagavond salsadansen met een vriendin hier in
Aalsmeer. Ja, dat is een hele sensuele manier van dansen.
Ook speel ik altsax, ben er door tijdsproblemen een poosje mee gestopt, zat in een bandje, speelden soul, reggae
en ook salsa, ga binnenkort opnieuw met een groepje
optreden.

Persoonlijk vind ik dit soort auto’s helemaal niks, maar

Ja, dat stotteren loopt me voor de voeten, had er last van

het is wel leuk er aan te werken. Het zijn auto’s die vooral

van mijn zesde tot mijn tiende, en na mijn twaalfde speelde

geschikt zijn voor trouwdagen en mooi weer.

het opnieuw op. De laatste tijd wordt het erger. Ben naar

Vind de races van Zandvoort fantastisch, maar heb geen
tijd daar naar toe te gaan. Het is bij mij vooral werken en
slapen. Ga zo nu en dan wel uit met ons vaste ploegje. Nee,
dat bestaat niet alleen uit jongens. Waar we over praten?
Nou gewoon, auto’s, voetballen, dat soort dingen. Ja dat
klopt, meisjes vinden dat niet zo leuk, die praten liever
over schoenen en kleding. Toch hebben we het gezellig

een logopedist geweest, maar niets helpt. Gek genoeg
is het weg als ik een andere taal spreek of als ik zing.
Ben een ander mens dan ik me voordoe. Ben van nature
drukker en levendiger, vind het leuk te praten, moet me
altijd inhouden, ben ook romantischer dan ik laat zien.
Eerlijk gezegd is mijn echte droom dat het stotteren eens
een keer ophoudt, dat ik eindelijk kan zijn wie ik ben.

met elkaar. We gaan soms naar het strand of pakken een
bioscoopje. Wat voor films? Nou, actiefilms en zo. Nee, heb
nog geen verkering, zo nu en dan een scharrel, maar verder
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Met dank aan onze cursisten en oud-cursisten

Dit is een uitgave van het ROC Nova College. December 2008.
Nova Informatiepunt, telefoon (023) 530 20 10
www.novacollege.nl
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