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Voorwoord
Durven, dromen, doen! In dit boekje vertellen jongeren welke stappen ze maken op weg naar
een werkplek. Mona Almushat zocht ze op en ging met hen in gesprek over het pad dat ze
 afleggen, hun leermomenten, hun ambities en hun dromen. Jongeren die het niet cadeau krijgen,
maar die door hun inzet, energie en positiviteit tot veel in staat zijn. 
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In de voetsporen van Bert Visscher 
en Jochem Myjer

We spreken Jimmy. Een gedreven vierdejaars
leerling op het Breda College, zo snel blijkt uit
ons gesprek. We ontmoeten hem bij de kassa
van de winkel in de school. Zijn energie en
doorzettingsvermogen weet hij om te zetten in
tastbare resultaten. Dit schooljaar werkt hij al
naar een tweede SVA-certificaat toe. Maar
daarover later meer. Zijn grootste droom? Cabaretier
worden natuurlijk! Mensen aan het lachen maken geeft
Jimmy voldoening om er weer tegenaan te gaan. Zo vertelt hij dat hij in zijn vrije
tijd zelf cabaret maakt. Van Bert Visscher heeft hij alle dvd’s en Jochem Myjer
volgt hij op Netflix. “Ik vind het leuk om hiernaar te kijken en ik schrijf ook zelf.
Soms doe ik dit ook wel voor familie.” Spreken we hier een toekomstige cabare-
tier? Het zou zo maar kunnen. “Ik zou het later ook in een theater willen doen,
maar dat is nou nog een beetje te vroeg. Hopelijk lukt dat later.”
Het SVA-traject geeft Jimmy een mooie stevige basis om zijn talent straks 
door te ontwikkelen.

Stappen in de toekomst 

Met SVA-certificaten van KPC Groep hoopt Jimmy een eerste,
maar belangrijke stap te zetten naar zijn grootste droom. Jimmy
heeft inmiddels het SVA1-certificaat ‘Werken in het schoolmaga-
zijn’ behaald. Een gebeurtenis waarover hij met trots spreekt.
Jimmy heeft ADHD en koos daarom bewust voor een opleiding
waar hij met name zelfstandig kan werken. SVA houdt rekening
met zijn speciale leerbehoefte, zodat Jimmy optimaal kan leren
zonder teveel afgeleid te worden.
“Voor werken in het schoolmagazijn heb ik een certificaat gehaald.
Soms moest ik wel lang nadenken voordat ik het antwoord kon
 vinden.” Vervolgens zegt hij met een grote glimlach: “Maar… ik
heb het gehaald!” Opvallend is dat Jimmy goed is in multitasken,
ondanks dat hij het soms moeilijk vindt om zich continu te blijven
concentreren op één taak. Zo vertelt Jimmy met een flinke dosis

zelfvertrouwen dat hij de volgende taken in het magazijn beheerst: 
“Bestellingen maken, bestellingen afleveren en bestellingen in het systeem zetten van de
 computer.” Als Jimmy vertelt over zijn ervaringen met het SVA-examen, komt zijn humoristische
karakter snel naar voren. “Ik was niet zenuwachtig, helemaal niet. Ik was die ochtend ook vrij. 
Ik mocht zelf kiezen of ik naar school kwam om even te leren of vrij wilde zijn. Ik had natuurlijk
voor het tweede gekozen.”

“Ik vind cabaret 
gewoon het leukste 

wat er is. Ik wil 
cabaretier 
worden.”
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Betekenis van certificaat

Met SVA kan Jimmy aan zijn portfolio bouwen. 
Hij kreeg het certificaat omdat hij bewezen heeft dat

hij in staat is om pakbonnen te maken, bestellingen
klaar te maken en deze netjes aan de klant te geven.

Als iemand op school zo nu en
dan hardop aan het tellen was,

dan wist je het meteen: Dit is Jimmy.
Dat is voor hem een  handige strategie om geconcentreerd te blijven.
“Ik moest bij het SVA-examen wel hardop tellen. Dat kan voor anderen
best wel irritant zijn. Maar ik ben blij dat ik het gehaald heb.”

Hoe reageerde zijn omgeving op het certificaat? “Mijn ouders waren
blij. Die vonden het leuk dat ik het gehaald heb!” Uit nieuwsgierigheid
kijk ik om mij heen in het magazijn en vraag ik Jimmy wat al die  getal -
letjes toch betekenen. Heel rustig en zelfbewust zegt hij: “Dit zijn
locatienummers, dan zoek ik het op in het systeem. Dus rij 10, kast 2,
plank 4, vak/plaats op de plank.” 
Het eerste SVA-certificaat is binnen. Op naar het volgende doel! Jimmy
is namelijk bezig om zijn tweede certificaat te behalen: ‘Werken in de
winkel’. Aan doorzettingsvermogen en gedrevenheid ontbreekt het niet bij
Jimmy! “Hier op school volg ik dit schooljaar in de branchewinkel de opleiding. In de echte
Albert Heijn wordt het examen afgenomen en hier in de winkel leer je dus praktijk en theorie ”,
vertelt hij met een twinkeling in zijn ogen. “En ja, dat gaat goed!” Als ik Jimmy vraag wat hij in
de schoolwinkel doet, zegt hij stralend: “Wat je in de echte winkel ook moet doen en ik vind dit
echt leuk om te doen… Hoe vaak heb ik dat al gezegd?” Hij gaat achter de kassa staan en vertelt
wat hij het leukste vindt in de winkel: “De kassa, dat je met geld omgaat, en hoofdrekenen is
best wel één van mijn sterkste vakken.” 
Jimmy heeft al veel kennis en ervaring opgedaan in het schoolmagazijn. Daarom vraag ik hem
hoe hij dat hier in de winkel ook kan gebruiken. Hij vertelt: “Klantvriendelijk zijn, denk ik, en
 netjes tegen klanten zijn.”

Durven dromen

Wat Jimmy zo karakteriseert is zijn open en toegankelijke
leerhouding. “Ik ben best wel open over mezelf, ik vertel
alles wat er scheelt.” Zo weet hij heel goed van zichzelf
dat hij af en toe moeite heeft om zich te concentreren: 
“Ik houd gewoon niet van stil staan, ik houd van
bewegen. Omdat ik ADHD heb, ben ik best druk, en dan
raak ik snel afgeleid.” Daarom sluit het SVA-certificaat, dat
vooral de nadruk legt op de praktische vaardigheden, zo
goed aan bij Jimmy. Dat draagt eraan bij dat Jimmy groot
durft te dromen: “Ik vind cabaret gewoon het leukste wat er is.”

“Soms moest ik wel 

lang nadenken voordat ik

het antwoord kon

vinden. Maar… ik heb

het gehaald!”

“En ik vind dit echt leukom te doen… Hoe vaakheb ik dat al gezegd?”
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Onderweg naar een toekomst bij MidZuid

Eiman heeft al in het derde jaar het certificaat
‘Werken in de schoonmaak’ weten te behalen.
Maar hiermee is ze nog lang niet uitgeleerd.
Het eerste SVA1-certificaat heeft Eiman
gemotiveerd om nog een vak te leren:
 ‘Werken in de keuken’. Bovendien loopt ze
momenteel stage als schoolassistent op het
Breda College. Gastvrijheid zit in haar natuur.
En dat merk je bijvoorbeeld als ze op de deur
klopt en koffie en thee komt brengen. Ook is ze
uiterst behulpzaam en bereidwillig om hard te werken. 
“Ik vind schoonmaken het leukste van alles.” 
Haar begeleidster voegt toe: “Je bent er ook ontzettend goed in!” 

Werken in de schoonmaak

Eiman vertelt dat zij tijdens het SVA-traject ‘Werken in de schoonmaak’ veel heeft geleerd. Maar
in ons gesprek benadrukt ze dat ze vooral veel verder is gekomen waar het gaat om het samen-
werken met anderen. Soms vindt ze het samenwerken nog lastig en dat durft ze zelf ook aan te
geven. SVA helpt Eiman om hier hard aan te werken door te oefenen in de praktijk. Niet alleen
heeft ze de schoonmaaktechnieken te pakken, maar ook komt Eiman netjes haar afspraken na 
en durft ze vragen te stellen als het even niet lukt. Eiman vertelt wat zij doet tijdens het  schoon -
maken en laat ondertussen zien welke schoonmaakmiddelen ze hierbij gebruikt. “De blauwe
doekjes zijn voor de wasbak, rood is voor de wc en groen voor het interieur. Anders is dat 
niet zo fris.” 
Tijdens het examen vond Eiman het best spannend. Ze had een foutje gemaakt, maar hierdoor
liet ze zichzelf niet uit het veld slaan: “Ik had de fout hersteld. Foutjes maken mag.” Hoe mooi te

zien dat Eiman heeft geleerd om te gaan met druk. In ons gesprek
gaat ze in gedachten terug naar het examen. “Bij het examen

moest ik alle materialen zelf klaarleggen voor de toilet. En ik
ging de vloer moppen.” Vooral de werkvolgorde bij het

schoonmaken luistert heel nauw, vertelt Eiman: “Eerst
langs de kanten, dus van buiten naar binnen werken.”

Werken in de keuken

Met trots vertelt Eiman dat de vaardigheden die ze
heeft geleerd bij de schoonmaak heel goed van pas

komen bij het werken in de keuken: “Bij het koken is
schoonmaken heel belangrijk.” In de keuken heeft Eiman

“Ik heb heel veelgeleerd, vooral om metiemand samen tewerken.”

“Ik had de fout hersteld.

Foutjes maken mag.”
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geleerd om gedisciplineerd het snijwerk uit te voeren en de keukenmaterialen vooraf klaar te leg-
gen. Eiman verwent als schoolassistent meesters en juffen niet alleen met een heerlijk kop koffie
of thee, maar ook met een warme lunchmaaltijd (soep en broodjes). Ook de leerlingen kunnen
iedere donderdag bij de catering genieten van een aantal eenvoudige en smakelijke gerechten
van Eiman. 

Eiman’s werk: zelfstandig en gedisciplineerd 

We spreken ook kort met de begeleidster van Eiman. “Eiman doet altijd wat er gevraagd wordt
en ze houdt alles netjes. Ze beweegt zich tijdens het schoonmaken rustig door de school en
maakt nooit herrie. Ze is een zelfstandige meid die de kar zelf in orde kan maken.” 

De nabije toekomst…

Eiman vindt schoonmaken het leukste van alles wat ze
doet. Ze is erg trots op wat ze heeft geleerd bij de
schoonmaak. Werk waarin ze uitblinkt. Daaruit haalt ze
veel voldoening. Hoe ziet Eiman haar toekomst voor
zich? “Ik zou willen werken bij MidZuid. Daar werkt mijn
zus ook en daar heeft ze enthousiast over verteld.” 
Ze wil zo gauw mogelijk aan de slag en niet meer zo lang
achter de schoolboeken zitten: “Later na school wil ik bij
 MidZuid in de schoonmaak gaan werken.” 

“Ze is een zelfstandige meid die de kar zelf 
in orde kan maken.”
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Wat je noemt een echt rolmodel

Soms heb je een gesprek dat nog lang blijft hangen.
Zo’n gesprek had ik met Lynn (20 jaar), een leerling
op de Werkenrode School die met haar  door -
zettings  vermogen en passie voor het werken met
honden inmiddels al een MBO2-opleiding
 ‘Medewerker dierenverzorging’ volgt. Hierover

zegt Lynn: “SVA heeft 
mij geholpen om te

bewijzen dat ik met
dieren kan werken en 

snel leer. Dankzij SVA heb ik kunnen bewijzen 
dat ik naar het MBO kan.”

Lynn’s verhaal laat zien waartoe  doorzettings -
vermogen leidt. Om te komen waar ze vandaag
staat, is Lynn in het eerste jaar op de Werkenrode
School begonnen met het SVA2-traject ‘Werken in
de dierverzorging’. Binnen een half jaar had Lynn het
eerste certificaat ‘in the pocket’. In het tweede jaar 
haalde ze ook het SVA2-certificaat ‘Werken in de dierverzorging’. Maar ze is nog
lang niet klaar. Want Lynn is niet bang om de lat iets hoger te leggen voor zichzelf.
Daarom begint ze al in het derde jaar met een Entree-opleiding: ‘Plant- en 
dierverzorging’. Nu ze haar Entreediploma op zak heeft, gaat Lynn vol ambitie 
verder met een MBO2-opleiding. Lynn hierover: “Drie jaar geleden had 
ik nog niet verwacht dat ik een Entreediploma zou halen, 
en nu heb ik het. Nu doe ik MBO-2, dat had ik vijf jaar
geleden niet eens kunnen verwachten. Dat is 
echt iets waar ik trots op ben.”

De weg van SVA-1 naar MBO-2

Hoe was de weg van SVA-1 naar MBO-2 voor Lynn? 
“Zwaar, er wordt meer van je verwacht dan bij SVA-1. 
Bij SVA-1 hoefde ik alleen het hok te verschonen en de honden
te  voeren. De Entree-opleiding is veel zwaarder, er komt meer bij
 kijken en ik loop meer uren stage. Ik voel dat ik word geprikkeld en
 uitgedaagd op het MBO.” Wat heeft Lynn aan bagage vanuit het SVA-traject meegenomen naar
het MBO. Ze zegt: “Je kennis over verschillende soorten dieren, zoals  informatie over cavia’s,
wat ik nu ook nodig heb.” Ook de stage die Lynn heeft gelopen tijdens SVA-2 blijkt waardevol nu
bij haar stage van de MBO2-opleiding: “Ik volg nu stage op dezelfde plek waar ik stage liep bij

“SVA heeft mij geholpen

om te bewijzen dat ik

met dieren kan werken

en snel leer.”

“Nu doe ik MBO-2, dathad ik vijf jaar geleden nieteens kunnen verwachten.”
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SVA-2, namelijk in een hondenpension. Bij het SVA-traject werd ik goed begeleid en geholpen
als ik vragen had. Ik weet hierdoor bijvoorbeeld hoe ik honden laag kan houden als ze beginnen
te springen, dat neem ik nu mee naar mijn stage op het MBO. Dat is wel fijn, omdat het altijd
van pas komt met dingen die je leert bij dierenverzorging. Ik zou ook altijd iets met honden
 willen blijven doen.” 

Tijdens het interview vraag ik aan Lynn hoe ze het SVA-examen heeft ervaren: “Het was een
 normale lesdag, gewoon hoe je dat in de les ook zou doen. Het voeren en geven van water aan
dieren. Alleen liep er iemand mee om vragen te stellen. Ik was helemaal niet zenuwachtig. 
Het was wel fijn dat er niet meer bij kwam kijken.” De omgeving van Lynn reageerde heel trots op
het SVA-certificaat. Lynn: “Ze waren blij dat ik het behaald had, dat hadden ze niet verwacht.”

Hondenpension in Nijmegen

Wat zijn de hobby’s van Lynn? “Netflix kijken”, laat ze meteen weten. Lynn vertelt over de laatste
film die ze heeft bekeken: “A Dog’s Purpose. De film gaat over een hond die dood gaat en wiens
ziel steeds in een ander lichaam terecht komt.” Waar komt deze liefde voor honden vandaan? 
“Ik houd heel veel van honden. Misschien komt dit omdat ik zelf ook een hond heb. Als ik gewoon
honden in de buurt heb, voel ik mij blij.” Daarom ziet Lynn haar toekomst als volgt: “Ik heb straks
een eigen woning met een hond en een goede baan in een hondenpension in Nijmegen.”

Gouden tip van een rolmodel

Lynn, die komt er wel. Ze is wat je noemt een  rol model
als het gaat om doorzettingsvermogen en geloof in
eigen kunnen! Haar gouden tip voor leerlingen die
het SVA-traject volgen? “Als iemand zegt: 
Je kan het niet, het lukt je niet, je bent er te dom
voor; dan moet je het gewoon doen. Uiteindelijk kun

je toch bewijzen dat je het wel kunt. Bij mij hebben
ze dat ook gezegd, en uiteindelijk sta ik nu bij MBO-2.” 

“Als iemand zegt: 

Je kan het niet, het lukt je

niet, je bent er te dom voor;

dan moet je het gewoon

doen. Uiteindelijk kun je toch

 bewijzen dat je het 

wel kunt.”
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Obstakels zijn er om 
te overwinnen

“Ik ben Ellen. Ik zit nu in het 
vierde jaar en ik kom uit Lochem.”
Ellen zit op het MaxX in Neede.
“Ik loop stage bij de Tusselerhof in
Lochem. Daar doe ik de was en breng ik
de was naar de bewoners. Ik breng ook  ontbijtjes
naar bewoners en snijd broodjes voor hen. Over vijf jaar zie
ik mezelf in een bejaardentehuis werken. Ik heb iets met
oudere mensen, ze zijn gewoon leuk. Ze maken veel grapjes
en vertellen verhaaltjes over vroeger. Om mijn doel te
 bereiken, wil ik nog het SVA2-certificaat ‘Werken in een
 zorginstelling’ behalen. Dát is mijn doel dit jaar.”

Stage Tusselerhof

Ellen is een spontane meid die graag vertelt over haar
stage in het zorgcentrum. “Tijdens mijn stage begeleid
ik ouderen die beginnend dementerend zijn en niet zo
goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ik vind het werk dat
ik doe dankbaar. Ze hebben vroeger wat voor je

gedaan, dan kun je ook wat terugdoen”, vertelt Ellen.
Hoe is haar band met de bewoners? “In het begin vond ik

het spannend, maar op een gegeven moment wen je daaraan. 
Ik ken de bewoners nu beter.” Wat heeft Ellen zoal geleerd van haar

stage? “Van de stage leer ik om op tijd aanwezig te zijn.”

Terugblik: SVA1-Schoonmaak

Ellen heeft inmiddels haar schoonmaakcertificaat behaald
in het derde jaar. “In het begin vond ik het wel moei-
lijk, maar hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker
het wordt. We hebben stofwissen gedaan, met een
doek en een steel de vloer schoonmaken. We hebben
toen moppen geleerd. Daarna hebben we het
 interieur schoongemaakt en aan het eind het sanitair. 
De volgorde was heel belangrijk bij het schoonmaken.”
Over haar ervaring met het SVA-examen zegt Ellen het
volgende: “De begeleidster legde mij duidelijk uit wat we moesten
doen, dus dat hielp wel. Ik kreeg ook te horen wat ik goed deed en wat ik beter zou kunnen doen.

“Ik ben trots dat ikgewoon mezelf ben.” 

“Ik heb iets met 

oudere mensen, ze zijn

gewoon leuk.”

“Na het examen dacht ik:
Waarom moest ik me 

hierover zorgen maken?”
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Ik was wel zenuwachtig voor het examen, maar na het examen dacht ik: Waarom moest ik me
hierover zorgen maken.” Hoe reageerden de familie en vrienden van Ellen op het certificaat?
“Mijn moeder was heel blij met het certificaat en we hebben met z’n allen shoarma gegeten. 
Ik heb een speciale map met belangrijke dingen en daar tussen heb ik mijn certificaat bewaard.” 

Wielrennen en mountainbiken 

Ellen is sportief actief. Haar hobby´s zijn wielrennen en mountainbiken. “Door mijn vader ben ik
hiermee begonnen. Hij had een mountainbike gekocht en toen vroeg ik of ik er op mocht.
 Niemand van de meisjes doet aan wielrennen op school, behalve ik.” Deze sporten geven Ellen
heel wat rust en afleiding: “Bij mountainbiken kan ik mijn energie kwijt. Als alles bomvol zit in je
hoofd, dan sport ik gewoon. Ook als je een beetje kwaad bent, vind ik hierin mijn rust. Je bent
even weg van huis, eens een keer wat leuks.” Daarnaast vertelt
Ellen wat zij leert van mountainbiken en wielrennen: 
“Je leert hoe je een fiets maakt en hoe de ketting werkt.
Ik ben een keer met mijn vader naar België gefietst.
De wegen waren niet goed, er waren veel hobbels.” 
Over hobbels gesproken. Op school ervaart Ellen
geen obstakels en heeft ze het naar haar zin: 
“Ik vind het leuk op school, leuke leraren en leuke
vrienden. Leraren helpen je goed en hebben meer
tijd voor je. Ik ben ook trots dat ik op deze school
zit. Ik ben trots dat ik gewoon mezelf ben, ik ga
mezelf niet veranderen voor anderen.”

De gouden tip voor succes

Ellen heeft nog één gouden tip voor leerlingen op school: “Leer goed, alles komt goed.” 

“Niemand van de meisjes doet aan wielrennen op school,behalve ik.”
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Vallen en opstaan 

Iwan loopt momenteel stage
bij JP van den Bent
Stichting. Hier begeleidt hij
 mensen die niet op zichzelf

kunnen wonen door een
beperking. “Ik heb zelf voor-

gesteld om hier stage te lopen
en vind het daarom leuk. Tijdens mijn

stage haal ik bewoners met een beperking op van de  dag -
besteding, praat ik met hen en kook ik voor hen. Meestal
kook ik aardappels en shoarma.” Vorig jaar heeft Iwan het
SVA1-certificaat ‘Werken in de schoonmaak’ behaald. 
De verschillende  vaardig heden die Iwan beheerst dankzij 
het SVA-traject komen nu mooi van pas tijdens zijn stage. 
Zijn toekomstperspectief heeft hij niet glashelder voor ogen,
maar hij weet wel welke richting hij op wil: “Ik wil graag 
werken met jongeren die een beperking hebben, omdat
leren voor mij ook niet zo makkelijk was. Dit spreekt me erg
aan. Ik word er vrolijk van om hen blij te maken.” 

Een sprong naar MaxX 

De eerste vraag aan Iwan gaat over zijn hobby’s.
“Mijn hobby’s zijn kitesurfen met mijn vader en
met vrienden chillen. Kitesurfen is heel  uit -
dagend, je kunt heel hoog gaan. Het hoogste
wat is gehaald, is 20-30 meter. Het blijft natuurlijk
wel een gevaarlijke sport. Maar als ik op het
water sta, dan maak ik mijn hoofd leeg en het is
natuurlijk wel gaaf.” 
Iwan vertelt niet alleen over zijn sprong tijdens het
 kitesurfen, maar ook over zijn stap naar het MaxX in Neede.
Zo vertelt hij: “Ik ben trots op hoe ik hier ben gekomen. Voordat ik hier op school kwam, zat ik
op een speciale school voor leerlingen met een chronische ziekte. Mijn benen waren niet even
lang, er zat 2.8 cm verschil tussen. Dat is nu 1.2 cm en kun je nu niet goed zien.” Wat in het
gesprek sterk opvalt, is het geloof van Iwan in zijn eigen kunnen. 
Ondanks zijn beperking, heeft hij zich niet beperkt gevoeld om een technisch complexe sport als
kitesurfen uit te oefenen. En heeft hij een prachtige sprong gemaakt naar het MaxX. Iwan durft te
dromen en geeft niet gauw op. “In het begin is het kitesurfen heel erg wennen. Ik had echt
sneeën in mijn voeten. Mijn vader dacht dat ik het zou opgeven, maar ik zei: Nee, ik ga echt niet
opgeven. Vervolgens stuurde ik en was je weer drie meter hoog.”

“Maar ik zei: Nee ik ga

echt niet opgeven!”

“Ik word er vrolijk van omhen blij te maken.”
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Onderweg naar het ROC

“Ik wil graag een Entree-opleiding combineren met praktijk. Het MaxX ondersteunt dan met
plannen. Ik volg dan één dag les op het ROC, één dag bij MaxX en drie dagen loop ik sta bij 
de doelgroep met wie ik graag wil werken.”

Stage JP van den Bent Stichting

Op ons verzoek blikt Iwan terug op zijn ervaringen tijdens de stage bij JP van den Bent Stichting.
“De afgelopen tijd heb ik veel geleerd van de stage, zoals zelfstandigheid en hoe je met mensen
om gaat. Ik schreef een keer een boodschappenlijstje en vroeg ik een cliënt wat hij voor
volgende week nodig heeft. Maar op dat moment zat zijn hoofd helemaal vol en was dat voor 
de cliënt niet makkelijk. Mijn begeleider zei dat ik dit de volgende keer anders kan aanpakken.” 

SVA-examen

“Het examen ging mij makkelijk af. Ik heb er niks voor gedaan. 
Ik had niks fout en een ruime  voldoende gehaald”, vertelt

Iwan met een glimlach. Het certificaat ‘Werken in de
schoonmaak’ maakte ook zijn omgeving trots. “Mijn
ouders reageerden blij op het certificaat, die dachten 
dat ik het niet ging halen. Ik had het zelf ook niet

 verwacht.”
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makkelijk af.”



Heel graag straks een
eigen winkel

“Ik ben Oznur en 16 jaar. Mijn hobby is
tekenen. Ik teken vaak thuis en zit op een
tekencursus. Ik loop stage bij een
verzorgingshuis bij de dementie-afdeling. 
Ik maak schoon en doe verschillende activiteiten
met bewoners. Daarnaast vind ik het leuk om voor
hen koffie te zetten en de lunch klaar te maken!” Oznur
past tijdens haar stage de vaardigheden toe die ze heeft geleerd  tijdens 
het SVA1-traject.

Stage in een verzorgingshuis

Wat leert Oznur tijdens haar stage? 
“Ik heb geleerd hoe je daar schoonmaakt

dankzij het SVA1-certificaat ‘Werken in de
schoonmaak’. Het is daar wel heel anders

dan hier op het MaxX. Daar gebruiken ze
toch andere schoonmaakmiddelen dan hier.”

Oznur vindt het schoonmaakwerk niet altijd
even leuk, maar toch geeft ze aan dat ze blij

wordt van haar stage: “De collega’s zijn vrien-
delijk en ik vind het contact met de mensen

leuk.” Over de ouderen vertelt ze: “Zij vinden
mij lief en ik vind hen ook heel aardig.” 

Oznur heeft het SVA1-certificaat voor ‘Werken in de
schoonmaak’ op zak. Hoe heeft ze het examen ervaren?

“Ik vond het heel spannend en kriebelig, maar het is
toch wel gelukt. Na het examen voelt het goed, 
ik heb het gedaan en ik heb het behaald!” 

“Mijn droombaan ziet eruit als een grote schilderijenwinkel waar ik mijn eigen 
schilderijen  verkoop.”  

“Ik word er vrolijk van om

hen blij te maken.”
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ROC ‘Medewerker dierverzorging’

Haar droom? Daar is Oznur helder over. “Ik wil naar het
ROC gaan omdat ik wil doorleren en een hoger niveau wil
halen. Als ik mijn best doe en er vertrouwen in heb, dan
lukt het om hoger te komen. Hiervoor heb ik extra theorie
nodig voor wiskunde en Nederlands. Mijn doel is om iets te
doen met zorg, niet met mensen, maar met dieren. Ik houd
veel van dieren, want dieren betekenen veel voor me. Het is heel
leuk om met dieren te werken, dat past heel goed bij mij. 
Op het ROC wil ik een opleiding volgen waar ik iets kan doen met dieren. 

Droombaan 

Oznur vertelt waar ze zichzelf in de toekomst ziet: “Mijn
droombaan ziet eruit als een grote schilderijenwinkel
waar ik mijn eigen schilderijen verkoop.” Oznur tekent
graag over de natuur, dieren en animaties. Ze begon al
op haar elfde met tekenen. Oznur heeft een eigen
Instagramaccount waar ze haar prachtige tekeningen

deelt met de rest van de wereld. 

Slotwoord
Het is indrukwekkend om te zien hoe jongeren met een kwetsbare positie in de samenleving het
toch ver hebben kunnen schoppen door hun doorzettingsvermogen en motivatie. De jongeren
met wie ik mooie gesprekken heb gevoerd over hun dromen en hoe ze deze willen waarmaken,
hebben mij aan het denken gezet. Ieder persoon is in staat tot leren, maar hoe dat leren gebeurt,
verschilt per persoon. Deze jongeren hebben mij geleerd dat leren buiten de context van een
klaslokaal soms net zo waardevol kan zijn, omdat je je in een betekenisvolle omgeving
voorbereidt op deelname aan de samenleving. Ondanks de onzekerheden die deze jongeren
ervaren over hun positie in de maatschappij, stralen ze met een flinke dosis humor veel
 positiviteit uit. Met deze publicatie hoop ik deze jongeren de stem gegeven te hebben die ze
verdienen en hoop ik dat de maatschappij voortaan omkijkt naar deze geweldige mensen!
Bedankt Jimmy, Eiman, Lynn, Ellen, Iwan en Oznur voor jullie openheid en de ervaringen en
 verhalen die jullie met ons wilden delen!

Mona Almushat

“Als ik mijn best doe en er vertrouwen in heb, dan lukt het om hoger te komen.”

“Ik heb het gedaan en ik

heb het behaald!”
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Over SVA
Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs perspectief bieden op
een volwaardige arbeidsplaats. Daar gaat en staat SVA (Scholing Voor Arbeid) voor. SVA maakt
onderdeel uit van KPC Groep en richt zich op werkend leren van jongeren die op afstand staan
van de arbeidsmarkt. SVA gaat uit van mogelijkheden en talenten van leerlingen en er zijn
 verschil lende certificeringstrajecten. Zo kunnen jongeren met zelfvertrouwen de stap zetten 
naar de arbeidsmarkt. Tal van scholen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 werken samen met SVA.

Meer weten? 
Kijk dan op www.scholingvoorarbeid.nl


