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Je moet eerst je
eigen motivatie
vinden: waarom wil
je het doen? Je moet
studeren leuk
vinden. Als je het
saai vindt, gaat het
niet. En je moet
hard werken, want
Nederlands is geen
gemakkelijke taal.

In 2016 kwam ik naar België
wegens de oorlog in mijn
land. Daardoor kon ik mijn
middelbare school niet
afmaken. In België kon ik
niet starten in het
middelbaar omdat ik al 18
jaar was. Nederlandse
lessen op CVO EduKempen
waren daarom de eerste
stap voor mij. Eerst wou ik
werk zoeken, dus volgde ik
avondlessen Nederlands.
Dan hoorde ik dat het voor
jonge mensen moeilijk is
om werk te vinden zonder
secundair diploma. Daarom
wilde ik dat eerst behalen.
Ik koos de opleiding ICT &
Administratie in
combinatie met AAV omdat
ik hou van administratief
werk en het is ook een
goede voorbereiding op een
hogere studie.

Op1,5 jaar behaalde ik mijn secundair diploma.
Mijn motivatie om te studeren was werk vinden.
In februari 2018 startte ik met ICT & administratie, in september 2018 met AAV en in juni
2019 behaalde ik mijn secundair diploma. De eerste twee maanden waren heel moeilijk
omdat alles in het Nederlands was. Maar ik werkte hard om mijn Nederlands te
verbeteren. Thuis studeerde ik zelfstandig en soms ging ik naar het OLC om hulp te
vragen aan de trajectbegeleiders. Ik studeerde 1 tot 5 uur per dag.
De cursus Zakelijk telefoneren was een goede aanvulling op mijn opleiding want ik vond
het moeilijk om te telefoneren met mensen. Face-to-face praten is gemakkelijker.
Aan de telefoon kan je geen lichaamstaal zien. Dat hebben we goed geoefend tijdens de
lessen.
Ik deed een taalstage bij de Jeugddienst in Mol. Daar leerde ik e-mailen in het
Nederlands. In het begin maakte ik wel wat foutjes, maar daar heb ik uit geleerd. Ik
mocht de resultaten van een enquête verwerken en leerde samenwerken met collega’s.
Na de taalstage deed ik nog vrijwilligerswerk bij de Grabbelpas. Ik begeleidde
activiteiten met kinderen. Met kinderen werken doe ik ook graag.
Nu zoek ik werk als administratief medewerker en studeer ik online de cursus Journalism
in het Engels. Journalistiek heeft mij altijd geïnteresseerd.

