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“Ik ben nu meer 
gemotiveerd om een 
diploma te halen”
Bram (18) / Vsv-jongere

Na een moeilijke periode die gepaard ging 
met veel schoolverzuim, heeft Bram (18) 
zijn schoolleven weer op orde. Interventies 
en begeleiding van LerenWerkt, Halt en 
het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek 
hebben hieraan bijgedragen. “Ik heb vooral 
veel gehad aan de gesprekken met de 
leerplichtambtenaar van LerenWerkt. Dat ging 
niet alleen over school, maar ook over dingen 
waar ik mee zat of waar ik tegenaan liep.”

“Op het ROC deed ik best een leuke opleiding op niveau 
4, maar doordat ik in mijn privéleven veel problemen had, 
verzuimde ik in het eerste jaar erg veel. Aan het eind van het 
eerste jaar werd ik verwezen naar Halt. Ik weet niet meer 
precies hoe lang ik daar ben geweest, maar ze hebben mij 
in ieder geval weer op weg geholpen. Halt heeft uiteindelijk 
ook iemand van het Ondersteuningsteam ingeschakeld 
waar ik een aantal gesprekken mee heb gehad. Dat heeft mij 
ook wel geholpen. Aan het begin van het tweede jaar ging ik 
terug naar school om mijn opleiding te vervolgen.”

Grote verrassing
“Helaas ben ik na een tijdje toch van die opleiding 
afgetrapt, omdat ze vonden dat ik weer te weinig 
aanwezig was. Dat kwam voor mij als een grote 
verrassing en ik was het er ook niet mee eens. Wel 
mocht ik een andere opleiding bij het ROC gaan doen. 

Het advies was om een bbl-opleiding te gaan doen op 
een lager niveau. Ik had vrij snel een bbl-baan gevonden 
bij een supermarkt en ben toen in februari op een 
andere locatie van het ROC begonnen met een bbl-
opleiding op niveau 3. Deze opleiding volg ik nu nog 
steeds. Ik vind het leuk, maar eigenlijk iets te makkelijk, 
want veel lesstof die ik hier krijg, heb ik in principe ook al 
gehad in de vorige opleiding.

Na ongeveer een half jaar heb ik ontslag genomen bij 
de supermarkt. Het werk vond ik wel leuk, maar de sfeer 
op de werkvloer werd slechter en ik had het er niet 
meer naar mijn zin. Nu moet ik snel ander werk vinden, 
want ik kan deze opleiding alleen maar doen als ik 
werk heb. Van LerenWerkt heb ik al een paar vacatures 
toegestuurd gekregen.”

Gestimuleerd
“Ik wil deze opleiding echt afmaken. Wat dat betreft ben 
ik de afgelopen periode wel veranderd. Ik zit beter in 
mijn vel en ik ben nu meer gemotiveerd om een diploma 
te halen. De gesprekken met LerenWerkt hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Ik werd gestimuleerd om door te 
zetten en ik voelde mij daarbij gesteund. Ook helpt het 
mij heel erg dat ik een dochtertje heb. Het is belangrijk 
dat ik aan mijn toekomst werk, zodat ik haar later wat te 
bieden heb. Dat stimuleert mij heel erg om iets van mijn 
leven te maken.”


