
Anja greep haar tweede kans nadat ze 10 jaar 
geleden zonder diploma van school was gegaan.

Waarom grijp jij deze tweede 
kans?
Anja: “Ik wil elke dag met plezier 

gaan werken. Als logistiek mede-
werker in een rusthuis bracht ik eten 
rond en poetste ik de kamers, maar 
ik mocht de bewoners niet verzor-
gen. En dat vond ik zo jammer, zeker 
omdat die bewoners in het rusthuis 
zelf zeiden: “jij ben zo’n goeiken, 
kan je dit of dat niet eens doen”. 
Dankzij het volwassenenonderwijs 
wordt dat binnenkort wel mogelijk.”

En wat vind je van de opleiding 
in het cvo?
Anja: “Dat is helemaal anders 

dan vroeger op school. Iedereen 
helpt je en de sfeer in de klasgroep 
is super. Iedereen is gemotiveerd 
omdat we allemaal weten hoe be-
langrijk het is. Ook de leerkrachten 
doen er alles aan om je vooruit te 

Anja is 29 jaar. Als jonge 
mama heeft ze vroeger haar 
opleiding niet afgemaakt: 
“Ik ga wel werken en centjes 
verdienen”. En dat doet 
ze nu al tien jaar bij het 
OCMW in Dendermonde, 
vooral in het rusthuis als 
logistiek medewerker. Maar 
daar kan ze niet doen wat 
ze het liefst doet: de mensen 
helpen, ze verzorgen,… en 
dat viel haar steeds zwaar-
der. Maar dan zette Anja de 
eerste stap naar haar tweede 
kans, een zorgopleiding in 
het volwassenenonderwijs. 
Dit is haar verhaal.

dercontact mag komen. Grappig!”

Wat wil je doen als je het diplo-
ma verzorging in handen hebt?
Anja: “Sowieso ben ik met dat 

diploma zeker van werk. En dan 
ga ik het liefst weer werken in een 
rusthuis. De bewoners zien je graag 
komen en je krijgt er zoveel vriend-
schap van terug. Ik ga zo blij zijn 

dat ik helemaal ga kunnen doen 
wat ik graag doe: mensen helpen.”

Ook iets voor jou?
Het diploma dat je in het volwas-

helpen: je kan ze mailen, bellen,… 
en dat vind ik heel belangrijk om-
dat ik het vroeger op school niet zo 
gemakkelijk had. Je kan hier ook 
zelf bepalen op welk tempo je een 
opleiding afwerkt. Zo werken de 
meeste van mijn klasgenoten nog 
terwijl ze hier een opleiding volgen.

Wat vindt je gezin ervan dat 
mama weer naar school gaat?
Anja: “Mijn oudste dochter is nu 

11 jaar oud en die moest er in het 
begin wel om lachen dat mama weer 
naar school ging. Maar nu is dat 
echt leuk, we hebben soms tegelijk 
examens… en dan leren we samen. 
Door mijn opleiding ziet mijn doch-
ter hoe belangrijk school is en doet 
ook zij meer haar best. De opleiding 
maakt me fier op mezelf en mijn 
dochter nog trotser op mij. Ze vroeg 
laatst zelfs of zij dan naar mijn ou-

“Door deze opleiding ben ik fier op mezelf en mijn dochter nog trotser op mij!”
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Zet net als Anja ook de eerste stap naar jouw tweede kans!

Volg de beroepsopleiding ‘Verzorgende-Zorgkundige’ in combinatie met de ‘Aanvullende algemene vorming’.  
Zo verkrijg je het diploma secundair onderwijs en verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt.

Beroepsopleiding Verzorgende-Zorgkundige
CVO Meise-Jette
02 269 55 46 - info@cvomj.be - www.cvomj.be

senenonderwijs kan behalen is 
evenveel waard als een diploma in 
een gewone school. Het is dus echt 
helemaal een tweede kans. Maar 
het is wel anders: zo kunnen er vak-
ken wegvallen die je al voldoende 
kent. Ook de leerkrachten zijn er in 
de eerste plaats om jou te helpen. 
Zelfs werken en ondertussen een 
opleiding volgen is hier mogelijk. 

‘Mama, mag ik dan naar  
 jouw oudercontact gaan?‘

Ik had veel eerder deze stap  
moeten zetten. Jij misschien ook!

Iets voor jou? Lees verder hoe jij je 
tweede kans kan grijpen.

AnJA,,

Zoek de opleiding die bij jou past 
in het volwassenenonderwijs op  
www.inopleiding.be of neem con-
tact op met Liv Geeraert via 02 255 
92 90 of liv.geeraert@inopleiding.
be

Aanvullende algemene vorming
CVO Vilvoorde
02 253 84 24 - secretariaat@cvovilvoorde.be - www.cvovilvoorde.be

Heb je vragen over de verschillende 
mogelijkheden, wij helpen je je 
opleidingstraject samen te stellen.


