
Soumaya greep haar tweede kans nadat ze 
vroeger in de verkeerde studierichting was beland

Soumaya, je volgde vroeger een 
richting die je niet lag… hoe is 
dat zo gekomen?
Soumaya: “De  eerste jaren van 

mijn secundair volgde ik de richting 
Toerisme. Dat was super… maar in 
mijn school stopte die richting na het 
tweede jaar. Zo ben ik Onthaal en 
PR gaan volgen. Maar dat was niets 
voor mij. Vervolgens raadde men 
mij aan om iets in de sociale richting 
te zoeken en ben ik in de gehandi-
captenzorg terecht gekomen. Dat 
was een toffe richting, maar na mijn 
stage wist ik dat ik dit werk niet de 
rest van mijn leven wou doen. Uit-
eindelijk ben ik gestopt met school.”

En wat dan? Zonder diploma 
werk zoeken?
Soumaya: “Inderdaad. En dat 

was niet eens zo moeilijk. Met mijn  
talenkennis kon ik altijd wel een job 
vinden, maar vaak werk zonder veel 
voldoening en voor korte periodes. 
Zo kon ik nooit groeien in mijn job. Ik 
wist dat ik veel meer kon… maar dat 
was niet mogelijk zonder diploma.“

Wanneer heb je beslist om daar 
iets aan te doen?
Soumaya: “Mijn laatste job was bij 

een groot elektronicabedrijf als mar-
keting assistent. Dat deed ik super 
graag. maar opnieuw was dit een job 
van bepaalde duur. Op het einde zei 
de HR-manager tegen mij: “Soumaya, 

Als Brusselse met Marokkaanse ouders heeft Soumaya heel 
wat troeven. Talenkennis bijvoorbeeld: ze springt met sprekend 
gemak van Nederlands, Frans en Engels over naar Arabisch. En 
brains heeft ze ook. Maar door een foute studiekeuze stopte ze met 
school. Werk vond ze, maar steeds in jobs zonder veel voldoening 
en zonder groeikansen. Nu weet ze hoe belangrijk een diploma 
is… en daarom greep zij haar tweede kans. Dit is haar verhaal.

En wat brengt de toekomst?
“Na mijn opleiding wil ik meteen 

aan de slag, het liefste op de lucht-
haven. Maar dat zie ik niet als een 
eindpunt. Ik wil daarna verder  
opleidingen volgen terwijl ik werk. 
Zo wil ik blijven groeien… wie 
weet word ik dan ooit nog wel eens 
marketing manager van het elektro-
nicabedrijf dat mij wakker schudde 
om deze opleiding te volgen (lacht).”

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

senenonderwijs kan behalen is 

je kan het maar bouw je terug op. 
Een diploma is zo belangrijk. Word 
wakker!”. En ik heb hem meteen 
bedankt… hij heeft mij inderdaad 
wakker gemaakt en ik besliste om 
vooruit te gaan, mét een diploma.” 

Hoe heb je dat aangepakt?
Soumaya: “Ik kreeg een aanbod 

van de VDAB. Zij geven samen met 
het volwassenenonderwijs mensen 
de kans om op een korte tijd een 
hele opleiding af te werken. Dat is 
dan in richtingen die veel gevraagd 
zijn op de arbeidsmarkt zodat wie 
slaagt zeker is van een job. En 
dat is voor mij ideaal: op één jaar 
kan ik alles inhalen en heb ik een 
diploma Toeristisch receptionist,  
de richting die ik zo graag deed.” 

Wat houdt deze opleiding in?
“De opleiding is wel heel stevig: 

ik ga een heel jaar naar school, 
ook in de schoolvakanties. En ik 
volg daarnaast nog stages. Ik kan 
in dit systeem een jaar lang mijn 
werkloosheidsuitkering behouden, 
zonder dat die daalt, maar daarom 
moeten we wel een contract teke-
nen met de VDAB. We mogen bij-
voorbeeld geen lessen missen. Dat 
is heel intensief, maar ik vind dat  
super. Op een korte tijd kan ik nu  
alles inhalen wat normaal een paar 
jaar zou duren. Volgend jaar kan ik 
dus aan de slag met veel meer kansen. 

“Op een korte tijd kan ik nu alles inhalen wat normaal een paar jaar zou duren.”
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Zet net als Soumaya ook de eerste stap naar jouw tweede kans!

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

Beroepsopleiding Toeristisch receptionist 
CVO Strombeek-Grimbergen - 02 267 35 15
info@cvostrombeek.be  - www.cvostrombeek.be

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. 

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

‘Op 1 jaar tijd kan ik alles inhalen 
en heb ik een diploma vol toekomst‘

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

Aan iedereen die twijfelt kan ik  
maar één ding zeggen: doe het!

SoumAyA,,

 

 

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

Heb je vragen over de verschillende 
mogelijkheden, wij helpen je je 

opleidingstraject samen te stellen.


