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Hallo, wij zijn twee meiden in het 2e jaar van de MBO opleiding
Middenkaderfunctionaris Bouw niveau 4. Beiden zijn wij vanuit de Havo
naar deze opleiding gegaan met verschillende achtergronden. Hier is ons
verhaal. Veel leesplezier van Marie en Lizzy

!

Marie:

Lizzy:

Bij mij ging het op de Havo mis in het 4e jaar
bij de toetsen. De teamleider stelde voor om
naar het mbo te gaan als het na de tweede
periode niet lukte. Dit is dus niet gelukt.

Nadat ik mijn Havo diploma had gehaald,
had ik besloten dat ik international business
and management studies wou doen op
Stenden. Een HBO studie dus. Tijdens de
drie maanden dat ik de studie volgde kwam
ik erachter dat dit niet de studie was die bij
mij paste en ben ik gestopt.

Omdat ik nog geen idee had, welke opleiding
bij mij zou passen, heb ik eerst een half jaar
een tussentraject/ oriënteringsopleiding
genaamd FC-XL op het MBO gevolgd. Hier
kreeg je verschillende opdrachten en een
stage om een opleiding te vinden die bij je
past. Uiteindelijk heb ik voor de opleiding
Middenkaderfunctionaris Bouw gekozen. Hier
ben ik tijdens het 1e schooljaar ingerold en
heb ik voor de zomervakantie veel
opdrachten gemaakt en veel geleerd
waardoor ik in het tweede jaar
voorwaardelijk mocht beginnen in plaats van
in het eerste jaar.
De overgang van havo naar mbo was een
hele grote stap voor mij; het is helemaal
nieuw en je moet er echt even inkomen. Ik
heb er zeker geen spijt van, je word er
sowieso mee geholpen en ze hebben respect
voor je dat je van havo bent gekomen en dit
wilt proberen.
Ik sta er beter in dan dat ik had verwacht en
krijg veel hulp waar nodig. Dat was een
grote opluchting voor mij.
Ik wil graag mijn diploma over drie jaar
halen en daarna naar het HBO. Ik wil steeds
hogerop komen en uiteindelijk architect
worden. Het kost veel tijd maar als je iets
echt wilt dan ga je daar helemaal voor en
heb je er veel voor over.
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Ik wilde gaan doen wat ik altijd al leuk vond
en dat was binnenhuisarchitectuur. Creatief
bezig zijn en leuke dingen bedenken. Via
internet ontdekte ik dat in het derde jaar van
de opleiding HBO Bouwkunde mij kon
specialiseren in binnenhuis-architectuur.
Helaas had ik op de Havo een pakket zonder
wis- en natuurkunde gekozen en moest ik in
de zomer deze vakken volgen. In het eerste
jaar kwam ik er achter dat het heel moeilijk
was als je geen voorkennis had. Hierdoor
kwam ik steeds meer achter te lopen. Ik was
elke dag gestrest en besloot na een half jaar
dat ik beter eerst voorkennis kon opdoen.
Vandaar dat ik nu de MBO opleiding
Middenkaderfunctionaris Bouw doe.
Met mijn Havo diploma kon ik in het 2e jaar
starten. Het was voor mij een hele
opluchting dat alles hier een stuk rustiger er
aan toe ging. Dit bevalt me een stuk beter
omdat ik nu veel meer de inhoud begrijp en
goed kan toepassen. Ik ben blij dat ik deze
keuze heb gemaakt. Het gaat nu goed en zie
uit naar mijn eerste stage in het
bedrijfsleven.
Na het MBO wil weer HBO gaan doen
en uiteindelijk architect of
binnenhuisarchitect worden.

