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Stel je voor dat je scooter kapot gaat maar er is geen monteur
om ‘m te repareren. Of je wil met je ouders uit eten maar kunt
nergens terecht omdat er geen koks meer zijn. En wat doe je
met een gebroken been als er geen verplegers en verzorgenden
meer worden opgeleid? Picture this: kun jij je een Nederland
voorstellen zónder auto- en installatiemonteurs en bakkers?
Zonder verplegers, verzorgenden, bouwvakkers, koks, verkopers
en hoveniers?
Ik zou niet in zo’n land willen wonen. En daarom is het vmbo,
dat de koks, bakkers en verzorgenden van de toekomst voor
bereidt op het mbo, zo ontzettend belangrijk. Zonder jullie kan
Nederland niet functioneren. En loopt alles in de soep.
Daar mag je best een beetje – of eigenlijk heel erg – trots op zijn.
Het vmbo en het mbo doen er toe. En dat vinden álle bedrijven
van Nederland. Toch kan het best moeilijk zijn om dan ook écht
te kiezen wat je wil gaan doen na het vmbo. En welke studie je
straks gaat volgen op het mbo. Wat vind je leuk en waar ben je
goed in? Klus je al je hele leven aan motortjes en fietsen of bak je
de lekkerste taarten voor de verjaardag van jouw familie? Of wil
je juist met kinderen werken? Ook is het belangrijk om heel goed
te kijken of je met je studie straks ook een baan kunt vinden.
Dat geldt namelijk niet voor alle studierichtingen. Vraag aan je
mentor of decaan om je daarbij te helpen!

Nederland
wacht
op jou!
En wil je dan vier dagen werken en één dag naar school of
liever vijf dagen naar school en stages lopen? Ook die keuze
– BBL en BOL noemen we dat – is belangrijk. Voor wie lekker
praktisch is ingesteld is vier dagen werken aantrekkelijk.
Je krijgt al salaris en blijft heel goed bij met alle nieuwe
ontwikkelingen in bedrijven. Of het nou gaat om een
ziekenhuis, een autogarage of een slagerij.
Ik zeg het nog maar eens namens alle bedrijven van Nederland:
wij hebben jullie keihard nodig en zijn ontzettend trots op en
blij met jullie! Als je dan ook nog eens super gemotiveerd bent
en een goede werkhouding hebt kun je op heel veel arbeids
plaatsen terecht. Wat kun en wil jij gaan doen bij het bedrijf
of de instelling waar je wil gaan werken? En wat kunnen zij
allemaal van jou leren?
Als je daar goed over nadenkt, ligt de toekomst voor je open
en is de sky the limit.
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