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 Hoe is het? 

Beste meneer Peeters,

Een jaar geleden zat ik nog op het vmbo, nu begin ik alweer bijna aan mijn tweede jaar  
op het mbo. Dat is echt anders! De leraren zitten niet meer achter je aan als je iets moet 
inleveren. Dat moet je gewoon zelfstandig doen. Ik ben nu bezig met het zoeken van een 
stage. Binnenkort ga ik op gesprek bij Ziggo om te kijken of ik kan meelopen met een  junior accountant stage kan doen bij hun call center. Ik volg de opleiding junior accountmanager op niveau 4 aan ROC Friese Poort.  De opleiding is anders dan op de meeloopdagen, maar wel heel leuk en afwisselend.  Je zit niet alleen maar achter de computer. Het is best pittig, met veel commerciële  calculatie. Ik ben zelf niet supergoed in rekenen. Dan moet je het wel echt willen.  Ik kom ook veel dingen tegen die ik op Comenius al heb gehad. Aan de ene kant is dat 

een herhaling, maar je gaat ook een stapje verder. 
Ik wist altijd al dat ik de economische kant op wilde. Op Comenius koos ik binnen  Economie & Ondernemen de route Internationaal Ondernemen. In dat programma leer  
je veel over contacten met het buitenland. Ik heb een tante die op een ambassade werkt 
en een oom in Angola die internationaal business manager bij een bank is.  Mijn droom is om op een ambassade werken. Na het mbo wil ik daarom verder leren  aan het hbo, de studie International Business en Management. Dáárna wil ik nog drie jaar  
rechten studeren in Engeland. Het lijkt me heel interessant om veel kennis op te bouwen  
in talen, mensen en culturen. Binnen mijn route heb ik het keuzevak Internationale  Handel gevolgd, dat door u en mevrouw Vonk ontwikkeld is voor leerlingen uit de  kader beroepsgerichte leerweg. Jullie konden het perfect uitleggen! We zetten een  eigen bedrijf op om te gaan handelen met een bedrijf in Zweden. Omdat we in tijdnood 

kwamen, zijn we hoesjes gaan in- en verkopen op school, van die winst konden we weer 
andere dingen kopen. Zo doe je praktijkervaring op. Onze klasgenoten waren altijd  jaloers, dat wij in ons programma veel meer activiteiten deden dan zij...! Leerlingen die een keuze gaan maken zou ik aanraden eerst naar je kwaliteiten te kijken, 

wat vind je leuk, waar ben je goed in en wat wil je later doen. Op het ROC helpt een  studieloopbaanbegeleider je met keuzes en je hebt het vak Loopbaan en Burgerschap.  
Op het vmbo kun je daarover binnen LOB met docenten praten. Dus kijk eerst naar wat je 
wil en wat je hebt. Dan kun je beter bepalen wat bij jou past.
Groetjes,
Dinara Paulo Kakinda

Van:
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 
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Dinara Paulo Kakinda

Mail aan  
mijn oude  
vmbo-school

 Wim Peeters wim.peeters@comeniuscollege.leeuwarden.nl 

 22 mei 2019 09:21

 dinara.paulo.kakinda@rocfriesepoort.nl

 Re: Hoe is het? 

Hoi Dinara,

Wat leuk dat ik weer eens iets van je hoor! Ik zag je laatst nog werken bij de Servicebalie  

van de Jumbo, maar je was zo druk bezig uitleg te geven aan een klant dat je mij helemaal 

niet zag! Ik ben blij dat je een vervolgopleiding hebt gekozen die echt bij je past.  

We zagen op Comenius al snel dat je een goede commerciële instelling hebt. Nu nog 

goed leren rekenen, want dat is als accountmanager ook belangrijk! Hopelijk lukt het je 

om hierna op het hbo verder te leren, zodat je kunt worden wat je wilt. Mevrouw Vonk en 

ik hebben Internationaal Ondernemen zó ontwikkeld voor KB en GL, dat je erachter kunt 

komen of je hier later ook iets mee wilt gaan doen. Ook vonden we dat we jullie goed 

moesten leren wat erbij komt kijken als je contact hebt met klanten of leveranciers in het 

buitenland. Via internet kan je makkelijk je spullen inkopen in het buitenland en kunnen 

buitenlandse klanten je makkelijker vinden. Bijvoorbeeld als je een goede webshop hebt. 

Dat ontbrak nog in het programma van Economie & Ondernemen.

Kom je eens langs als je in de buurt bent? 

Groetjes,
Meneer Peeters

Van:
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Aardbevingbestendig metselen is een onderdeel van 
het nieuwe regionale keuzevak Aardbevingbestendig 

bouwen op het Winkler Prins.
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De aanleiding voor een keuzevak Aardbevingbestendig bouwen laat zich niet moeilijk raden. 
 “We spelen graag in op wat er in de regio gebeurt. We willen onze leerlingen zo actueel mogelijk opleiden”, 
zegt Dominique van Veenhuizen, directeur basis en kader bij Winkler Prins in Veendam. “Dit keuzevak komt 
als geroepen. Leerlingen die voor de bouw gaan, willen zich hier graag in verdiepen”. Het initiatief lag bij het 
mbo Alfa-college samen met het EPI-kenniscentrum, het opleidingscentrum voor aardbevingbestendig  
bouwen. Met scholen in de stad Groningen herschreven zij het keuzedeel voor het mbo naar een keuzevak 
voor vmbo-leerlingen. 

zegt van Veenhuizen. “Een behoorlijke groep 

leerlingen BWI vindt een plek bij SSPB, het 

Praktijkcentrum Bouw, dat jongeren opleidt  

tot goede vaklieden. Die optelsom was dus  

snel gemaakt.” 

“DIT ACTUELE KEUZEVAK  
KOMT ALS GEROEPEN”

Volste vertrouwen
Op dit moment heeft elk profiel nog zijn  

eigen keuzevakken. “In de toekomst willen  

Mooie doorlopende leerlijnen
Bij de voorbereidingen voor Sterk Techniek

onderwijs vonden het Alfacollege en Winkler 

Prins elkaar. “Toen de programmamanager 

Techniek van het Alfacollege en coördinator 

van Toptechniek in Bedrijf Groningen ons  

polste voor dit keuzevak, hebben we dat  

aanbod met beide handen aangenomen”.  

Winkler Prins heeft de techniekprofielen  

BWI, PIE en M&T in huis. Het Alfacollege  

zag daarin mogelijkheden voor mooie  

door lopende leerlijnen vmbombo.  

“Onze leerlingen stromen vaak door  

naar vervolgopleidingen in de stad,”  

we bredere keuze mogelijk maken”.  

Twee docenten bouw gaan het keuzevak  

Aardbevingbestendig bouwen verzorgen.  

In eerste instantie als pilot, om uit te proberen  

hoe het gaat. “In het keuzevak zit ook theorie  

over aardbevingen. Dat leent zich prima  

voor een mooie koppeling met avovakken.  

In Sterk Techniekonderwijs gaan we met het 

Alfacollege ervoor zorgen dat ons wederzijds 

aanbod aansluit en niet gaat dubbelen.”  

En het bedrijfsleven? “We hebben het volste  

vertrouwen dat ze gaan aanhaken”. 

Samen  
de regio  

versterken

        WINKLER PRINS IN VEENDAM GAAT REGIONAAL KEUZEVAK  
AARDBEVINGBESTENDIG BOUWEN AANBIEDEN




