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Huidige studie:
bachelor marketing

Voordien:
opleiding polyvalent
verkoper en
houttechnieken in CVO
en
ASO talen-
wetenschappen (gestopt
in zesde jaar)

"Ik ben van school gegaan in ‘t 6de jaar omdat ik met dat diploma talen-
wetenschappen niets meer ging doen en dat niet nodig had. Want op dat
moment dacht ik dat ik niet verder zou studeren, dat dat niets voor mij was. Ik
zou een eigen bedrijf opstarten, zonder verder te studeren. Ik vond mezelf
geen goede student, ik was ook mentaal onzeker en flipte over veel dingen,
niet alleen over school.

Ik wist wel dat een diploma secundair nodig is, zonder gaat dat niet lukken,
maar het moest geen ASO-diploma zijn. Ik heb me direct ingeschreven voor
de opleiding van één jaar tot polyvalent verkoper in een CVO. Dat was een
heel rustige periode, omdat het niveau lager lag, er was maar drie dagen les,
dat heeft me goed gedaan. 

Ik merkte dan ook dat ik wel wilde verder studeren, is een unieke periode,
een grote kans om te leren die je later niet meer krijgt. Ik heb ingezien dat
studeren de grootste cadeau is, dat we blessed zijn dat wij allemaal kunnen
leren in België. Ik wilde die kans grijpen, die niet laten voorbij gaan. Net
vandaag was het de eerste dag op de hogeschool. Dat voelde direct goed,
terug op mijn plaats. Een nieuw mooi avontuur. Ik was een jaar alleen met
ouderen, nu terug tussen leeftijdsgenoten. 

Deze getuigenis van 28 februari ‘22 is van L. (naam bekend bij de SERV), 19
jaar. Hij stopte met ASO Talen-Wetenschappen vier maanden voor het
einde van het schooljaar. Hij schreef zich direct in in een centrum voor
volwassenenonderwijs in de opleiding polyalent verkoper en in
houttechnieken. Dit semester is hij gestart met de bacheloropleiding
Marketing. Houtbewerking en Marketing moeten hem in staat stellen in de
toekomst zijn eigen houtbedrijf op te richten.

De SERV ondersteunt het voornemen van minister Weyts om op korte termijn werk te maken van
een nieuw actieplan voor preventie en aanpak van schooluitval. Het aantal vroegtijdige
schoolverlaters blijft te hoog (9,4%) in Vlaanderen, de doelstelling uit het Pact 2020 (4,3%) is niet in
zicht. De loopbaan van wie zich niet kwalificeert, is veel precairder en heeft ook invloed op
inkomen, gezondheid, relaties en welbevinden. De strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten moet voor
de SERV een echte beleidsprioriteit zijn, onder verantwoordelijkheid van de beleidsdomeinen
onderwijs, welzijn en werk.



Ik wil dat ook leren, marketing, wat ik nu ga doen. In het middelbaar
studeerde ik niet, als ik slaagde was dat door af te kijken op mijn gsm. Ik
studeerde nooit, jawel, een beetje voor de examens. Ik was altijd de lastpak
die de les stoorde, het boeide me niet, waarom moet ik een cosinus leren
berekenen? Ik had geen boel met de leraren, ik was ook graag gezien. Ik ben
ingeschreven in de bachelor met een creditcontract want ik heb mijn diploma
secundair maar in juni.

In het lager onderwijs en het middelbaar moeten ze meer moeite doen om
over het mentale lessen te geven, hoe je je gedachten kan controleren. Ik was
super onzeker. Psychologie als een vak, maar niet op een hoog niveau of zo.
Simpel, ‘dat je dat denkt, dat komt daardoor’. Dat was midden in corona, maar
mijn situatie stond daar los van. Ik had het daarvoor al moeilijk, in de eerste
lockdown was ik heel blij met de isolatie, dat had ik nodig.

Als hobby deed ik aan houtbewerking, een aantal maanden nadien is dat een
passie geworden. Als ik dat in het eerste middelbaar had leren kennen, had ik
daarvoor gekozen. Maar ik ben direct naar aso gegaan omdat dat de logische
weg is. Er moet meer begeleiding zijn, je meer laten proeven in het secundair.
Ik ben daar nog altijd actief mee bezig in de vrije tijd, ik wil een eigen bedrijf
starten, een duurzaam houtbedrijf.  Dat is voor de toekomst, ik zit nu in het
2de jaar houtbewerking in het CVO. Polyvalent verkoper was voor het
diploma, houtbewerking is uit interesse."
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MAXIM, 24 jaar

Huidige studie:
bachelor gezins-
wetenschappen in
combinatie met werk

Voordien:
opleiding opvoeder in
een CVO
en
TSO sociaal-technische
(gestopt op 18 jaar)

Deze getuigenis van 16 maart ’22 is van Maxim, 24 jaar. Hij stopte met het
sociaal-technische (TSO) toen hij 18 jaar was. Hij schreef zich in voor de
opleiding opvoeder in een CVO om zijn diploma secundair te halen. In
september vorig jaar startte hij met de bacheloropleiding Gezins-
wetenschappen. Hij combineert de opleiding met werken in de horeca. 

‘"Ik ben op mijn achttiende van school gegaan nadat ik te weten was
gekomen dat ik voor de derde keer mijn vijfde jaar middelbaar opnieuw zou
moeten doen, ik zat toen in de sociaal-technische. Mijn frustratie was echt
groot. De school was officieel aangepast aan autisme maar dat was in de
realiteit niet het geval. Ik was schoolmoe, ik ben vertrokken van school en in
de horeca beginnen werken. Maar ik dacht al snel, ‘horeca is goed voor nu,
maar ik zal dat later niet meer willen doen’. Daarom heb ik me ingeschreven in
het CVO in Leuven om mijn diploma te behalen. 

Ik heb daar drie jaar over gedaan in plaats van twee jaar, ik was 21 jaar toen ik
afstudeerde als opvoeder. Ik ben ondertussen altijd blijven werken in de
horeca. Na mijn opleiding heb ik als opvoeder gewerkt in een beschutte 



werkplaats en daarna in een gemeenschapspraktijk, dat is een therapeutisch
centrum voor mensen met een mentale beperking. Daar ben ik gebleven tot
corona is begonnen. Ze vroegen me om geen mondmasker te dragen en
daarom ben ik vertrokken. Daarna heb ik toch lang gezocht naar werk als
opvoeder. De meeste vacatures zijn voor bachelors of gelijkwaardig door
ervaring. Maar dat laatste telde niet gezien mijn leeftijd. 

Daarom ben ik aan een bachelor begonnen, maar dat lukte niet, ik was maar
voor één vak geslaagd. Ik zat enkel thuis, de hele tijd aan mijn bureau en dat
ging niet. Ik was het heel beu en ben naar Portugal verhuisd om daar voor een
call center te gaan werken. Na zes maanden ben ik teruggekomen en in
september vorig jaar ben ik weer beginnen studeren, aan hogeschool Odisee.
Daar kan ik werken en les volgen, er is één dag les in de week. Ik volg nu de
bachelor Gezinswetenschappen, wat een bredere opleiding is. Mensen die
afgestudeerd zijn in die opleiding, doen nadien interessante jobs met goede
vooruitzichten. Daarnaast werk ik bij Starbucks als supervisor.
 
Het CVO heeft me echt uit de put geholpen, nadat ik gestopt was met school,
het ging toen niet goed. Ik kan het eigenlijk iedereen aanraden die de school
beu is, in een CVO word je als mens behandeld. In mijn middelbare school,
die in theorie goed was voor mensen met ASS, was er minder structuur dan in
een gewone school. Je moest heel zelfstandig werken en als je een vraag
had moest je daar zelf mee naar de leraren stappen. Dat is ok als je een vak
goed kan maar niet als je moeilijkheden hebt, bv. zoals ik met Frans. Eigen
motivatie was erg belangrijk, maar bij een puber is dat niet evident. ASS kent
een complex en breed spectrum en is van persoon tot persoon anders. Ik kan
structuur vinden in de horeca, in een Starbucks is alles voorgeschreven en ik
focus graag op het sociale. Ik had een heel groot gebrek aan motivatie in het
middelbaar, ik zat daar zonder perspectief. Je moest er presteren en de rest
was niet belangrijk. Ondertussen zie ik het belang van een middelbare school
diploma wel in. Ik heb in het CVO veel jongeren ontmoet die schoolmoe
waren. Er zouden meer mensen moeten zijn op een middelbare school die
rond het sociale aspect werken."
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