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Zeg niet ‘ja’ als je het niet

begrijpt, maar durf vragen
te stellen en laat je helpen,

bijvoorbeeld door
trajectbegeleiding want zij

weten veel.

Ik woon sinds begin 2017 in België. In augustus 2017 ben ik

gestart met Nederlandse lessen bij CVO EduKempen. In mijn

land, Palestina, studeerde ik voor boekhouder. Ik werkte er bij een

groot telecombedrijf als marketingmedewerker en voor de

klantenservice, en als autoverkoper in de garage van mijn vader. 

 

Hier in België heb ik samen met de trajectbegeleiding van

CVO EduKempen een diplomagelijkschakeling aangevraagd. Ik

kreeg goed nieuws, want mijn diploma is gelijkgesteld met het

diploma Boekhouding op bachelor niveau. Hierdoor kan ik terug

werk zoeken in deze sector. Toch kan ik niet direct werken als

boekhouder, want het systeem is anders in België dan in Palestina.

 

Op dit moment werk ik met een contract van art.60 bij de

gemeente Dessel. Het contract duurt één jaar. Mijn taken zijn

boekhouding en administratie. Zo kom ik in contact met alle

diensten van de gemeente. Dat is een goede ervaring. En ik leer

het boekhoudsysteem van de gemeente kennen. Ik kan er al goed

mee werken.

 

 

 

Vorig  jaar  voltooide  ik  een  taalstage  bij  een

garage  van  Citroën  voor  autoverkoop .  Daar

deed  ik  administratieve  taken  en  kon  ik  veel

praten  met  klanten .  Ik  wilde  niet  alleen

luisteren  maar  kwam  daar  om  te  praten ,  om

te  converseren .  Ik  wil  het  CVO  bedanken  voor

deze  stage .  De  stage  hielp  veel  voor  mijn  taal .

Ik  leerde  nieuwe  woorden  en  dialect .  Dialect

vind  ik  heel  belangrijk  om  te  leren .  Mensen

buiten  de  school  spreken  bijna  nooit

algemeen  Nederlands ,  maar  dialect .  Door  de

stage  versta  ik  nu  veel  meer .  De  woorden  die

ik  leerde  kennen :  ‘Hedde  gij ’  in  plaats

van  ‘heb  j i j ’  en  ‘drai ’  in  de  plaats  van  ‘drie ’ .

Dat  vond  ik  gek ,  want  ik  leerde  het  woord

‘draaien ’  wel  in  de  les .  Maar  op  de  stage

betekende  dat  dus  het  cijfer .  Ik  heb  er  ook

veel  mensen  leren  kennen  en  heb  er  nog

steeds  contact  mee .  Ik  vind  dat  elke

anderstalige  cursist  een  taalstage  moet  doen .

Je  leert  heel  veel  nieuwe  dingen .  Het  helpt

ook  om  later  werk  te  vinden  en  je  leert  de

wetten  en  regels  van  België  en  het  bedrijf

kennen .


