Cursussen
Nederlands tot
niveau 4.1
Taalstage
Orthopedagogie
Ik ben nu fier op mezelf,
omdat ik toch de kans krijg
om hier te studeren. Mijn
werkervaring in Duitsland is
natuurlijk een voordeel
geweest. Bovendien heb ik
twee jaar Nederlands
gestudeerd en dat heeft
mijn kansen ook vergroot,

Silvia

denk ik. De motivatie vond ik
bij mezelf maar ook bij mijn
familie en vrienden en het
personeel van het CVO.

46 JAAR, UIT DUITSLAND
Twee jaar geleden ben ik naar België gekomen. Ik kon amper Nederlands
spreken, daarom schreef ik me in bij het CVO om Nederlands te leren. De
talen Nederlands en Duits lijken erg op elkaar. Bovendien ging ik vroeger
vaak met mijn ouders naar Nederland op vakantie. Daarom was de taal niet
extreem moeilijk voor mij.
In Duitsland heb ik gewerkt als verpleegster en nadien studeerde
ik logopedie. Ik had acht jaar een eigen praktijk. In België is het niet
mogelijk om als logopediste te werken, omdat ik de taal niet perfect
beheers. Dat heb ik ontdekt op een taalstage die ik bij een logopediste in
Geel heb gedaan. Verpleegster worden, kon niet omwille van mijn
rugproblemen. Ik besefte dat ik goed moest nadenken welke kant ik nu op

Bekijk de lessen in het CVO als
iets belangrijk en spreek ook
Nederlands buiten het CVO.
Wees niet bang. Doe stage en
zoek uit wat je leuk vindt.
probeer jezelf voor te stellen
wat je de volgende 20 jaar wil
doen. Luister ook naar wat
andere mensen zeggen. We
zeggen te snel dat we iets niet
willen of iets niet leuk vinden.
Probeer het eerst, en zeg dan
wat je ervan vindt.

wilde.
Ik heb altijd geweten dat ik met kinderen wilde werken, liefst met kinderen
met beperkingen omdat ze in onze maatschappij niet meetellen. Voor mij
is iedereen gelijk. Ik heb er ook nog aan gedacht om straathoekwerk te
doen. Uiteindelijk koos ik voor een opleiding orthopedagogie

Momenteel ben ik thuis door
een amputatie van mijn
linkerbeen, maar volgend
jaar begin ik met de

via de VDAB.

opleiding orthopedagogie. Ik

Ik heb verschillende motivatiegesprekken moeten doen. Het was een lange

kinderen met

en moeilijke weg, vooral omdat ik niet goed Nederlands sprak. Maar ik

gedragsstoornissen.

werd gekozen om met de opleiding te starten.

zal ook stage lopen bij

