Kay van Gerwen
Kay van Gerwen
Leeftijd: 20

Vandaag

Woonplaats: Aarle-Rixtel
BBL'er bij: Strukton Worksphere in Son
Opleiding: Technicus elektrotechnische installaties

vandaag

woningen en utiliteit, niveau 4
Praktijkbegeleider: Wil Timmermans (Strukton)

Gisteren

Leerlingenbegeleider: H
 arold van Bree (IW Brabant
Zeeland)
Favoriete muziek: Nederlandse hip hop

Zaterdag

Favoriete game: FIFA 20
Vrijdag

vrijdag

Favoriete serie: Breaking Bad

Selfie

Donderdag

Waarom heb je gekozen voor een technische opleiding?

10:15

Donderdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Ik zat in 3 vmbo-t en zou blijven zitten. Tenzij ik over zou stappen op vmbo kader. Dat deed ik en tijdens
een open dag van het roc kwam ik bij een een stand van Installatiewerk Brabant-Zeeland (IW). Dat sprak
me direct aan. Ik deed daar een kleine praktijkopdracht en merkte dat de mensen op die stand enthousiast
werden. Daar werd ik blij van, want ik was er al achter dat ik niet van het leren uit boeken was en zag mezelf
liever werken met mijn handen. Als BBL’er ga je gelijk bij een bedrijf aan de slag en leer je dus in de praktijk.
Je leert echt elke dag iets nieuws. Je gaat ook nog een dag in de week naar school en voor mij was dat echt
de perfecte combinatie om gemotiveerd te blijven om een opleiding te doen. De begeleiding vanuit IW was
ook goed en zo kwam ik erachter dat elektrotechniek mij het meeste aansprak.
10:25

Hoe bevalt het bij Strukton Worksphere?

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Maandag

10:26

Ik werk hier nu al voor het vierde jaar als leerling. In het begin vond ik het lastig. Ten eerste moet je soms om
5 uur al uit je bed. Niet fijn. Ook moest ik eraan wennen dat je tegenwoordig veel op de tablet moet doen.
Maar.. het bevalt nu heel goed en elke dag bij Strukton is anders. Ik heb hele gezellige collega’s en word bij
projecten altijd vanaf het begin betrokken. Daardoor leer je snel. Ik heb hier ook echt geleerd om samen te
werken met mensen. Het is heel leuk om bij het begin van een project een puinhoop te zien en dan samen
toe te werken naar de oplevering, waarin alles perfect werkt. Ik ben ook veel initiatiefrijker geworden. Ik
wacht niet meer af, maar durf en mag gewoon alles vragen. Daar leer je heel veel van. En ik heb hier ontzettend veel materiaalkennis opgedaan. Zonder heel diep een boek in te hoeven duiken, haha.
10:31

Maandag

Waar zie jij jezelf staan in 2030?

10:32

Zondag

Zondag

Zondag

72

Over tien jaar heb ik in elk geval een hbo-diploma, want als ik mijn niveau 4 heb, ga ik een hbo opleiding
Elektrotechniek doen. Met dat diploma op zak zie ik mezelf in 2030 wel werken als uitvoerder of projectleider.
En juist omdat ik al sinds mijn vijftiende zo goed ben begeleid door IW en Strukton Worksphere en me dat
zeer aanspreekt, zie ik mezelf later ook wel praktijkleraar worden. Of misschien ga ik als instructeur Elektrotechniek later zelf wel leerlingen aansturen.
10:37
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