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Selfie

Anouk Vorstenbosch
Leeftijd: 25
Woonplaats: Kaatsheuvel
BBL'er bij: Unica, Oosterhout
Opleiding:  Eerste monteur Elektrotechniek, niveau 

3 op ROC Tilburg (eerste jaar)
Praktijkbegeleider: Wilco Schakel (Unica)
Leerlingenbegeleider:  Harold van Bree (IW 

BrabantZeeland)
Favoriete muziek: De rockband Skillet
Favoriete game: Sims 4
Favoriete serie: Friends
Sport: Dansen

Anouk Vorstenbosch

Waarom heb je gekozen voor een technische opleiding?
19:23 

Hoe bevalt het bij Unica, Oosterhout? 
19:33 

Waar zie jij jezelf staan in 2030? 
19:40 

Ik werkte tot een jaar geleden in de boekhouding; op een kantoor deed ik de administratie. Dat betekende 
dat ik vijf dagen per week acht uur stilzat. Letterlijk dan. Maar ik ervaarde ook dat het allemaal nogal eentonig 
en saai was. Via mijn vriend die in de techniek werkt, kwam ik in contact met Installatiewerk Brabant. Daar 
heb ik een dagje meegelopen. Dat beviel me heel goed. Lekker bezig zijn, werken met je handen. Dat was 
voor mij het moment om te kiezen voor een andere loopbaan en ik ben toen voor een technische opleiding 
gegaan. 19:29

Dat bevalt echt heel goed. Het is heel afwisselend, precies zoals ik had gedacht. Ik werk met een vast clubje 
collega’s van drie man. Zij zijn zeer bereid om mij te helpen als iets niet lukt of als ik iets niet weet. En ik vind 
het ook heel gezellig. Veel gezelliger dan op kantoor. En wat echt leuk is; je ziet wat je hebt gemaakt. Mijn 
werk levert nu iets tastbaars op. Heel anders dan met boekhouden. Zo werkt Unica regelmatig voor Rijkswa-
terstaat. Laatst werkten we voor deze opdrachtgever aan de vernieuwing van de elektrische installatie bij een 
zoutstrooilocatie, zodat de strooiwagens vaksgewijs het zout kunnen laden voordat ze het uitrijden over de 
wegen. Dat zijn gewoon leuke concrete dingen. Het enige nadeel is misschien dat ik vaak buiten werk. Dat is 
nu koud. Maar aan de andere kant is buiten werken in de zomer dan wel weer lekker. 19:38

Uiteraard heb ik dan een diploma. Ik zit nu in mijn eerste jaar. Als het een beetje meezit kan ik de opleiding in 
twee jaar afronden. Ik kan nu nog niet goed inschatten of er een of meerdere specialisaties zijn waar ik echt 
in door wil. Maar als ik over tien jaar op een breed terrein werkervaring heb opgedaan op de gebieden die ik 
het interessantst vind, zie ik me tegen die tijd wel in de rol van docente elektrotechniek.

19:45


