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Sam Feijen
Leeftijd: 17
Woonplaats: Eindhoven
BBL’er bij: Bam Techniek en Bouw, Eindhoven
Opleiding: 1e monteur installatietechniek Utiliteit 
niveau 3 (2e jaar)
Praktijkbegeleider: John Oprins
Leerlingenbegeleider: Harold van Bree (IW Brabant 
Zeeland)
Favoriete muziek: Hiphop en Party-muziek
Favoriete Game: Ik game niet
Serie: Lucifer
Sport: Fitness en voetbal

Sam Feijen

Waarom heb je gekozen voor een technische opleiding?
09:35 

Hoe bevalt het bij Bam Bouw en Techniek?
09:42 

Waar zie jij jezelf staan in 2030?
09:50 

Ik zat in 4 havo, maar was bepaald geen fan van school. Mijn concentratie is niet top, dus de resultaten 
waren niet zo goed. Ik had toen de mogelijkheid om over te stappen naar een opleiding mbo niveau 3. Eerst 
heb ik gekeken voor een opleiding mbo Economie, maar dan zag ik mezelf terecht komen op een kantoor en 
dat leek me drie keer niks. Omdat ik met mijn handen wilde werken, dacht ik ook nog even over een oplei-
ding in de zorg, maar dat paste toch ook niet helemaal bij mij. Tijdens een meeloopdag bij InstallatieWerk 
ging ik kijken of elektrotechniek iets voor mij was. Het eerste deel van die dag maakte ik toevallig kennis met 
loodgieterswerk en dat bleek echt heel leuk. In de middag ben ik nog wel gaan kijken op de afdeling elektro-
techniek, maar ik werd gelijk gek van al die draadjes en toen heb ik de knoop doorgehakt; installatiewerk, dat 
wordt mijn vak.

Dat is ver weg. Ik had een half jaar geleden nog niet eens kunnen vermoeden dat ik nu bij Bam zou werken, dus 
dat vind ik lastig. Wat ik wel merk is dat ik nieuwsgierig ben en als iets mij te pakken krijgt, dan pak ik dat snel 
op. Dat maakt ook dat ik zomaar kan switchen als er iets leukers op mijn pad komt. Maar ik wil in ieder geval nu 
eerst mijn diploma niveau 3 halen. Het zou ook heel goed kunnen dat ik daarna nog hbo ga doen, maar pin mij 
daar niet op vast. Ik ben nu nog heel jong, het is dus ook wel logisch dat ik mijn pad niet helemaal uitgestippeld 
heb. En ik ben niet bang voor veranderingen, dus ik kan zomaar weer een carrièreswitch maken.

09:39

Het eerste jaar heb ik gewerkt bij Van Dorp Installaties in Amersfoort; een fantastisch bedrijf. Allemaal jonge 
jongens en alles was echt goed geregeld. Ik kon overal aankloppen en ik wist precies waar ik aan toe was. 
Normaal maak je dat af, maar doordat ik nogal onverwachts naar Eindhoven verhuisde, plaatste Installatie-
werk mij daarna bij Bam Bouw en Techniek. Een verandering, maar het is goed om ook bij heel ander soort 
bedrijf ervaring op te doen. Bam is groter, maar het is zeker ook een heel goed bedrijf. Ik zit nu op een hele 
leuke renovatieklus in Den Bosch, waar ik nauw betrokken ben bij de opbouw van drie technische ruimtes. 
Ik heb al ervaring opgedaan met de aansluiting van prefab modules, maar nu ook met het vanaf de grond 
opbouwen van een leidingstelsel. In een half jaar tijd heb ik hier alweer heel veel geleerd. 09:47

09:54
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Heeft u ook BBL'ers in dienst? Dan krijgen zij nu een gratis abonnement op E&W. Aan te vragen via tnl.nu/BBLgratisEW


