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De klik

Het klikte meteen tussen Robbin (20) en Chahid (19), ze zijn
klasgenoten én vrienden en hebben dezelfde droom: automonteur
worden. Ze vertellen er vrolijk over, vlak voor de les autotechniek
bij Kentalis Scholengemeenschap Effatha in Zoetermeer begint.
“Ons favoriete vak”, zegt Chahid. Het plezier straalt van zijn
gezicht. Robbin voegt nuchter toe: “En je hebt het nodig om
automonteur te worden.”

R

obbin en Chahid hebben allebei al een

Robbin: “Ik heb een auto. Dan gaan we naar Den Haag.

mbo-diploma niveau 1 op zak. Nu volgen ze

Lekker eten en winkelen.”

de mbo-opleiding autotechniek op niveau 2.
Ze leren verder, omdat het nodig is voor hun

Werken met auto’s is de grote droom van Robbin en

droombaan. Allebei kozen ze bewust voor Effatha in

Chahid. Elke week lopen ze vier dagen stage bij een auto-

Zoetermeer, het enige mbo speciaal voor studenten die

bedrijf en gaan ze één dag naar school. “Die combinatie

doof of slechthorend zijn. Ze krijgen hier les in kleine

bevalt prima”, vertelt Robbin, die bij het autobedrijf van

groepen en kunnen gebaren met hun docenten. Er is ook

zijn vader werkt. “Hij is geen strenge baas”, vertelt hij

veel individuele begeleiding en iedereen studeert op zijn

met een grijns op zijn gezicht. Snel voegt hij eraan toe:

eigen tempo. Robbin en Chahid vinden het fijn om in de

“Maar soms wel. Toen ik veertien of vijftien jaar was,

klas te zitten met studenten die ook slechthorend

wist ik al dat ik automonteur wilde worden. Toen ging ik

of doof zijn. Ze waren al snel vrienden en trekken nu

vaak bij mijn vader kijken.” Chahid: “Dit is ook wat ik wil.

ook buiten schooltijd samen op.

In de toekomst zou ik wel een eigen bedrijf willen
hebben.”
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