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Voor de zomervakantie verlieten weer tal van leerlingen hun school met een diploma of certificaat. 
Sommigen zijn een vervolgopleiding begonnen, anderen gingen aan het werk. Van Horen Zeggen vroeg 
drie schoolverlaters uit cluster 2 naar hun verwachtingen. Over een jaar hoopt de redactie met ze 
terug te blikken op de plannen die ze hadden. 

merken. Ik heb er moeite mee te veel dingen tegelijk te 
moeten doen. Ook vind ik het niet leuk om met te veel 
mensen tegelijk te werken, twee of drie gaat nog wel.”

Opleiding sociaal pedagogisch werker
Esther van de Weerdt is twintig jaar en doof. Ze heeft 

een cochleair implantaat en functioneert, zoals ze het zelf 
zegt, als een slechthorende. “Bij mijn geboorte was ik 
zwaar slechthorend. Door een virus, dat op de rode hond 
lijkt, ben ik langzaam doof geworden en uiteindelijk was ik 
op mijn vierde volledig doof.”

Esther zat eerst op de Ammanschool in Amsterdam, 
het huidige Signis. Na groep 8 stapte ze over naar de 
Guyotschool in Groningen waar ze voor de zomer haar 
diploma VMBO TL haalde. “Op Ammanschool had ik het 
niet altijd naar mijn zin, ondanks dat ik heel leuk met mijn 
klasgenoten en vrienden had. Maar in die periode had 
ik heel weinig vrije tijd omdat ik elke dag heen en weer 
reisde. Ik kwam elke dag heel laat thuis en daardoor had 
ik weinig horende vrienden in mijn buurt en kon ik niet 
doordeweeks met mijn vriendinnen afspreken. Tot ik naar 
Guyot ging, veranderde mijn leven enorm. Ineens woonde 
ik doordeweeks op het internaat samen met vijf anderen 
die ook doof of slechthorend zijn. Toen begon ik het pas 
echt leuk te vinden omdat ik ineens veel vrije tijd kreeg en 
kon afspreken met mijn vriendinnen.”

Als klein meisje wilde Esther graag juf of actrice worden. 
“Waarom weet ik eigenlijk niet”, verklaart ze nu. Na de 
zomer is ze gestart met de opleiding sociaal pedagogisch 
werker op het ROC Top in Almere. “Ik vind dit heel leuk. 
Ik zou heel graag wat met dove of slechthorende jongeren 

De 18-jarige Ricardo Huisman heeft ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden. Hij zat eerst op de Cor 
Emous in Den Haag en stapte later over naar 

De Weerklank in Leiden. Ricardo kijkt met veel plezier 
terug op de vijf jaar dat hij de VSO Praktijkstroom volgde. 
Vooral techniek en koken spraken hem aan. Als een van 
de wei nige leerlingen van zijn leerjaar wist hij een AKA-
opleiding (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent niveau 1) 
af te ronden. Dankzij de samenwerking van De Weerklank 
met een ROC kreeg hij hiervoor een officieel diploma. 
Tijdens zijn stage wist hij alle branchegerichte certifica-
ten waarvoor hij zich had aangemeld te halen. Trots is hij 
dan ook op zijn certificaten voor heftruck, reachtruck en 
assistent logistiek medewerker. In de schoolgids van De 
Weerklank zegt hij: “Ik wist al snel dat ik in de logistiek 
wilde werken en na mijn stage bij de HTM wist ik het 
zeker. Dit schooljaar heb ik twee dagen in de week bij de 
Bouwmaat stage gelopen. Ook dat was heel erg leuk.”

Ricardo gaat liever werken dan verder leren. “Er is geen 
vervolgopleiding die aansluit bij mij en ik wil ook graag 
gaan werken om geld te verdienen”, verklaart hij. “Het 
liefst wil ik trambestuurder worden bij de HTM in Den 
Haag. Ik vind het gewoon leuk om te rijden en ook de 
HTM vond ik erg leuk. Ik had er tijdens mijn stage leuke 
collega’s, het werk lag me heel erg en het ging ook erg 
goed. Jammer genoeg zijn er geen banen bij de HTM”, 
vertelt hij. “Maar”, voegt hij er trots aan toe, “ik heb net 
een baan gekregen bij Braber, een leverancier van dak-
materialen.” Hij is enthousiast over zijn nieuwe werk en op 
de vraag of hij tegen problemen aan denkt te lopen, zegt 
hij: “Misschien, maar dat zullen we in de loop van tijd wel 
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willen doen. Het lijkt me wel wat om als groepsleider of 
psycholoog met dove of slechthorende jongeren te werken. 
Als groepsleider zie je namelijk hoe jongeren zich ont-
wikkelen van jong naar oud en dat vind ik heel mooi en 
interes sant om te zien. Ook lijkt het mij leuk om jongeren 
te begeleiden. Psycholoog lijkt mij een mooi beroep omdat 
ik jongeren dan kan helpen met hun problemen. Maar ik 
ben er nog niet helemaal uit wat ik precies wil worden.”

Positief is Esther over haar huidige opleiding. “Het loopt 
tot nu toe heel goed omdat ik een tolk heb. Ook kunnen 
bepaalde situaties voor mij aangepast worden, bijvoorbeeld 
als het gaat om een luistertoets of een gesprekstoets. Ik ben 
daar nu al mee bezig met mijn ambulant begeleider.” Over 
één van haar valkuilen zegt ze: “Ik kan heel goed praten 
en spraak verstaan, daardoor denken mensen vaak dat ik 
als een horende persoon functioneer met mijn cochelair 
implantaat en dat ik alles kan volgen terwijl dat niet zo is 
want ik heb een dove identiteit, ook al heb ik een hulp-
middel.”

Naast haar school werkte Esther bij de broodafdeling 
van Albert Heijn. “Maar helaas werd mijn contract afgelo-
pen juni niet verlengd omdat ik te oud en te duur werd. 
Daarom heb ik op dit moment geen werk meer, maar 
ik ben wel op zoek. Eerst wil ik echter wennen aan de 
nieuwe school en aan mijn nieuwe leven in Almere want 
anders wordt het allemaal teveel in eens voor mij. Ik woon 

net weer thuis na zes jaar lang geleefd en gewoond te heb-
ben in Groningen.”

Begeleiding
Kevin Rompa rondde voor de zomer zijn opleiding af 

aan het Auris College Utrecht. Hij heeft PDD-NOS en is 
achttien jaar. Lange tijd wist hij niet wat hij later zou wil-
len doen, maar tijdens de opleiding wekte de techniek zijn 
interesse. Hij zegt hierover: “Ik vond de vakken natuur- en 
scheikunde en elektrotechniek erg leuk.” Kevin voegt 
eraan toe: “Ik ging graag naar het Auris College vanwege 
de leuke sfeer en gezellige leraren.”

Na de zomer startte Kevin met de opleiding midden 
kader engineering techniek. “Ik wil later iets gaan doen in 
de elektrotechniek”, licht hij zijn keuze toe. Hij voorziet 
weinig problemen. “Ik heb namelijk op school geleerd om 
te gaan met mijn beperking. Ik denk dan ook met veel 
problemen te kunnen omgaan. Misschien dat ik last krijg 
als de klassen te druk zijn. Verder krijg ik op mijn nieuwe 
opleiding begeleiding van mijn ambulant begeleider en 
mijn loopbaanbegeleidster.” Naast zijn opleiding luistert 
Kevin graag naar muziek en speelt hij games. “Ook heb ik 
een baantje bij Albert Heijn. Ik heb het er heel erg naar 
mijn zin.”
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