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'Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.' Het intakegesprek voor autotechnicus
op mbo21 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg
is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. Voordat hij zich kan herstellen
van deze opmerking, komt de volgende vraag. 'Ik lees dat je ervaring hebt. Wat heb je
gedaan?' Het antwoord is kort en bestaat uit enkele woorden, want het begrip 'olie
verversen' heeft hij nog niet geleerd.
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Hoge bloeddruk
Hij was pas twaalf toen hij met auto's werkte en is vlak daarna naar Nederland vertrokken.
Over die reis willen ze graag iets horen. Dat hij ooit al eens heeft gezegd dat die vijf jaren

alleen van hem zijn, weten ze nog niet. Ook wacht hij nog op zijn familie die door de oorlog
in Ethiopië niet naar de ambassade kan voor een DNA-test. Het is de laatste stap op weg naar
een gezinshereniging. Een stap die steeds werd uitgesteld, omdat de papieren niet in orde
waren. Ze weten niets van zijn moeder die door de hoge bloeddruk en alle stress over haar
zoon een slechte gezondheid heeft. Of van zijn vader die dit jaar nog in het ziekenhuis heeft
gelegen. Wel vragen ze even naar zijn knie, want hij loopt al een maand op krukken, omdat
twee van zijn kniebanden tijdens een sliding bij het voetballen zijn gescheurd. Op de website
van de Erasmus Universiteit zocht hij alles op over zijn blessure. Het was het moment waarop
hij verzuchtte dat het lijkt alsof de pech hem achtervolgt. Het moment dat hij zich opsloot in
zijn kamer en ook school even niet meer zag zitten. Leeft iemand te veel met hem mee dan
bewaart hij afstand door te zeggen dat het goed komt. Ook weten ze niet dat hij graag lacht
om de grapjes van Judeska. Dat hij 's nachts vaak wakker ligt en nadenkt over zijn toekomst.
Zijn toekomst in een land waar er niemand op hem lijkt te wachten. Een land waar mensen
zoals hij zich extra moeten bewijzen.

Vertrouwen
Tijdens de intake lijkt het even of hij is vergeten waarom hij hier zit. Dat hij zijn lot zelf in de
hand mag nemen. Totdat hem eindelijk wordt gevraagd wat hij er zelf van denkt. 'Ik heb er
honderd procent vertrouwen in dat ik het kan.' En even is goed zichtbaar waarom juist hij in
staat is om te vechten voor zijn toekomst. Dat het goed komt, durft hij nu nog niet te zeggen.

Noot
1. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland kent vier niveaus.
Mbo-niveau 1 leidt op tot assistent: onder toezicht uitvoeren van eenvoudige
werkzaamheden, mbo-niveau 2 leidt op tot medewerker/basisberoepsbeoefenaar: een
baan waarbij je zelfstandig uitvoerende werkzaamheden kunt verrichten. Op de
vakopleiding (niveau 3) leren studenten werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het
gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur. Ook op de
middenkaderopleiding (niveau 4) leren studenten werkzaamheden volledig zelfstandig
uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Deze
opleidingen duren meestal langer dan de niveau 3-opleidingen en geven toegang tot
het hoger beroepsonderwijs (hbo).

