Studenten niveau 2 aan het woord
De verhalen van Jeen Buitenga, Tsegab Habtemariam, Marijn Stijkel, David van Kampen en Finn van
der Meulen vertellen wat de niveau 2 opleiding voor hen heeft betekend en wat het ze heeft gebracht.
Stuk voor stuk inspirerende verhalen!

Jeen Buitenga
Medewerker productpresentatie
De opdracht Inrichting in de nog niet geopende kringloopwinkel in Leeuwarden is mij het meest
bijgebleven. De bedoeling was om je een aantal weken met je groepje te verdiepen in een stijl. Denk
hierbij aan retro, vintage, modern warm maar ook modern koud en brocante. Mijn groepje had
destijds ‘modern warm’ gekregen en het uiteindelijke doel van het project was: Style een huiskamer in
de winkel in de stijl modern warm met de meubels en accessoires van de kringloop.

Modern warm

Van niets iets maken!

Ik ben van mening dat je naast de lessen enorm veel leert in de praktijk. Je leert werken in een team
maar ook zelfstandig. In de lessen kregen we naast de theorie ook veel praktijk. Kortom, wat ik geleerd
heb van de opleiding is toch wel werken voor een opdrachtgever, van niets iets maken en ontwikkelen
van de creativiteit.
Ik doe op dit moment de opleiding Travel & Hospitality aan het Friesland College in Leeuwarden. Ik zit
in mijn tweede jaar en zit nu op Ameland, waar ik het komende half jaar werkzaam ben bij het Fletcher
Hotel Resort Amelander Kaap voor mijn stage. Ik werk hier als medewerker front-/backoffice. Na het
afronden van mijn opleiding wil ik graag gaan solliciteren bij KLM en gaan werken als steward.
Daarnaast ben ik nog steeds werkzaam bij The Sting als verkoopmedewerker. Ik ben hier na mijn stage
blijven werken voor de opleiding Medewerker Productpresentatie.
Om te komen waar ik nu ben en waar ik straks heen wil, was deze opleiding echt belangrijk. Door mijn
diploma kon ik een niveau hoger gaan doen. Ondanks dat ik deze opleiding zag als opstapje voor mijn
toekomst heb ik een hele leuke tijd gehad en ook erg veel geleerd. Met topcoaches!

Tsegab Habtemariam
Assisitent dienstverlening niveau 1, Helpende zorg & welzijn niveau 2

Na mijn inburgering ben ik begonnen met de opleiding Assistent dienstverlening op niveau 1. Daarna
ben ik de opleiding Helpende zorg & welzijn op niveau 2 gaan doen. Ook heb ik de vakken Wiskunde

en Biologie gehaald op vmbo-t bij het vavo. In juli hoop ik mijn diploma te krijgen van de opleiding
Human Technology op niveau 4. Na de zomer start ik met de opleiding Verpleegkunde op het hbo. De
opleidingen op niveau 1 en 2 en op het vavo waren heel belangrijk voor mij om verder te kunnen
studeren. Ik heb al jaren de droom om arts te worden.
Ik heb in het MCL stagegelopen, eerst als kamer-assistent en later als helpende. Tijdens de opleiding
heb ik verschillende soorten ziektebeelden en zorghandelingen geleerd. Ik heb geleerd samen te
werken en mijn Nederlands is beter geworden. Ik werk nog steeds drie dagen per week in de zorg als
helpende, met het diploma van de opleiding Helpende zorg & welzijn.

Marijn Stijkel

Podium- en evenemententechniek

Ik ben mijn opleiding podium- en evenemententechniek op niveau 2 aan het afronden. Twee jaar
geleden ben ik na het vmbo basis gestart met deze opleiding, omdat ik uiteindelijk graag de opleiding
AV-specialist niveau 4 wil doen. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik vanaf mijn 15e al met
licht en geluid bezig ben en de opleiding een goede vooropleiding voor AV-specialist is.
Tijdens mijn opleiding heb ik stagegelopen bij GV Stage Equipement en bij Fair Sound. Bij beide
bedrijven ben ik veel bezig geweest met de op- en afbouw van podia en met het aansluiten van lichten geluidssets. Bij Fair Sound mocht ik daarnaast bandjes livestreamen tijdens hun oefensessies. Ik
ben tijdens de stages en de opleiding taakgerichter geworden en ik ben rustiger geworden. Ik heb
geleerd dat het goed is om vragen te stellen.
De afgelopen tijd ben ik druk aan het helpen bij de eindexamenconcerten van de muzikanten, waarbij
wij van podium- en evenemententechniek alle techniek verzorgen.
Na dit jaar wil ik verder leren. Misschien ga ik hierna podium- en evenemententechniek niveau 3 doen,
omdat ik het erg naar mijn zin heb bij de opleiding en me zo nog extra kan ontwikkelen als licht- en
geluidstechnicus, en anders ga ik AV-specialist niveau 4 doen.

David J.P. van Kampen

Medewerker productpresentatie
Mijn eerste stage was in Hengelo bij een leverancier van tuingereedschap genaamd STI B.V. Het was
lastig om heen en weer te reizen, maar ik ging de uitdaging met plezier aan. De tweede stage was bij
interieurwinkel Decorette in Hoogeveen. Deze stage vond ik fantastisch omdat ik kennis kon maken
met styling en ontwerp ontwikkeling.
Ik heb me sterk ontwikkeld tijdens deze opleiding. Ik heb echt sprongen gemaakt. Niet alleen met het
verbreden van mijn creatieve kennis maar ook op sociaal gebied, bijvoorbeeld omgaan met andere

creatieve meningen. Bovendien heb ik leren omgaan met nieuwe materialen zoals papier, hout en glas
maar en heb ik geleerd kasten met een bepaalde uitstraling te stylen.
Vandaag de dag zit ik nog steeds op het Friesland College, op een vervolgopleiding en tevens mijn
einddoel voor het mbo, namelijk Mediavormgeving. Ik zit nu in de laatste fases van mijn opleiding en
ben bezig met diplomeren. In mijn tweede stageplek voor Mediavormgeving heb ik een werkplek
gevonden bij een verfwinkel in Meppel, Paintdiscount.nl. Daar werk ik als fulltime Vormgever. Ik ben
heel trots op wat ik hier heb bereikt en dat zou niet gebeurd zijn zonder de opleiding op niveau 2.

Finn van der Meulen

Medewerker productpresentatie

Tijdens één van de opdrachten op school moesten we een paperoutfit maken. Van allemaal kranten
had ik een outfit gemaakt. Uiteindelijk gingen we onze outfits showen op de catwalk. Heel leuk. Ik heb
geleerd over styling, wat past bij elkaar? Ik heb veel geleerd over composities, hoe zet je iets neer en
waarom?
Mijn stage was bij Hardwerk Fogeltje in Leeuwarden, een vintage winkeltje met veel meubels en
organic kleding. Ik mocht hier achter de kassa gestaan, klanten helpen, de winkel schoonhouden,
nieuw vracht op orde zetten, instagram posts maken en de styling doen van de kleding en de meubels.
Door deze opleiding heb ik gevonden wat ik leuk vind. Super belangrijk dus! Ik volg nu de opleiding AVspecialist op Neushoorn in Leeuwarden (ook Friesland College). Het is een opleiding waar ik mezelf kan
uiten in de vorm van film en fotografie.

Marjon Hakse
Algemeen manager van de Voedselbank
De studenten hebben ons tijdens de coronacrisis uit de brand geholpen en wij hebben studenten die
door corona thuiszaten een stageplek geboden. Het gaat hier om studenten van de opleidingen
Dienstverlening niveau 1 en 2.
Deze samenwerking met het Friesland College zijn we voor een langere tijd aangegaan, niet alleen
zolang we te maken hebben met corona. Bekijk het filmpje over deze bijzondere samenwerking met
het Friesland College: https://www.youtube.com/watch?v=r3H1B-FWWK8

