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“JEREMY IS HELEMAAL
IN Z’N ELEMENT”
Moeder Annemarie Bosman over zoon Jeremy

Jeremy is van ver gekomen. Via
speciaal onderwijs kwam hij terecht
bij Gilde Entree Onderwijs. Dit
schooljaar startte hij met de niveau
2-opleiding Militair Medewerker Genie
bij Gilde Instituut voor Veiligheid.
Binnen 4 maanden mocht hij al
doorstromen naar Allround Militair
Medewerker Genie op niveau 3.
Wie dit een paar jaar geleden verteld
had, had ik voor gek verklaard.
Jeremy lag in het verleden vaak
overhoop met zichzelf. Daardoor had
hij geregeld ruzie met leerlingen en
onenigheid met leraren. Bovendien
zat hij liever te gamen dan dat hij
leerde. Op het vmbo dook hij pas de
laatste week voor de examens in de
boeken. Te laat in onze ogen. Maar
Jeremy vond dit een prima timing
en kreeg nog gelijk ook. Hij slaagde
voor de theorie met buitengewoon
goede cijfers.
Helaas wilde hij, net 18 geworden,
gaan werken. Maar ook hier vond hij

zijn draai niet. Op zijn 21ste borrelde
zijn droom weer boven… een baan bij
Defensie. Dat betekende weer terug
de schoolbanken in.

gehoord. Hij was zó blij. En zijn vader
en ik deelden die blijheid natuurlijk
en waren supertrots.

Na wat speurwerk op internet en
het bezoeken van een paar open
dagen, schreef Jeremy zich in voor
de Entreeopleiding Installatie- of
Constructietechniek,
een
mooie
opstap
richting
een
militaire
opleiding. Eerlijk gezegd ging het
hier in het begin ook niet vlekkeloos.
Totdat coördinator Tom Kockelkorn
tot hem door wist te dringen en
hem stimuleerde de opleiding af te
maken. Ook hier haalde hij het weer
met glans.

Vanaf het moment dat Jeremy begon
met de opleiding Militair Medewerker
Genie is hij helemaal in z’n
element. De enthousiaste docenten
stimuleren hem tot grootse daden
te komen. Daarom petje af voor het
docententeam. Jeremy kijkt tegen
hen op en wil in sommige gevallen
ook bereiken wat zij bereikt hebben.
Hij deed het zó goed, op school en
op stage, dat hij in december zelfs
mocht overstappen naar de opleiding
Allround Militair Medewerker Genie
op niveau 3.

Nu kwam zijn droom binnen hand
bereik, alleen moest hij met zijn lichte
scoliose wel nog door de strenge
lichamelijke keuring zien te komen.
En dat lukte! ‘Of je alle functies kunt
uitoefenen bij Defensie valt nog te
bezien’, zei de keuringsarts, maar dat
heeft Jeremy volgens mij al niet meer

Hij is een en al enthousiasme. Of
Jeremy nu moet opdrukken in de
regen of wordt gedrild door de
commandant, hij ondergaat het met
een big smile. Hij is hier op z’n plek.
En ik ben zo blij en zo trots op hem.
Ik heb echt een heel andere zoon
gekregen!
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