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“Kom je er niet linksom,
kom je er wel

rechtsom”

Heather liep als vierjarig meisje
hersenletsel op. Na de basisschool
kwam
ze
terecht
op
het
praktijkonderwijs in Weert. Daar
haalde ze vanaf het begin de ene 10
na de andere. Haar zelfvertrouwen
kreeg hierdoor een enorme boost.
Omdat ze het zo goed deed, kon ze
na de eerste 4 maanden instromen
in het reguliere onderwijs, maar
ze had het zo naar haar zin dat we
hebben besloten dat ze die opleiding
gewoon zou afmaken.

Tijdens een stage bij parfumerie
Douglas in Eindhoven kwam ze tot
de ontdekking dat ze heel graag
schoonheidsspecialiste
wilde
worden. Dat betekende eerst een
niveau 2-papiertje halen. Ze schreef
zich in bij Summa College voor de
opleiding verkoopmedewerker, een
logische stap aangezien ze daar
‘om de hoek’ woont. Puur verkopen
was niet haar ding. Wel raakte ze
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meer en meer gecharmeerd van
de combinatie advies, verkoop en
schoonheidsverzorging. Met deze
wetenschap én het diploma niveau
2 op zak, stond ze voor de keuze:
ga ik naar Summa College of Gilde
Opleidingen?
Als je al ergens een opleiding
volgt, dan is het vrij logisch dat
je je daar ook aanmeldt voor een
vervolg. Zo ook Heather. Ware het
niet dat we een tip kregen van een
schoonheidsspecialiste
in
onze
woonplaats om ook eens bij Gilde
Wellness & Beauty College in Venlo
te gaan kijken. Het gesprek en de
rondleiding daar maakten zoveel
indruk dat ze besloot voor Venlo
te gaan en niet voor Eindhoven.
Ondanks de langere reistijd. Die
neemt ze voor lief. De school
bevalt haar heel goed, zo veel beter
dan Summa. Het is kleinschaliger,
persoonlijker en de begeleiding is

Moeder Marjosee Huijers
over dochter Heather

beter. Bij mentor Dorrie Smeets
bijvoorbeeld kan Heather voor alles
terecht. Ik heb haar nog nooit zo
graag naar school zien gaan als nu.
Wat ze hierna nog gaat doen? Ze wil
naar de niveau 4-opleiding Allround
Schoonheidsspecialist. En daarna?
Waarschijnlijk werken bij een zaak
als Douglas of ICI Paris, maar ik
sluit iets anders ook niet uit. Er zijn
mogelijkheden genoeg.
Leraren van het praktijkonderwijs
verwijzen sommige kinderen door
naar Heather. Ze geldt als een
voorbeeld. ‘Praat maar eens met
Heather. Je hoeft echt nog niet te
gaan werken als je klaar bent na 5
jaar praktijkonderwijs. Er is veel meer
mogelijk.’ Dan moet je Heather eens
zien glunderen van oor tot oor. We
zijn zo trots op haar! Ik zeg altijd:
Kom je er niet linksom, kom je er wel
rechtsom. En zo is het.

