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“IK WIL ECHT GEEN
LERAAR WORDEN
NET ALS JIJ”
Moeder Simone Cox over dochter Merel

“Al heel lang wist ik dat in Merel een
‘juffrouw’ schuilt. Dat zit er al van
kleins af aan in, maar omdat ik zelf
docent bent, trok ze daar niet aan.
“Ik ga niet doen, wat jij doet”, hoorde
ik wel vaker. Prima, dacht ik, het is
haar toekomst en waarschijnlijk komt
ze er vroeg of laat toch wel achter.
Het was voor Merel best een struggle
om een vervolgopleiding te kiezen.
En ik denk niet dat dat alleen voor
mijn dochter geldt. Kinderen moeten
eigenlijk veel meer kunnen snuffelen
aan beroepen en opleidingen.
Na een spannend examenjaar op
MAVO Roermond koos Merel voor
Maatschappelijke Zorg bij Summa
College. Haar beeld was: Eindhoven
is een grote stad dus daar moet wel
de beste opleiding zitten. Helemaal
geen rekening ermee houdend dat
het halfuurtje treinen - wat best
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gezellig klinkt - in de praktijk vaak
een stuk langer duurt. Dat besef
kwam snel. Na haar aanmelding
reisden we een keer voor ons plezier
met de trein richting Eindhoven en of
het zo moest zijn, ging het al meteen
mis. De trein had flinke vertraging.
Dit was niet wat Merel zich erbij
had voorgesteld. Nog voordat het
Eindhovens avontuur begonnen was,
ging er een dikke streep doorheen.
Wat bleek - toen ze iets verder
keek - dezelfde opleiding wordt
ook
door
Gilde
Opleidingen
aangeboden. Maar daar kan ik kort
over zijn: dat was ook niet haar
ding. Na de introductiebijeenkomst
kwam ze helemaal in shock thuis.
Ze realiseerde zich opeens dat ze
mensen zou moeten wassen… en
oude mannetjes wassen was haar
grootste schrikbeeld. Wat nu?

In de zomervakantie besefte Merel
dat ze iets met jongeren wil gaan
doen. Of dat echt voor de klas staan
betekent, dat moet ze nog uitzoeken.
Ze besloot voor de opleiding
Onderwijsassistent te gaan. Als
opstap naar een hbo-studie. Ze zit
nu helemaal op haar plek op de
Kerkeveldlaan in Roermond. Is heel
happy. Wel heeft ze wat moeite met
de overstap van vmbo naar mbo:
de oudere studenten in haar klas,
een heel ander onderwijssysteem,
docenten aanspreken met de
voornaam. Allemaal heel nieuw voor
haar. Als ze een paar maanden verder
is, weet ze niet meer beter.
Dat ze nu toch dit pad heeft gekozen,
doet me wel wat. Treedt ze dus toch
min of meer in mijn voetsporen.”

