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Een jaar later 

Dag mevrouw Wesselink,

Ik stuur u dit bericht om te laten weten hoezeer ik op m’n plek zit bij de opleiding tandtechniek. 

Die opleiding kun je maar op één plaats in Nederland volgen, in Utrecht. Het is een bbl-opleiding,

die vier jaar duurt. Elke donderdag onderneem ik vanuit Reutem via Almelo de reis naar Utrecht. 

Een lange dag, van kwart over 7 ochtends tot kwart over 8 ’s avonds. Je moet er dus wel wat voor

over hebben.

Ik heb een superleuke schooltijd gehad op Pius X. Zoals u weet kwam ik van een andere  

vmbo-school. Daar had ik het gevoel dat ik als meisje alleen de zorgkant op kon. Dat wilde ik niet.

Maar ik wilde ook geen techniek gaan doen met allemaal jongens. Ik heb het profiel D&P  

gekozen. Dat is veel breder dan ik van tevoren dacht. Elk jaar maak je een escaperoom, superleuk

om te doen. Je doet veel met je handen, maar ook met de computer. Je werkt met machines en 

met hout. Ik heb daar zoveel geleerd! Door de keuzevakken kon je je nog breder oriënteren.  

Dat helpt je om een betere keuze te maken. Ik zou iedereen aanraden: gebruik je keuzevakken om

rond te kijken, bezoek open dagen en kijk of het bij je past. Ik wist zeker dat ik iets met mijn handen wilde doen, maar wat? Voor een houtopdracht wilde ik 

een kerk maken met gleufjes erin. Werken met de dremel, een soort frees, daar bleek ik goed in. 

Van u kreeg ik toen de tip om een kijkje te gaan nemen bij de opleiding tandtechniek bij de DHTA

(Dutch Health Tec Academy). Ik vond het meteen geweldig daar. Ik zit nu in het eerste jaar. Vier dagen in de week werk ik bij Dentallas, een tandtechnisch  

laboratorium in Albergen. Daar maken we protheses en frames voor patiënten en in opdracht  

van tandartsen. Met de kerst hadden we een boom met protheses! Vanaf het eerste blok leer je

werken met afdruklepels en beetplaten. Op school leer je medische kennis, materiaalkunde,  

praktijktheorie en oefen je daarmee. Je moet vaak omschakelen, omdat het op school anders is

dan in de praktijk. Misschien ga ik hierna nog de opleiding klinisch prothesetechnicus doen.

Ik kom graag nog een keer langs op de open dag.
Groetjes,
Marèll
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Re: Een jaar later 

Beste Marèll,

Jij hebt eigen keuzes durven maken,

waarbij je niet de grote groep volgde.

Dat heeft jou gebracht waar je nu staat.

Ik ben supertrots op je!

Hartelijke groet van mevrouw Wesselink
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Marèll Volker




