
Een droombaan. Wat is dat eigenlijk? Een baan op kantoor? Buiten in de natuur? Werken met mensen?  
Met dieren? Met auto’s? Wat de ideale baan is, is voor iedereen anders. Op school heb je misschien wel 
gemerkt waar je goed in bent, wat je leuk vindt, waar je meer over wilt leren. 

Het MBO maakt ook in Amstelveen onderdeel uit van het onderwijsaanbod. Als wethouder houd ik 
me bezig met onderwijs, maar ook met de economie. Daarbij werk ik onder meer aan samenwerking 
tussen het onderwijs en ondernemers in de regio. Regelmatig spreek ik met werkgevers. Van de drogist 
in ons Stadshart tot aan grote bedrijven op Schiphol of in de Greenport Aalsmeer. Een ding is daarbij 
duidelijk: een diploma is ontzettend belangrijk. Om een baan te krijgen, maar ook om jezelf binnen je 
werk verder te kunnen ontwikkelen. 

Die droombaan krijg je dus niet zomaar. Vaak is een diploma nodig. En als je echt goed wil zijn in je 
vak, misschien wel meer dan 1 diploma. Daarom is onderwijs zo belangrijk: het helpt je verder richting 
die leuke baan. Of dat nu de baan op kantoor is, of de baan waar je met dieren werkt. Een diploma kan 
ook de opstap zijn om nog verder te leren en een stapje hoger te gaan. Het feit dat je bewust met je 
toekomst bezig bent vergroot je kansen. Kansen om een baan te vinden, een leuke baan te vinden, je 
droombaan te vinden. 

Bewust met je toekomst bezig zijn betekent ook nadenken over welke opleiding je gaat volgen. Dat 
doe je door goed om je heen te kijken wat de mogelijkheden zijn, welke opleidingen er zijn, en welke 
opleiding hoort bij je droombaan.  Bespreek dit vooral ook met je familie, je vrienden, je leraren op 
school.

Je staat nu voor keuzes die belangrijk zijn voor je toekomst. Ook ik heb voor diezelfde keuzes gestaan, 
keuzes die niet altijd eenvoudig zijn. Neem daarom de tijd om de keuze te maken. Denk na over wat je 
leuk vindt, waar je hart sneller van gaat kloppen. Ga kijken bij opleidingen die je aanspreken. En praat 
er over met anderen. 
Ik wens je veel succes met het maken van de keuze! 
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