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Maandag

Mijn wekker gaat om 6 uur. Ik lig alleen niet in mijn eigen bed thuis, maar in
een hotelkamer in Albanië waar ik gistermiddag aangekomen ben. Hier heb ik 3
dagen lang vergaderingen en activiteiten gepland staan samen met mensen van
over heel Europa die BBL-studenten vertegenwoordigen. Na een vroeg ontbijt
wandel ik door Tirana, de hoofdstad, om ook nog een beetje mee te krijgen van
de plaats waar ik verblijf. Om 9 uur begint een sessie met ongeveer honderd
mensen die allemaal op hun manier een steentje bijdragen aan het onderwijs
in Europa, er zijn tolken aanwezig zodat iedereen goed mee kan luisteren. Na
luisteren trekken wij ons terug om ons eigen deel voor te bereiden, wij spreken
namelijk over genderneutraliteit in Europa. Zodra ook dit alles gedaan is hebben
wij weer onze eigen vergadering (van het European Apprentices Network) waar
wij onze statuten, huisregels en speerpunten vaststellen voor het komende jaar.
Dit duurt een paar uur. Om 19:00 uur eten wij in een restaurant bij het hotel en
gaan wij met de studentenvertegenwoordigers naar een café waar wij nog wat
drinken.

Dinsdag

Vandaag de wekker opnieuw om 6 uur met weer een vroeg ontbijt. Om half 7
eet ik samen met een andere student, hij komt uit Duitsland. Hierna spreek ik
nog met vele andere studenten uit Europa over wat wij samen kunnen doen om
het onderwijs te verbeteren voor iedereen. Hier maar ik ook enkele afspraken
mee voor in de toekomst. Rond 2 uur nemen wij een transfer naar het (kleine)
vliegveld van Tirana want om 3 uur gaat mijn vlucht terug, van Tirana naar
Wenen en door naar Schiphol! Op Tirana gaat alles goed maar in Wenen komen
wij aan met vertraging, dit betekent rennen want ik wil mijn vlucht niet missen.
Gelukkig lukt het rennen en weet ik nog maar nét mijn vlucht te halen. Om 7
uur ben ik dan terug in Nederland, waar ik de trein terug naar Lelystad pak en
uiteindelijk om 12 uur in slaap kan vallen.
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Woensdag

Wekker om 5 uur, klaarmaken en naar school! Ik zit op
school op het MBO College Zuidoost in Amsterdam op
de opleiding Office Assistent. Ik ben graag vroeg aanwezig dus ik ben 7:45 uur op school. Hier volg ik een halve
lesdag en daarna ga ik naar de Centrale Studentenraad
van mijn instelling waar ik ook in het bestuur zit. Hier
heb ik enkele overleggen over bijvoorbeeld ICT in de
scholen en spreken wij over de begroting. De dag van
vandaag is niet zo lang, om 6 uur ben ik weer thuis.

Donderdag

Ook vandaag weer om 6 uur mijn wekker. Ik reis naar
Utrecht omdat ik om 9 uur een overleg heb met het
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap en de
MBO Raad over schoolkosten. Een tijd geleden hebben
wij een gezamenlijk een servicedocument geschreven
hierover en nu bespreken wij hoe wij iedereen hier over
gaan voorlichten. Hierna vertrek ik naar Hilversum,
waar ik mee rijd naar Almere Poort voor een conferentie van mijn school over hoe onze ‘superschool’ er uit
moet zien in 2020. Hier spreek ik zelf kort mee in een
podcast, wat één van de sessies is waar wij aan konden
deelnemen. Voor mij voelt dit als een groot succes,
omdat er met studenten werd gesproken hierover.

Vrijdag

Om 6 uur opstaan en naar school, want ik heb weer
een halve schooldag. Rond 12 uur ga ik naar Utrecht
voor voorbereidingen, want in de avond vindt dan het
Maandelijks Overleg plaats van JOB, het moment dat
het bestuur en de studentenraden (de leden) gezamenlijk bij elkaar zitten. Hier verantwoorden wij als bestuur
wat wij de afgelopen maand gedaan hebben en vertel ik
iets over het servicedocument schoolkosten. Ook hebben de leden de gelegenheid om vragen te stellen aan
ons. Hierna is het tijd voor een kleine borrel, een goede
kans om even een drankje te drinken en gesprekken te
voeren met iedereen. Rond een uur of 10 ga ik naar het
station en neem ik de trein naar huis.

Bijeenkomst van BBL-studenten vertegenwoordigers
uit heel Europa in Albanië
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