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Vandaag mag ik jullie meenemen in het drukke, chaotische maar vooral erg
leuke leven van een JOB-bestuurslid. Ik ben Roosmarijn Dam, penningmeester
van JOB en heb de portefeuilles Internationalisering, Doorstroom & Aansluiting
en Medezeggenschap. Daarnaast doe ik de opleiding Schoonheidsverzorging
aan Landstede in Zwolle en volg ik de losse vakopleiding visagie. Ook loop ik
stage in Amersfoort bij Damesbadhuis Schoon.

9.00u

Omdat ik bijna klaar ben met de vakopleiding visagie moet ik vandaag
mijn portfolio op school inleveren.
Hier staan foto’s in van alle opdrachten van het afgelopen jaar. Elke week
hebben we een ander soort make-up
gemaakt, van bruidsmake-up tot glamour make-up en van travestie make-up tot tv make-up. Ook bespreek
ik kort met mijn docent welk thema ik
zal kiezen voor mijn examen. Hierbij
moeten wij zelf het haar, de kleding
en de make-up binnen 1 thema maken. Ik heb gekozen voor het thema
pauwenveren.

9.30u

Hierna stap ik op de trein richting
Amsterdam, waar ons kantoor is. Ik
ben groot fan van de stiltecoupé! Daar
beantwoord ik nog een paar mails
en typ ik een brief over Studie in cijfers naar de leden. Na de overstap in
Amersfoort ga ik in een gewone coupé zitten om even te bellen met een
medewerker. Tijdens de bestuursvergadering moet ik ‘de jongens’ (de rest
van het bestuur) uitleggen wat ik met
het project over internationalisering
van plan ben. De rest van de tijd bel ik
met een vriendin.

11.00u

Op kantoor aangekomen roept Maria,
de financieel medewerker,
mij om wat declaraties te
ondertekenen. Als ik akkoord geef, kan zij het geld
overmaken naar de leden.
Ook klets ik even bij met de
medewerkers maar al snel
roepen de jongens dat ze willen beginnen met de vergadering. Ik pak wat thee en loop
met ze mee naar de jongerenruimte, daar staan banken waar
wij op neer ploffen, klaar voor
de bestuursvergadering.
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15.30u

In Den Haag heb ik een afspraak met
de MBO Raad en beleidsmedewerkers
van OCW op het ministerie over LOB
(Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding).
Wij hebben gemerkt de lessen LOB en
burgerschap heel erg verschillen per
school. Als je geen goede LOB lessen
krijgt ben je minder goed voorbereid
op de doorstroom naar het hbo en is
de kans dat je uitvalt groter en heb je
minder hulp gekregen bij het solliciteren en weten waar je zou willen werken. Onder anderen met LAKS, ISO,
LSVb, de MBO Raad en OCW graan we
proberen landelijke regels vast te stellen over de LOB lessen.

17.00u

Het overleg met de MBO Raad en
OCW ging goed. Hoewel wij het niet
altijd met elkaar eens zijn hebben we
wel goede afspraken kunnen maken.
Omdat mijn broer in Den Haag woont
ga ik vanavond bij hem eten, maar
eerst moet ik even de stad in om voor
mijn examen visagie een goede oogschaduw halen in een blauwgroene
kleur wat goed in het pauwen thema
past.

12.30u

De vergadering is afgelopen en ik
heb straks een afspraak met Tibbe,
Jongerenvertegenwoordiger Europese
Zaken, Nationale Jeugdraad, over het
internationalisering project. Wij willen
meer studenten motiveren om naar
het buitenland te gaan voor een deel
van hun studie of stage. Hiervoor vragen wij 5 scholen 2 ambassadeurs te
zoeken. Met ambassadeurs bedoelen
we studenten die naar het buitenland
zijn geweest voor hun opleiding en
daarover willen vertellen aan medestudenten. De ambassadeurs krijgen
trainingen, Tibbe en ik gaan de eerste
meeting straks voorbereiden.

18.00u

13.00u

Ik heb in de stad afgesproken met
Tibbe, we gaan ergens in de buurt
lunchen.

Ik ben bij mijn broer, ik eet mee en
er komen nog wat vrienden van hem
langs.

14.30u

We hebben een goed overleg gehad, ik ga nu met de
trein naar Den Haag voor
een afspraak. In de trein
mail ik de ambassadeurs
nog een keer om het programma met ze door te
nemen.
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