
Hidde Visser, vader van Hylke - afgestudeerd in juli 2017 

Het is een kleine school met persoonlijke begeleiding voor de leerlingen 

“Onze zoon wilde graag iets doen in de vliegtuigindustrie. We zijn gaan zoeken naar de geschikte 

opleiding. Het Aviation Competence Centre sprak ons direct aan. Want tja, onze zoon was toen 

zestien jaar. Die laat je het liefst gaan naar een omgeving waarvan je zeker weet dat die veilig is.  

Alles goed geregeld 

Toen we de opleiding belde, was de Open Dag helaas al geweest. Dat was geen enkel probleem; we 

waren alsnog van harte welkom. Samen met onze zoon zijn we gaan kijken. We hebben kennis 

gemaakt met de opleidingsmanager, docenten en leerlingen. Vanaf het begin was het een warm bad, 

waar de leerling nog écht centraal staat. Zelfs een kamer in een studentenhuis was er voor Hylke 

geregeld.  

Vaste baan 

In januari 2017 is Hylke stage gaan lopen bij KLM. Hij zat toen in het vierde en laatste jaar van zijn 

opleiding. Nog voordat hij zijn diploma had behaald, had hij een baan. We zijn nu een jaar verder en 

inmiddels heeft Hylke een vaste aanstelling bij KLM. Hij doet het er uitstekend. En dat is wat je wilt 

voor je kind. 

Korte lijnen 

Terugkijkend kan ik stellen dat het Aviation Competence Centre hun beloftes voor 200% heeft waar 

gemaakt. Ook nu zijn ze nog met Hylke bezig; hij moet nog één extra onderdeel halen. Binnenkort 

gaat Hylke weer even terug naar school om een presentatie te geven tijdens de Open Dag. Dat vindt 

hij erg leuk om te mogen doen. Het zou me niet verbazen als hij later nog eens definitief teruggaat, 

om les te geven. Maar eerst wilt hij werkervaring opdoen in de luchtvaarttechniek. Het Aviation 

Competence Centre is bovenal een kleine school, met korte lijnen naar de docenten. De leerlingen 

krijgen persoonlijke begeleiding. Als er iets is, kunnen ze altijd bij iemand terecht. Dat heeft mij als 

ouder altijd een fijn gevoel gegeven.” 

------------------ 

Paspoort Hylke Visser 

Opleiding: Technicus mechanica, niveau 4 

Startte de opleiding in: 2013 

Geslaagd in: juli 2017 

Wat doet hij nu? Vaste baan bij KLM  

 


