Ouder Mike Fölker, vader van Tom 1e jaar vliegtuigmechanica niveau 4
Op die hangaar met echte vliegtuigen, ben ik enigszins jaloers
“Drie jaar geleden zijn we met Tom voor de eerste keer naar de Open Dag gegaan van het Aviation
Competence Centre. Vanaf moment één was hij hierover enthousiast. Toch wel bijzonder voor een
HAVO-leerling. Hij was standvastig dat hij deze opleiding wilde doen. Daarna heeft hij nog meerdere
keren kunnen meelopen met mensen die werkzaam zijn in de luchtvaarttechniek. Dat heeft hem erg
geholpen een beeld te vormen van zijn toekomst. Hij heeft nooit interesse getoond in een andere
opleiding. Met zijn MBO-opleiding wil hij dadelijk vooral zijn basisvaardigheden goed onder de knie
hebben zodat hij weet waarover hij spreekt.

Oldtimer
Tom heeft vooral inzicht in techniek en beschikt eveneens
over ruimtelijk inzicht. Toch heeft hij niet vanaf jonge leeftijd
gesleuteld aan een brommertje ofzo. Wel heeft hij nu een
oldtimer gekocht ondanks dat hij nog geen rijbewijs heeft. Hij
vindt het mooi om hieraan te sleutelen, zo’n échte motor
zonder allerlei elektronica.
Eigen mening
Tom is nu pas enkele maanden bezig op de opleiding; hij gaat
er naar toe met veel plezier. Dat is voor ons niet zo
verwonderlijk. De opleiding past goed bij zijn karakter. Tom
heeft duidelijk een eigen mening, is kritisch en kan op op een
goede manier verwoorden als iets niet deugt. Dat past
uitstekend bij de manier van doen in de luchtvaarttechniek.

Gedisciplineerd
Als ouders zijn we erg te spreken over de opleiding. Het viel ons direct al op hoe gedisciplineerd de
docenten zijn. Alles is er heel netjes. De presentaties tijdens de Open Dag werden met veel
enthousiasme gegeven. Het is ook allemaal heel overzichtelijk; er is één gebouw met één opleiding.
Een prettige bijkomstigheid is dat de opleiding in Beek is. We vonden Tom toch wel erg jong om
zelfstandig op kamers te gaan. En de werkplaats met echte vliegtuigen, tja daarop ben ik als vader
toch enigszins jaloers.”

Paspoort
Opleiding: Technicus mechanica, niveau 4
Startte de opleiding in: 2018

