Ouder Peter Fest, vader van Bob – afgestudeerd in juni 2018
Hij heeft de perfecte HBO-aansluiting

“Na het VMBO wilde Bob graag met vliegtuigen werken. We hebben hiervoor een tweetal scholen
bezocht. We kozen voor het Aviation Competence Centre vanwege de sfeer en de manier waarop de
leerlingen met elkaar gezamenlijk werkten aan de vliegtuigen. Het onderlinge commitment, iedereen
was erg gedreven, was een groot verschil met de andere opleiding die we hadden bezocht.
Goede begeleiding
Bob ging hierdoor met zestienjarige leeftijd op kamers wonen. Dat vonden we erg jong. Het was dan
voor ons een geruststelling toen we al snel merkten dat hij goede begeleiding kreeg vanuit school.
Niet alleen voor kennisoverdracht. Ook hoe Bob met zaken om kon gaan, bijvoorbeeld dat hij niet
overliep qua werk en studie. Hij heeft hieraan veel gehad. De docenten waren echt begaan met hem.
Het zijn stuk-voor-stuk mensen uit de praktijk. Ze kunnen hierover smakelijk vertellen, met de nodige
humor. Dat houdt leerlingen bij de les. Maar het is zeker niet vrijblijvend. Spijbelen is hier geen optie.
Elke leerling moet de benodigde uren maken. Daar zijn ze streng in, zoals het eveneens past bij de
strikte cultuur van de luchtvaarttechniek.
Pilotenopleiding
Tijdens het derde jaar heeft Bob aangegeven dat hij de pilotenopleiding wilde gaan doen. Daarvoor
moest hij niveau vier behalen. Uiteindelijk blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn om door de selectie
te komen van de pilotenopleiding. Hij volgt nu de HBO-opleiding ICT bij Fonty’s. Hij heeft de perfecte
aansluiting en eigenlijk is het ook een ideale combinatie. In vliegtuigen wordt steeds meer ICT
gebruikt. Bob merkt dat hij in vergelijking met de andere HBO-studenten een voorsprong heeft: hij
heeft inzicht in techniek en weet hoe hij ideeën omzet naar een Plan van Aanpak. Regelmatig neemt
hij de lead in projecten. Hij staat nog steeds open voor de pilotenopleiding. Als hij de kans krijgt, zal
hij alsnog de pilotenopleiding gaan volgen.”
Paspoort Bob Fest
Opleiding: Eerste monteur vliegtuigmonteur, niveau 3
Startte de opleiding in: 2011
Hij is geslaagd in: 2014

Opleiding: Technicus Avionica, niveau 4
Startte de opleiding in: 2014
Hij is geslaagd in: 2018
Wat doet hij nu? HBO-opleiding ICT bij Fonty’s

