Ik ben Sylvia Creemers, 46 jaar.
Ik werkte 22 jaar bij Ford Genk toen de fabriek sloot. Plots moest ik een nieuwe job gaan zoeken na al
die jaren. Ik had geen diploma, dit was dus niet zo evident. Ik heb toen even de tijd genomen om
mijn opties te bekijken en vooral om eens na te denken wat ik echt wilde met mijn leven. Het was
een uitgesproken kans om een droom waar te maken en een job te kiezen die ik met veel plezier nog
wel enkele jaren zou willen uitoefenen.
Mijn keuze voor de verpleegkunde was snel gemaakt. Ik zorg graag voor mensen. Al jaren ben ik ook
erg geboeid door wat er omgaat in iemands hoofd en hoe dit ook wel eens voor problemen kan
zorgen. Na de basismodules koos ik daarom in het laatste jaar voor de geestelijke gezondheidszorg.
Dit is het leuke aan de HBO5-opleiding verpleegkunde, je krijgt een brede opleiding met verschillende
keuzemogelijkheden, waardoor je na de opleiding kan gaan voor de job die je echt ligt.
De opleiding aan Hast in Hasselt is erg belangrijk geweest voor mij. Ze heeft me veel zelfvertrouwen
gegeven. Het feit dat je op elke leeftijd aan deze opleiding kan beginnen, zelfs zonder diploma
secundair onderwijs, is goud waard! Wie slaagt bezit naast het diploma van gegradueerde
verpleegkundige meteen ook een diploma secundair onderwijs, wat nog verdere doorgroeikansen
biedt. Hierdoor kan je kiezen waar je wil werken en gaan voor datgene wat je echt gelukkig maakt. Je
moet geen genoegen nemen met een job die je misschien maar half graag doet.
Ik werk nu sinds een jaar als psychiatrisch verpleegkundige op de afdeling acute psychosezorg in het
OPZC Rekem, en mag zeggen dat ik mijn droomjob gevonden heb.
Ik denk met een warm hart terug aan mijn studententijd aan Hast HBO5 in Hasselt, het heeft van mij
een ander mens gemaakt. Ik zou er zo terug aan beginnen!!!

Groetjes, Sylvia

