
Aisha is één van onze talenten, achttien jaar en 
sinds 2016 onder begeleiding bij Stichting OpenDoor. 
 
Over Aisha ‘‘Mijn moeder is Noors en mijn vader is Neder-
lands. Mijn ouders zijn gescheiden en de nieuwe vriend van 
mijn moeder is ook Noors. Ik heb een zusje van veertien en 
een stiefzus en stiefbroer die in Noorwegen wonen. Ik heb een 
aantal jaar in Spijkenisse gewoond en één jaar in Amerika. 
Vervolgens zijn we naar Nederland verhuisd vlakbij mijn opa en 
oma. Ik zit nu in mijn examenjaar op het ZuidWestHoek College 
in Ossendrecht. Op de basisschool ben ik één jaar blijven zitten 
en op de middelbare school ook één jaar. Dat is wel gek, want 
nu zit ik bij veel jongere leerlingen in de klas. Ik ben achttien en 
mijn klasgenoten zijn vijftien jaar’’. 

Dierenliefhebber ‘’Ik ben gek op dieren en ik heb een passie 
voor paarden. Thuis hebben we drie paarden, vier honden en 
drie katten. Ik onderhoud zelf alle paarden. Stallen mesten en 
voldoende beweging geven kost veel tijd. Ik vind het niet erg om 
te doen, want ik ben graag bezig. Paarden zijn geen speelgoed, 
onderhouden en verzorgen is serieus werk. Na mijn examens 
wil ik een paardenopleiding gaan doen aan het Prinsentuincolle-
ge in Breda, niveau 4. Ik wil me graag richten op fysiotherapie en 
osteopathie bij paarden. Lesgeven aan kinderen vind ik trouwens 
ook leuk om te doen.’’

Waarom OpenDoor? ‘’Drie jaar geleden ben ik van school 
gestuurd. Ik had een grote mond tegen leerkrachten en ging 
vaak de discussie met ze aan over de manier van lesgeven. 
Met goede bedoelingen wilde ik graag mijn medestudenten 
helpen maar dat mocht dan niet. Vanbinnen word ik dan boos 
en ga ik de discussie aan met de leerkracht. Ik ben verbaal ook 
heel sterk dus dan weet een leerkracht ook niks meer terug te 
zeggen. Toen ik van school werd gestuurd hebben mijn ouders 
contact opgenomen met OpenDoor. Mijn ouders vonden dit wel 
relaxed. Je wordt thuis opgehaald, krijgt les in verschillende 
vakken, sport een paar keer in de week, eet samen met de groep 
en wordt aan het einde van de dag weer thuisgebracht’’. 

Begeleiding en terug naar school Aisha is begonnen 
in een schoolgroep, aldus begeleider Samira. ‘’Het doel van 
deze groep is om weer terug naar school te gaan. Aisha is ook 
meegegaan naar Marokko. Na deze reis is Aisha een-op-een 
bij mij onder begeleiding gekomen omdat we erachter kwa-
men dat we haar nog niet los konden laten. Aisha is terug naar 
school gegaan en op woensdag is ze thuis. In de ochtend kan ze 
zelfstandig haar huiswerk maken, ’s middags kom ik langs. Als 
er problemen op school zijn kan ze haar hart luchten bij mij. De 
break in de week is voor haar heel prettig’’.

Vertrouwenspersoon ‘’Aisha heeft ook iemand nodig in 
haar leven die ze voor 100% kan vertrouwen. Iemand die altijd te 
bereiken is, betrouwbaar en een luisterend oor biedt. Ze moet 
haar gevoel kwijt kunnen over privé situaties. Ze reageert ook 
vaak heftig door de omgeving waarin ze zit. Als ze niet gelijk 
wordt behandeld op school bijvoorbeeld, maar ook wanneer het 
met haarzelf of dierbaren niet zo goed gaat. Dit kan effect heb-
ben op haar humeur en hoe ze naar dingen kijkt. Hoe erger het 
is, hoe gevoeliger Aisha reageert. Ze gaat dan ook de discussie 
met je aan wat kan uitlopen op een ruzie’’, aldus Samira. 

Als het even niet lekker gaat ‘’Het komt weleens voor 
dat het niet goed gaat met Aisha. Ik word dan gebeld door haar 
ouders met de mededeling dat ze onderweg naar school is en 
niet lekker in haar vel zit. Ik bel haar dan op zodat ze haar hart 
kan luchten, aldus Samira’’. Ik heb ook geleerd om zelf met Sa-
mira te WhatsAppen of te bellen als ik niet lekker in mijn vel zit. 
Dan loop ik even de klas uit of stuur ik een berichtje in de klas. 
De meeste leraren hebben hier ook begrip voor tegenwoordig’’, 
aldus Aisha. 

Wat heb je geleerd? ‘’Sinds de begeleiding bij OpenDoor 
heb ik geleerd om mijn woorden in te slikken. Je hebt altijd een 
bepaalde machtsverhouding met een leraar. Je kunt dan maar 
beter de discussie niet aangaan. Ik kan ook beter de discussie 
uitstellen tot het moment dat ik alleen ben met een leraar en 
niet met de hele klas erbij. Dit is voor een docent ook prettiger. 
Ik heb ook geleerd om te praten en te sporten. Kickboksen 
werkt goed voor mij. Ik kan dan een bepaalde agressie en ener-
gie kwijt’’.

Toekomstperspectief ‘’Ik hoop dat ik mijn examen haal. 
Ik zie het ook als een nieuwe start. Een nieuwe school, nieuwe 
omgeving en iets doen wat ik leuk vind. Ik ben nog wel onzeker 
of ik slaag voor mijn examens maar ik wacht het gewoon af. Op 
mijn nieuwe school heb ik in het begin nog contact met Samira, 
maar daarna niet meer als het goed gaat. Ik hoop wel dat ik het 
leuk ga vinden op het Prinsentuin College. Ik ben namelijk geen 
fan van school en al helemaal niet van vroeg opstaan. Misschien 
scheelt het als ik iets doe wat ik ook écht leuk vind’’, aldus 
Aisha. 

Wij zijn ontzettend trots op Aisha. Ze is geslaagd voor haar 
examen en gaat starten aan haar nieuwe opleiding. 

In gesprek met Aisha


