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Ik heb secundair onderwijs in Syrië gedaan. Ik probeerde om naar de universiteit te gaan, maar ik had een

probleem met mijn naam, dus moest ik direct weg uit Syrië. Daarna heb ik geprobeerd om in Egypte te studeren,

maar daar werd mijn diploma niet erkend. Dan ben ik naar Jordanië gegaan. Daar heb ik een semester

gestudeerd, maar ik heb geen examens gedaan, omdat ik veel moest betalen.

Ik was samen met mijn ouders, twee broers en zus in Egypte. Het leven was niet gemakkelijk daar. Daarom heeft

mijn papa besloten om naar België te komen. Mijn moeder, mijn kleine broer en zus zijn even terug naar Syrië

gegaan. Mijn broer Nazeer bleef in Egypte. Ik ging eerst naar Jordanië en daarna kwamen we allemaal naar België. 

In juni 2015 kwam ik aan in België. Ik heb bij CVO EduKempen Nederlandse lessen van 1.1 tot 3.2 gevolgd. Daarna

heb ik een beroepsverkennende stage bij een IT-bedrijf in Ham gedaan. In 2016-2017 ben ik een Bachelor
Electronica-ICT gestart bij Thomas More in Geel. Op dat moment was ik nog geen twee jaar in België. Het eerste

jaar hebben we algemeen over IT geleerd. In het tweede jaar heb ik Internet en things gekozen. In het derde jaar

kregen we nog aantal vakken en stage van ongeveer drie maanden. Ik moest een extra semester doen, omdat ik

het eerste semester van het tweede jaar niet zo goed had gedaan. Toch heb ik doorgezet, en als resultaat ben ik

in februari 2021 afgestudeerd. Nu werk ik bij een IT-bedrijf te Mechelen. 



Zoals Omar heeft verteld, ben ik in 2015 naar België gekomen om

mijn familie te bezoeken. Toen zat ik in het vierde jaar van de

universiteit in Egypte. Ik heb voor petroleum ingenieur
gestudeerd. We bestudeerden hoe we olieputten moeten boren

op zee. In juni 2O16 ben ik afgestudeerd en heb ik mijn diploma

behaald. Dan ben ik naar België gekomen om hier mijn leven te

beginnen. Ik heb een intensieve cursus Nederlands gevolgd in

Mol. In de zomer van 2016 heb ik 1.1 gedaan. In 2017 heb ik 2.1 en

2.2 samen in Geel gevolgd. Mijn hoogste niveau is 2.4. Ondertussen

deed ik een taalstage bij een bedrijf dat putboringen doet. Ik had

een grote opdracht gekregen van 34 pagina’s. Ik moest offertes

voorbereiden en voorbereidingen doen voor het boren van zeven

putten. Na de taalstage besloot ik om werk te vinden en om geld

te verdienen. Ik werk nu als werfleider bij een bedrijf dat

gebouwen restaureert en renoveert. In de toekomst kan ik

assistent projectleider worden. 

Mijn diploma is gelijkgeschakeld naar een Bachelor of Science in

de Industriële wetenschappen. Ik moest dus geen verdere studies

doen. Ik heb ook geen tijd om verder te studeren. Ik heb goed

werk maar het probleem blijft nog altijd de taal. Ik heb op school

Nederlands geleerd maar op straat spreken de mensen anders.

Mensen spreken snel en het dialect is echt moeilijk. Vooral omdat

ik nu altijd werk op werven en niet op kantoor. Op de werven

werken veel anderstaligen en dat is een uitdaging. 

In de zomer had ik geen contact met Belgen. Nu heb ik contact

met mijn collega’s op de werven en op kantoor. Ik moet Frans

leren, want elke dag moet ik naar Brussel om te werken. Op

sommige dagen niet, maar meestal moet ik wel naar Brussel om

de werf op te volgen en om te spreken met de ploegbaas. Onze

opdrachtgever is een Belgische firma maar iedereen spreekt Frans.

De hoofdzetel van de firma is acht minuten van mijn huis. Als ik

assistent projectleider word, dan kan ik meer op kantoor in Geel

werken en moet ik niet elke dag naar Brussel. Ik zou graag hier

willen blijven werken, omdat het bedrijf mij kansen gegeven heeft. 

TIPS VOOR ANDERE
CURSISTEN: 

 
OEFEN THUIS EN WERK HARD

ZODAT JE NEDERLANDS
VERBETERT. 

 
PROBEER JE ZO GOED

MOGELIJK TE INTEGREREN.
PRAAT VEEL MET BELGEN EN
ZOEK CONTACTEN. DAT IS DE

BESTE MANIER OM
NEDERLANDS TE LEREN. 
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Ik ging overdag naar school in Geel om

Nederlandse les te volgen. Ik behaalde

niveau 2.2. Vorig jaar heb ik in Mol een

conversatiecursus gedaan en deed ik

een taalstage bij een restaurant in Geel.

Mijn stage is heel goed geweest. Na de

taalstage kreeg ik een contract. Ik moet

nu nog leren Belgische gerechten te

maken. Tijdens de stage heb ik alleen

sandwiches en broodjes leren maken. Ik

maak soms Arabische gerechten. Alle

mensen vinden het lekker. Tijdens het

werk krijg ik extra Nederlandse les.  

2 7  J A A R  
C U R S U S S E N :  N E D E R L A N D S  T O T  N I V E A U  2 . 4 ,
T A A L S T A G E ,  F R A N S

NAZEER


