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Vond na een onverwacht ontslag 
haar droomjob in het onderwijs

Karo werkte 13 jaar in de verkoopsector, tot ze 
door herstructureringen haar ontslag kreeg. 
“Op de VDAB-website las ik toen dat je als 
werkzoekende gratis de bachelor lager onder-
wijs kan volgen, én terwijl je werkloosheidsuit-
kering behoudt.” Karo twijfelde geen seconde 
toen bleek dat ze in aanmerking kwam. “Van 
kinds af aan wou ik leraar worden. Door een 
complexe thuissituatie ging ik op mijn 18 al 
werken, maar het bleef toch kriebelen. Tijdens 
mijn vorige jobs gaf ik ook af en toe opleidin-
gen, en dat vond ik heel fijn.”

Niet veel later begon Karo met 8 andere VDAB-
studenten aan de opleiding op de Erasmus-
hogeschool in Brussel, tussen 18-jarige stu-
denten. “Dat was wel even aanpassen. 
Studenten nemen alles luchtiger op. Dat is lo-
gisch, want voor hen staat er minder op het 
spel dan wanneer je een carrièreswitch maakt 
op latere leeftijd. Zij waren, in tegenstelling tot 
VDAB’ers, niet verplicht om naar de les te ko-
men en je moest ze meer aansporen bij groeps-
werken. Anderzijds was het ook goed dat zij de 
volwassen VDAB’ers konden temperen in hun 
perfectionisme; wij hebben door hen meer le-
ren loslaten.” Nog een verschil met de studen-
ten is dat Karo een gezin heeft. “Met drie jonge 
kinderen was het niet evident om ‘s avonds of 

tijdens het weekend voor school te werken. Ik 
heb het zwaar gehad. Toen mijn dochter me op 
een dag zei dat ik nooit thuis was, heb ik een 
mail opgesteld waarin stond dat ik stopte met 
de opleiding.” Die mail heeft ze gelukkig nooit 
verstuurd. “Ik heb doorgezet, want ik wist dat ik 
een kans zoals deze niet meer ging krijgen. 
Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn echtge-
noot.” Dat ze zelf kinderen had, ziet Karo tege-
lijk ook als een voordeel. “Ik kon tijdens mijn 
opleiding de leefwereld van kinderen goed in-
schatten omdat mijn kinderen dezelfde leeftijd 
hadden. Lessen die ik opstelde, probeerde ik 
eerst uit op mijn eigen kinderen.”

Karo wou ook graag op uitwisseling. Om de 
combinatie met haar gezin te kunnen blijven 
bolwerken, koos ze voor Erasmus Belgica. Ze 
ging een half jaar studeren aan de Franstalige 
Brusselse hogeschool Francisco Ferrer. “Het 
Franse taalbad was een absolute meerwaarde, 
aangezien ik lesgeef in Brussel en ook Frans 
geef als leraar in het vijfde leerjaar. De uitwis-
seling was wel een eyeopener. Er werd minder 
ingezet op didactiek, dus dan besefte ik pas hoe 
waardevol mijn opleiding was. 

Karo is dit schooljaar voor het eerst aan de 
slag. “Administratie, klasmanagement, com-
municatie met ouders, ... Er is zo veel waar je in 
het begin rekening mee moet houden dat het 
lesgeven bijna op de tweede plaats komt. Het 
zijn dingen waarvoor je moeilijk opgeleid kan 
worden, maar er wel bovenop komen. Het gaat 
wel elke dag beter, en ik ben nog steeds blij dat 
ik de sprong heb gewaagd.” 

Toen Karo Kesteloot (34) onverwacht haar job in de verkoop 
verloor, waagde ze een sprong waar ze al lang van droomde. Ze 

volgde als werkzoekende drie jaar lang de bachelor lager 
onderwijs via de VDAB, tussen 18-jarige studenten en in 

combinatie met een gezin.
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Karo Kesteloot

Toen ik tijdens mijn opleiding lessen moest opstellen, probeerde ik ze vaak eerst uit  
op mijn eigen kinderen.

Door een complexe thuissituatie ging ik op mijn 18 al werken, maar het bleef toch kriebelen  
om leraar te worden. Dit was een unieke kans.


