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VOORLEESBLAD ‘SOLLICITATIE VAN DE GEHEIME KANDIDAAT’  
 

Naam: Bram  

Leeftijd: 19 jaar 

Woonplaats: Amersfoort 

 Hobby’s: 
- stappen met vrienden 
- gamen 
- gitaar spelen 
- surfen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         Afbeelding: door Pablo Stanley, publiek domein (bron: getavataaars.com)   
 

Ervaring 
Ik heb dit jaar mijn vwo-diploma gehaald. Ik had eigenlijk havo-advies, maar moest van mijn 
ouders vwo doen. Ik vond school echt saai. Ook had ik vaak ruzie met mijn leraren. Daarom ben 
ik twee keer van school af gestuurd. Dat vond ik wel chill, dan kon ik gamen en gitaarspelen. 
Van mijn ouders moest ik dan huiswerk maken en klusjes doen. Daar had ik dus echt geen zin 
in, maar ze dreigden dat ze me anders naar een kostschool in Engeland zouden sturen.  
 
Ik vind nadenken over een opleiding maar irritant, dus ik heb nog geen keuze gemaakt. Nu heb 
ik een tussenjaar waarin ik reis door Amerika. Laat mij maar op het strand zijn, zeker als ik kan 
surfen. Ik hoef nooit vroeg op te staan en ‘s avonds drink ik lekker bier met mijn vrienden. We 
hadden wel een paar keer een misverstand met de eigenaar van een strandpaviljoen waarbij hij 
de politie heeft gebeld, maar verder is het altijd erg gezellig. 
 
Wat anderen over Bram zeggen 
“Bram is een chille gast. Na het surfen drinken we vaak een biertje en hij houdt van een feestje. 
Dat is gezellig, maar hij doet soms wel domme dingen. Hij jat zelfs bier uit de bar van het 
strandpaviljoen! De eigenaar heeft zelfs een paar keer de politie gebeld, maar uiteindelijk kreeg 
hij gelukkig alleen een waarschuwing”, vriend Jimmy. 
 
“Bram is een probleemleerling. Hij komt nooit op tijd en heeft zijn huiswerk vaak niet af. Wel is 
hij erg geïnteresseerd in zaken die hem aan het hart gaan, zoals zijn gitaar en sport. Het zou 
mooi zijn als hij dit enthousiasme ook in de lesstof zou kunnen vinden, maar daarover heb ik 
inmiddels mijn twijfels.”, mentor Amin.  
 
“Onze zoon is best een lieve jongen, maar als hij ergens niet uitkomt raakt hij gefrustreerd en 
geeft snel op. We helpen hem graag, maar hulp accepteren is lastig voor Bram en er ontstaat 
vaak ruzie. We zijn heel opgelucht dat hij door ons toch zijn vwo-diploma heeft gehaald.”, 
ouders van Bram - de Koning en Koningin van Nederland. 
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