
Mijn succesverhaal  
 
Mijn naam is Nediem Mahmoud en ik ben 20 jaar oud. Ik kreeg recent een bericht om een 
succesverhaal te delen binnen de publieke sector. Ik zou graag met dit verhaal duidelijk 
willen maken dat het onderwijssysteem dat we in Nederland kennen niet ideaal is. 
 
Ik ben op mijn 12-jarige leeftijd een Cito-toets gaan maken zodat de school kon bepalen welk 
niveau ik aan zou kunnen op het middelbaar onderwijs. Hierbij kwam uiteindelijk naar voren 
dat ik goed tot men recht zou zijn op Mavo (Vmbo-TL).  
 
Echter kwam ik er al gauw achter dat ik niet zo goed op mijn plek zat als dat de leraren 
dachten. Het ging me gemakkelijk af en hoefde eigenlijk niet zoveel aan school te doen om 
een voldoende te halen.  
 
Gedurende mijn schooltijd op de Mavo kreeg ik de ambitie om naar de Havo te gaan. 
Ondanks dat een hele groep leraren zeiden dat ik dat nooit zou halen en een enkeling zelfs 
zeiden dat ze er persoonlijk voor zouden zorgen dat ik daar niet kwam is het mij toch gelukt 
om op de Havo terecht te komen.  
 
Ook de Havo is mij prima verlopen. Ik had prima cijfers en deed er nog steeds niet te veel 
moeite voor. Toen ik mijn diploma in ontvangst heb mogen nemen op de havo heb ik 
besloten om een tussenjaar te nemen en vervolgens aan het HBO te gaan studeren. Ik 
volgde de opleiding Vastgoed&Makelaardij aan de Hogeschool van Rotterdam.  
 
In mijn tussenjaar en op het HBO ging ik mij het grote belang van studeren beseffen. Ik 
besefte me dat studeren je niet alleen aan een goede baan helpt maar dat het je gehele 
ontwikkeling als individu bevordert.  
 
Ik heb mijn Propedeuse aan het HBO met een 8 gemiddeld behaalt en ben eindelijk op de 
plek terechtgekomen waar ik naar mijn thuis mening thuis hoor, de universiteit. Ik studeer 
nu rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb 
eindelijk de uitdaging waar ik mijn gehele schoolcarrière eigenlijk al naar op zoek ben 
geweest.  
 
Het moraal van dit verhaal is dat ik vindt dat het schoolsysteem hier in Nederland beter 
moet. De manier waarop scholen te werk gaan om kinderen al op zo’n vroege leeftijd in 
hokjes te plaatsen en te bepalen op welk niveau zij horen is niet goed en kan zeer nadelige 
effecten hebben op de toekomst van een kind. Als ik niet had doorgezet om door te 
studeren had ik nu beland op een MBO met een opleiding waar mijn capaciteiten helemaal 
niet tot recht komen.  
 
Ik zie vele mensen om mij heen die hetzelfde hebben ervaren, zo kreeg mijn zus BB-advies 
(basisberoepsgerichte leerweg) en studeert nu dierengeneeskunde aan Gent Universiteit.  
Hierbij mijn succesverhaal waarmee ik hoop dat ik mensen kan inspireren om door te zetten 
en mensen je niet te laten vertellen wat je wel en niet kunt.  


