
INTERVIEW

Bianca: “Zelfs met een compleet andere
achtergrond is de switch haalbaar”



In een serie van 3 interviews geven we je een inkijkje in de 
dagelijkse praktijk bij OSG. Zo kwam een tijdje geleden Bianca 
Vrolijks bij ons de lesruimte binnenwandelen. En ze doet haar 

naam eer aan. Een vrolijke dame met een open karakter en een 
stralend gezicht.

Bianca stroomde in mei 2019 in bij de Opleiding tot 
Doktersassistent. “Binnen de financiële dienstverlening is het wat 

administratieve banen betreft niet heel stabiel. Ook kon ik er 
mijn draai niet langer in vinden en ging dus op zoek naar een 
nieuwe uitdaging”. Dat het een radicale switch werd naar een 

nieuwe opleiding met als perspectief een beroep in de zorg, had 
ze toen nog niet kunnen voorzien. “Maar zelfs als je vanuit de 

financiële dienstverlening komt, is een dergelijke switch dus 
mogelijk” aldus Bianca. Het bleek een keuze waar ze tot op de 

dag van vandaag voor de volle 100% achter staat.



Het is al hectisch genoeg om alle ballen in de lucht te houden

Ergens voor de volle 100% voor willen gaan en dat ook iedere dag voelen, is natuurlijk goud waard. Het geeft bovendien 
meteen weer hoe Bianca in het leven staat; niet twijfelen, maar doen!

“Op een gegeven moment verhuisde mijn baan naar een andere regio. In plaats van op zoek te gaan naar soortgelijk werk bij 
een andere werkgever, koos ik ervoor om andere mogelijkheden te onderzoeken. Kijken waar mijn passie ligt. Deze wending 
gaf mij de mogelijkheid om een ander pad te kiezen. Een nieuwe uitdaging tegemoet te gaan. Spannend, zeker in combinatie 
met een druk gezinsleven. Als je naar de toekomst kijkt en bedenkt hoeveel jaren je hopelijk nog kunt meedraaien in de 
werkende maatschappij, dan gaat er toch wel een knop om. Ik wilde die werkende toekomst vooral met veel plezier tegemoet 
kunnen zien. Waar het volgens mij om draait is dat je bij jezelf nagaat welk beroep dan goed bij je past. Ben je zorgzaam en 
houd je van een beroep waarbij je dagelijks met veel mensen in contact staat en ook iets voor hen kunt betekenen? Dan past 
een beroep in de zorg echt wel bij je”.

”Maar ik had natuurlijk een totaal andere achtergrond en wist niet of zo’n verandering iets voor mij was, zeker omdat je al veel
ballen in de lucht moet houden in combinatie met een gezin. Vandaar dat ik eerst besloot om een en ander uit te zoeken en 
alle informatie die er te vinden was over het beroep Doktersassistent grondig doornam. Ik kwam via de website in contact met 
OSG Opleidingen en kreeg daar al snel het gevoel dat het kleinschalige karakter van de opleiding (de groep bestaat uit zo’n 20 
personen) en het samenwerken binnen de groep goed bij mij paste”.



Wat gaf de doorslag om voor de opleiding 
Doktersassistent te kiezen?

Over de vraag waarom ze voor de Opleiding tot Doktersassistent heeft 
gekozen, hoeft Bianca niet lang na te denken; “ik wil voor dit beroep gaan 
omdat ik mensen écht wil helpen. Bovendien is het een gevarieerd beroep 

met veel verschillende handelingen en administratie. Die combinatie 
spreekt mij erg aan.

Ook op deze vraag antwoordt Bianca kort & bondig; “het lijkt me erg leuk 
om mensen aan de balie te helpen, te helpen aan de telefoon, medische 

handelingen te verrichten zoals een urinekweekje of bijvoorbeeld een 
vingerprik of een griepspuit zetten.  

Wat lijkt je leuk aan het beroep? 



“De groep is heel divers en we zijn er voor elkaar”  
Een glimlach verschijnt op het gezicht van Bianca als we haar vragen 
over haar medestudenten. ” De groep is heel divers; er zitten mensen bij 
uit de horeca, uit de financiële dienstverlening en natuurlijk ook 
personen die al kennis hebben van de zorg of met een medische 
achtergrond. Het allerbelangrijkste vind ik dat we elkaar steunen, we er 
voor elkaar zijn en elkaar versterken.

Heb je nog een tip voor nieuwe studenten?

Jazeker! De beste tip die ik nieuwe studenten kan geven die deze 
opleiding gaan volgen, is dat je er volledig voor moet gaan. Zet alles aan 
de kant, ga een een jaartje knallen en dan ben je 100% klaar voor een 
nieuw vak waar je passie ligt anders had je er waarschijnlijk niet voor 
gekozen...”



Wil je het video-interview met 
Bianca bekijken?

Ga dan naar:

(link YouTube)



OSG OPLEIDINGEN


