
In de schoenen van…… Isa de Bruin 
 
Wie past deze schoen? 
Ik ben Isa de Bruin, 18 jaar en woon in Herwijnen. Ik volg de 
opleiding Social Work aan Avans Hogeschool ‘s-
Hertogenbosch en zit in mijn tweede jaar. Als bijbaan werk ik 
nu 4,5 jaar bij de Spar. Ik spreek graag met vrienden af en 
houd van gezelligheid, daarnaast skate ik ook erg graag. Ik 
heb gekozen voor de opleiding Social Work, omdat mijn 
interesse lag bij een sociaal beroep. Tijdens het oriënteren 
en de meeloopdag wist ik direct: dit is wat ik wil! Dit gevoel 
blijft tijdens de opleiding alleen maar groeien en ik zit echt 
op mijn plek hier. Het prettige aan de opleiding vind ik dat 
het heel breed is, je hebt verschillende richtingen die je op 
kunt gaan. Zelf heb ik gekozen voor het profiel ‘welzijn en 
samenleving’. Dit profiel sluit aan bij mijn interesse in 
organiseren. Volgend jaar ga ik stage lopen bij Power Up 073 
waar Nathalie Cosentino (die ik ken vanuit de Bossche Talent 
School) mijn stagebegeleidster wordt.  
 
Wat zei je vroeger dat je later wilde worden? 
Echt vroeger wilde ik graag banketbakker worden, het creatief bezig zijn met taarten en bakken vond ik 
super leuk. Dat vind ik nog steeds leuk, maar niet als beroep. Vanaf de middelbare school wist ik vrij 
zeker dat ik een sociaal beroep wilde. Mijn ouders hebben beiden geen achtergrond in de sociale sector. 
Wel heb ik veel familieleden die wel in de sociale sector werken, zo heeft mijn oom een zorgboerderij en 
werkt mijn tante in de psychiatrie. Inmiddels is mijn moeder ook begonnen aan een studie in de 
gehandicaptenzorg, dus ik heb mijn moeder misschien wel geïnspireerd deze kant op te gaan.  
 
Hoe verliep jouw loopbaan? 
Op de middelbare school heb ik vijf jaar havo gedaan, waar ik altijd een jonge leerling was. Op mijn 16e 
startte ik met mijn hbo-opleiding. In het eerste jaar heb ik veel georiënteerd binnen het sociaal werk. Zo 
heb ik meegelopen bij de gemeente voor welzijnswerk, maar ook bij een zorgboerderij voor mensen met 
een verslaving. Ook heb ik stage gelopen in de psychiatrie, dit was bij volwassenen die begeleid wonen. 
Ik heb ook een paar dagen meegelopen bij een gezinshuis waar kinderen van 12 tot 16 wonen met een 
licht verstandelijke beperking. In het weekend deed ik dan leuke dingen met deze kinderen. Sinds vorig 
jaar is het door corona natuurlijk lastig geworden om stage te lopen. Hierdoor heb ik een maatjesproject 
gedaan, waarbij ik een vrouw uit Turkije hielp die Nederlands wilde leren. Door het meelopen en 
oriënteren binnen het sociaal werk, kwam ik erachter dat ik graag met jongeren werk en ben ik er ook 
achter gekomen welke doelgroepen minder bij mij passen. 
 
Momenteel zit ik in mijn tweede leerjaar en loop ik elke woensdag stage. Dit doe ik bij mensen met een 
verstandelijke beperking die begeleid wonen. Ik word hier heel vrij gelaten in wat ik doe en mag 
zelfstandig dingen ondernemen, iets wat echt bij mij past! Uit deze stage neem ik mee hoe je 
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methodieken in de praktijk inzet, hoe je iemand coacht, het zelfstandig worden in ondernemen, 
verbinden, samenwerken en onderzoeken. Door deze stage ben ik sterker in mijn schoenen gaan staan. 
 
Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type? 
Tijdens de leergemeenschap (een vak binnen mijn opleiding) heb ik altijd veel zin om dingen te doen en 
te kijken naar welke projecten ik kan beginnen. Neem bijvoorbeeld de Bossche Talent School. Dit jaar is 
het tweede jaar dat ik de Bossche Talent School mee organiseerde en nu bij de tweede keer had ik een 
grote verantwoordelijkheid en een leidende rol. De Bossche Talent School is een week voor en door 
jongeren. Er worden verschillende workshops gegeven waarbij het draait om talentontwikkeling. Het 
doel is om kwetsbare jongeren hierbij te betrekken, zoals bijvoorbeeld ISK leerlingen.  
 
Ook met vriendinnen en vrienden houd ik ervan om ergens naar toe te gaan en ook nu te kijken wat er 
kan in deze tijd, al is dat nu soms wel lastig. Dus ja, ik zou mezelf wel omschrijven als een ondernemend 
type. 
 
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn? 
Ik identificeer mezelf het meest met een dolfijn. Dolfijnen zijn sociale 
dieren die graag samenwerken. Ze werken samen om hun doel te 
bereiken. Mijn doel is om jongeren te helpen, te begeleiden, te 
coachen en met maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan. 
Dit doe ik graag met mensen waar ik energie van krijg. Dolfijnen zitten 
vol energie en zijn vaak vrolijk en ik ook! 
 
Wat zou je later willen worden? 
Het fijne aan Social Work is dat de opleiding heel breed is, dus dat ik nog alle kanten op kan. Maar ik heb 
al wel meer een beeld van wat ik graag zou willen later. Jongerenwerk, welzijnswerk, het aan de slag 
gaan met maatschappelijke vraagstukken en kijken wat ik hierin kan bijdragen en betekenen, lijkt me 
enorm leuk. Na deze studie zou ik graag nog een master willen doen op de universiteit. De masters 
‘onderwijs en innovatie’, ‘criminologie van de wijk, het web en de wereld’ en ‘sociologie’ spreken me 
aan. Daarnaast zou ik graag in het buitenland ervaring opdoen.  
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