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'Lekker gemotiveerde' Emy is Avansstudent van het jaar 2017

EMY ELFRING IN DE KLAS WAAR ZE STAGE LOOPT. CHRIS VAN KLINKEN / PIX4PROFS
IRIS VAN DEN BERG

De 21-jarige Emy Elfring uit Standdaarbuiten is 'Avansstudent van het Jaar 2017'. De
derdejaars Pabo-studente is vereerd en geschrokken tegelijk. ,,Ik had absoluut niet verwacht
dat ik zou worden gekozen. Het was al een hele verrassing dat ik werd genomineerd.''
Elfring werd door medestudenten opgegeven. ,,Toen ik las wat er in de nominatie over mij
stond, sprongen de tranen in mijn ogen. Natuurlijk weet ik ook wel dat ik naast mijn studie
veel andere taken op me neem, maar dat daar zoveel waardering voor is, wist ik niet.'' De
bescheiden studente probeerde de wedstrijd in eerste instantie stil te houden. ,,Nu vind ik het
wel leuk, hoor. Ik ben benieuwd wat het me gaat brengen.''

Bovenaan haar bezighedenlijstje staat haar opleiding aan Avans Hogeschool in Breda en
loopt ze stage in het speciaal basisonderwijs. ,,Daarnaast geef ik medestudenten bijles. Ik
help ze onder meer met hun planning. Ook zit ik bij de academieraad. Verder zit ik bij de
studievereniging waar ik activiteiten organiseer en ben ik bezig met het opzetten van een
EHBO-cursus.'' Alsof dit nog niet genoeg is, heeft Elfring zich het afgelopen jaar ingezet voor
onderwijs in het asielzoekerscentrum in Gilze-Rijen. Daarnaast neemt Elfering deel aan een
TOPclass, waarbij ze zich kan specialiseren in speciaal onderwijs.
Of ze nog wel tijd heeft voor leuke dingen? ,,Dit zijn leuke dingen. Hier krijg ik energie van.''
Als Elfring doordeweeks een dag vrij is, werkt ze in de kinderopvang. ,,Van maandag tot en
met vrijdag is mijn week volgepland. Op zaterdag werk ik schooltaken bij waar ik die week
niet aan toe ben gekomen. Zondag probeer ik vrij te houden om bij te komen.''
Bang voor een burn-out is de studente niet. ,,Dat is een valkuil. Het zou kunnen gebeuren,
ja, dat wel.'' Ze is dan ook regelmatig door haar ouders op de vingers getikt. ,,Die zeggen dat
ik het rustig aan moet doen en dat het niet erg is als iets niet in één keer lukt. 'Probeer te
genieten', zeggen ze. Dat gaat het ene oor in en het andere weer uit'', lacht ze. ,,Maar ik ben
gewoon lekker gemotiveerd.''
Voor haar verdiensten als beste student ontving Elfring, die startte op vmbo/mavo en
doorstroomde naar de havo en hbo, een oorkonde en een bos bloemen. Als ze haar studie
heeft afgerond, wil ze doorstuderen. ,,Misschien wel naar de universiteit, kijken of ik dat
aankan.''

