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Voorwoord
Als overlegplatform werkt de SER aan breed gedragen adviezen op sociaal
en economisch terrein. De positie van de SER maakt het mogelijk om
daarnaast ontwikkelingen te signaleren zonder dat deze direct uitmonden
in een uitgebreid advies, maar waarbij wel partijen worden opgeroepen
om serieus aandacht te besteden aan het gesignaleerde onderwerp.
In deze – eerste – signalering vraagt de SER aandacht voor de dringende
noodzaak om studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie te verbeteren
voor jongeren in het algemeen en meer in het bijzonder voor jongeren
met een niet-westerse achtergrond. Slimme en tijdige inzet van deze
instrumenten draagt er in hoge mate aan bij dat deze jongeren keuzes
maken die beter passen bij hun persoonlijke mogelijkheden en ambities
en bij de maatschappelijke behoefte. De afnemende mogelijkheden om
te ‘stapelen’ in het onderwijs en de hoge percentages uitval en studiewisseling, verhogen de noodzaak van goede loopbaanoriëntatie. Dit zal
bijdragen aan het terugdringen van de onevenredig hoge werkloosheid
binnen deze grote groep.
Een belangrijk aspect van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie is het
vergroten van je netwerk. Bij de belangrijke keuze- en selectiemomenten in het onderwijs gaat het om mensen die met je meedenken over
de vraag wat je wilt, kunt en met welke opleiding je de beste baankans
hebt. Bij de instroom op de arbeidsmarkt gaat het om mensen die met
je meezoeken naar een baan en kunnen helpen om nieuwe netwerken
te ontsluiten.
Deze signalering is een uitvloeisel van het SER-rapport Maak baan voor
een nieuwe generatie, dat eind 2013 is uitgebracht. Dit rapport concludeert dat een selectieve studie- en beroepskeuze vaak mede oorzaak
is van de achterstand op de arbeidsmarkt van veel jongeren met een
niet-westerse achtergrond.
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Wat gaat er mis?

Mariëtte Hamer,
voorzitter SER

Over wat gaat
de signalering

Voor de SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren
was dit reden om in gesprek te gaan met de desbetreffende jongeren
zelf, met deskundigen en met vertegenwoordigers van lokale initiatieven op dit terrein. Deze verkenning van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen is bedoeld ter inspiratie en als ‘prikkel’ tot snelle actie.
De SER zal in de komende jaren de vinger aan de pols houden met
betrekking tot dit onderwerp en roept alle betrokkenen op zich versterkt in te zetten voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van
niet-westerse jongeren.

Oplossingen
Conclusie
Bijlagen
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Over wat gaat
de signalering

1. Inleiding
De Nederlandse kenniseconomie moet het hebben van haar menselijk
kapitaal. Naast onze gunstige ligging in Europa en een goed vestigingsklimaat zullen onze beroepsbevolking en ons innovatievermogen doorslaggevend zijn voor de positie van Nederland in de wereldeconomie.
En die bepaalt ons toekomstig verdienvermogen, onze welvaart en ons
welzijn.
Dit betekent dat de Nederlandse samenleving al het aanwezige en
potentiële talent maximaal moet stimuleren en ontwikkelen om te
excelleren in de banen die er zijn en om nieuwe banen te creëren. In de
grote steden in Nederland heeft meer dan 40 procent van de jongeren
inmiddels een niet-westerse achtergrond. Ondanks grote stappen in het
onderwijs blijft de arbeidsmarktparticipatie van deze groep achter. Zo
is de werkloosheid1 van jongeren met een niet-westerse achtergrond
substantieel hoger dan van jongeren met een autochtone achtergrond2.
Ook al zijn de opleidingsniveaus gelijk, de kans op een baan is dat niet.
Daarnaast steeg de werkloosheid van jongeren met een niet-westerse
achtergrond tijdens de economische crisis ook sterker dan van jongeren
met een autochtone achtergrond. Dit geldt zowel voor jongeren met
een mbo-diploma als voor hoogopgeleide jongeren. Daarbij zijn bedrijven zich steeds meer bewust dat het investeren in divers samengestelde teams een bedrijfsmatige meerwaarde kan hebben voor de korte en
lange termijn. Dit maakt het investeren in de arbeidsmarktpositie van
jongeren met een niet-westerse achtergrond urgent en de kosten van
onvoldoende benutting van dit talent extra hoog.
Een positief beeld van deze jongeren over hun toekomst in Nederland is
hierbij van belang: Nederland als land waar je door de juiste inzet jezelf
kunt ontwikkelen, je ambities en dromen kunt realiseren en je hierdoor
in Nederland thuis voelt.
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Hier zijn de jongeren in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor en
aan zet. Maar het vraagt ook dat hun omgeving en de samenleving
uitstralen dat ons land het talent van deze groep Nederlandse jongeren
met diverse achtergronden hard nodig heeft, gelijke kansen wil bieden
om het talent te ontplooien en in te zetten en een inclusieve samenleving wil vormgeven. En het vraagt eveneens slagkracht in de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemers, en
overheid om deze kansen daadwerkelijk te realiseren.

Bijlagen
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Conclusie

Switchen van opleiding en schooluitval komen onder jongeren met
een niet-westerse achtergrond vaker voor, waarschijnlijk door meer
onduidelijkheid en een minder weloverwogen studie- en beroepskeuze
met als gevolg lagere baankansen4. In het hbo is de studie-uitval en het
aantal studiewisselaars onder studenten met een niet-westerse achtergrond de afgelopen jaren toegenomen en het studiesucces afgenomen,
met name onder de mannen5.

Oplossingen

In maart 2014 heeft de SER middels het advies Discriminatie werkt niet!
aandacht gevraagd voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. In het verlengde van dit advies is het Charter Diversiteit ondertekend door onder andere de sociale partners. Een specifieke aanbeveling
voor jongeren met een niet-westerse achtergrond is het bevorderen
van stage- en werkervaringsplaatsen (onder het motto ‘bekend maakt
bemind’).

Wat gaat er mis?

Het SER-rapport Maak baan voor een nieuwe generatie dat eind 2013 is
uitgebracht concludeerde dat er verscheidene verklarende factoren zijn
voor de slechtere arbeidsmarktpositie van jongeren met een niet-westerse achtergrond: de gezinssituatie (sociaal-economische status),
onderwijs- en/of taalachterstanden, stereotypering en beeldvorming,
eigen inzet/opvatting, gebrek aan werkervaring, arbeidsmarktvaardigheden en een professioneel netwerk, en een selectieve studie- en beroepskeuze. Deze signalering gaat dieper in op dit laatste aspect3.

Over wat gaat
de signalering

Voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
is het belangrijk dat de oriëntatie op de (studie)loopbaan al op jonge
leeftijd begint. Een verkeerde keuze in het voortgezet en/of vervolgonderwijs vindt immers vaak haar oorsprong eerder in de onderwijsketen6.
Een zorgvuldige oriëntatie op studie en beroep, evenals systematische
aandacht in het onderwijs voor de ontwikkeling van ambities en toekomstperspectief (aspiratie) heeft een positieve invloed op het educatief zelfvertrouwen en studiemotivatie7. Een aanpak gericht op een
beter geïnformeerde studie- en beroepskeuze zou dan ook niet beperkt
moeten zijn tot vmbo- en mbo-opleidingen, maar moet gelden voor
de gehele keten van het onderwijssysteem, inclusief de route naar het
hoger onderwijs8.
Studiekeuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) zijn
een belangrijk element in een positief toekomstperspectief in Nederland’. Succesvol zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt begint met
een zorgvuldige oriëntatie op studie en beroep. Wat zijn mijn mogelijkheden, wat wil ik, welke vervolgstappen zijn nodig, welke beroepen
spreken mij aan en welke onderwijspaden moet ik daarvoor bewandelen? Is het ondernemerschap iets voor mij en hoe zet ik een succesvolle onderneming op? Vragen waarbij jongeren met een niet-westerse achtergrond vanuit de huidig geboden studiekeuzebegeleiding en
loopbaanoriëntatie in het reguliere onderwijs vaak onvoldoende kunnen
worden gesteund.
Het kabinet heeft een aantal maatregelen ingezet die er mede op zijn
gericht om de arbeidsmarktpositie van jongeren met een niet-westerse
achtergrond te verbeteren, zoals het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie, de sectorplannen en de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het voorkomen
van een selectieve studie- en beroepskeuze en het verbeteren van de
kwetsbare positie van migrantenjongeren zijn belangrijke speerpunten
in de aanpak jeugdwerkloosheid9. Daarnaast wordt vanuit de overheid
en de onderwijsraden ingezet op meer loopbaanoriëntatie in het vmbo
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en mbo. Tot eind 2015 is er een stimuleringsproject LOB in het mbo10 en
vanaf het schooljaar 2016-2017 moet LOB verankerd zijn in alle beroepsgerichte programma’s. Ook wordt er gewerkt aan een plan van aanpak
loopbaanoriëntatie11. Hierin zal de focus liggen op het vo en mbo en de
doorlopende leerlijnen vo-mbo-ho12. Ten slotte zal Platform 2032 het
kabinet in het najaar van 2015 adviseren over het onderwijscurriculum
van de toekomst.

Oplossingen
Conclusie

De signalering is voorbereid door de SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM)14. De signalering richt zich op jongeren met een niet-westerse achtergrond die in Nederland zijn opgegroeid en besteedt geen specifieke aandacht aan de problematiek van
vluchtelingen. Dit neemt uiteraard niet weg dat jonge vluchtelingen
deels met vergelijkbare problemen te maken hebben en daarmee
specifieke aandacht verdienen.

Wat gaat er mis?

Deze signalering beoogt aanvullende input te geven voor dit beleid
door een beknopt overzicht van het vraagstuk en een verkenning van
een aantal oplossingsrichtingen13. Tevens bevat het een oproep aan
het ministerie van OCW, onderwijsinstellingen, werkgevers, vakbonden,
jongeren met een niet-westerse achtergrond en andere relevante
spelers om concrete afspraken te maken, na te gaan welke rol
eenieder kan spelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het
voortvarend uitwerken van verbeteringen in lijn met de contouren
die in deze signalering worden geschetst.

Bijlagen
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Over wat gaat
de signalering

2. Studie- en beroepskeuze:
wat gaat er mis?
In het rapport Maak baan voor een nieuwe generatie is aangegeven
dat jongeren met een niet-westerse achtergrond relatief vaak opleidingen kiezen die minder goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarmee bestaat het risico dat deze jongeren de facto worden opgeleid voor
werkloosheid. Jongeren met een niet-westerse achtergrond kiezen vaker
economische en sociale studierichtingen. Opleidingen in de techniek en
gezondheidszorg zijn minder populair maar bieden wel meer kans op
een baan.
Door de vele selectie- en beslismomenten in de (studie)loopbaan en
beperkte keuzerijpheid van jongeren is een goed doordachte studie- en
beroepskeuze voor alle jongeren lastig. Vaak is het voor jongeren met
een niet-westerse achtergrond extra lastig omdat zij meer of vaker te
maken hebben met de volgende ontwikkelingen en aspecten15.
Doorstroom binnen het onderwijs. De selectie in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs wordt steeds strenger: het aantal homogene
brugklassen (in termen van niveau) neemt toe en er is steeds meer
afstroom (wisselen naar een lager onderwijsniveau) in plaats van opstroom (wisselen naar een hoger onderwijsniveau)16. Leerlingen krijgen
daarnaast vaker een enkelvoudig advies mee, in plaats van een meervoudig advies17. Deze ontwikkelingen kunnen leerlingen beperken in
hun doorgroeimogelijkheden, aangezien ze in de brugklas nauwelijks de
mogelijkheid krijgen om een hoger opleidingsniveau te bereiken. Vroege selectie vergroot vaak de ongelijkheden in (academische) prestaties
als gevolg van de sociaal-economische status van het gezin18. Ook kunnen financiële overwegingen een belemmering vormen om te stapelen.
Jongeren met een niet-westerse achtergrond komen vaker uit een gezin
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met een lagere sociaal-economische status, waarbij de ouders een laag
opleidingsniveau hebben19.

Conclusie
Bijlagen
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Oplossingen

te
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Wat gaat er mis?

In het rapport Maak baan voor een nieuwe generatie bleek dat jongeren
met een niet-westerse achtergrond relatief veel ‘stapelen’20. Doordat
zij vaker op lagere niveaus het voortgezet onderwijs instromen21, biedt
het stapelen van opleidingen hun de mogelijkheid om in het hoger
onderwijs te studeren. Stapelen is echter vaak geen makkelijke route.
Stapelaars van bijvoorbeeld mbo naar hbo halen in het jaar dat ze overstappen vaak minder goede studieresultaten, vallen eerder uit en blijven
eerder zitten. Op het moment dat de studenten het eerste jaar van de
opleiding hebben gehaald doen ze het vaak wel beter dan de studenten
die direct van het havo komen: ze slagen sneller en eerder22. Goede
begeleiding bij het stapelen zou jongeren kunnen helpen met de voorbereiding op de vervolgstudie, zodat zij goed het eerste jaar doorkomen.
Interessant voorbeelden van de wijze waarop dit soort begeleiding kan
worden ingericht zijn het Academic Advancement Program (AAP) en the
Center for Community College Partnerships (CCCP) van de University of
California Los Angeles (UCLA).

Over wat gaat
de signalering
Wat gaat er mis?

e begeleiding te bieden. Als de
UCLA en ook betaald worden om dez
a
UCLA worden ze ook daar nog extr
deelnemers vervolgens studeren op
UCLA het talent van hun leerlingen
begeleid. Op deze manier probeert
te
p naar wetenschappelijk onderwijs
optimaal te benutten en de oversta
is veel aandacht voor de diversiteit
versoepelen. Binnen het programma
het
ende studenten.De resultaten van
in belevingswerelden van aankom
n
ierendement van bachelor studente
programma zijn erg goed: het stud
23
mus
, is hoger dan 80% . Het Eras
die via stapelen aan UCLA studeren
mus Universiteit Rotterdam (zie
Pre Academic Programme aan de Eras
r de aanpak van de UCLA.
bijlage 2) is mede geïnspireerd doo

Ouderbetrokkenheid. Goede begeleiding vanuit de ouders zorgt voor
een betere (studie)loopbaanoriëntatie van het kind en kan schooluitval
en verzuim voorkomen24. Jongeren met een niet-westerse achtergrond
ondervinden in veel gevallen ondersteuning van hun ouders die niet
altijd toereikend is voor de concrete keuze voor een studie of beroep25.
Dit kan komen doordat de ouders van deze jongeren geen ervaring
hebben met het onderwijs of doordat zij problemen hebben met de
Nederlandse taal26. Ze kennen vaak het Nederlands onderwijssysteem
met de bijbehorende keuzemogelijkheden en –momenten niet en hebben een beperkt beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit
maakt het ook lastig voor deze ouders om hun kinderen bij te staan in
de ontwikkeling van hun ambities en toekomstperspectief (aspiratie).
Beperkt netwerk en rolmodellen. Naast het feit dat er vanuit de familie vaak minder ervaring en kennis over het onderwijs is, hebben jongeren met een niet-westerse achtergrond vaak ook een beperkt (ander)
netwerk en hebben zij vooral contacten binnen de eigen groep of buurt,
waardoor er minder toegang is tot positieve rolmodellen om kennis of
inspiratie van te krijgen27. Dit heeft ook gevolgen voor de zogenaamde
‘soft skills’ (sociale vaardigheden die voor een groot deel voortkomen uit
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cultuurnormen en gedragsregels, zoals assertiviteit, jezelf presenteren
en duidelijk uitdrukken) die jongeren meekrijgen vanuit huis, netwerk
en school. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat soft skills een belangrijke rol spelen bij het vinden van een baan28.

Weinig werkervaring. Jongeren met een niet-westerse-achtergrond
doen tijdens hun studie gemiddeld minder vaak relevante werkervaring
op, lopen minder vaak stage en doen in het mbo vaker een bol- dan een
bbl-opleiding29. Hierdoor lopen zij relevante werkervaring mis die hen zou
kunnen helpen om hun studie en beroepskeuze beter te onderbouwen.

Bijlagen
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Conclusie

Sociaal-economische status. Als ouders in financiële zin minder goed
in staat zijn hun kinderen te steunen in hun studiekosten, dan kan dit
gevolgen hebben voor studie- en loopbaankeuzes. Hierdoor zijn er
onder andere vaak minder mogelijkheden om de gevolgen van een
verkeerde studiekeuze en de studievertraging die daarbij hoort, op te
vangen. Uiteraard speelt kennis en voorlichting over de mogelijkheden
voor financiële ondersteuning hierbij ook een rol. Indien thuis minder

Oplossingen

Werving & selectie. Als jongeren met een niet-westerse achtergrond
bij werving en selectie stuiten op vooroordelen en discriminatie, bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van een stageplaats, wordt
een goede beroepskeuze en het succesvol afronden van een studie een
lastige zaak. Hier ligt mede een verantwoordelijkheid voor werkgeversen werknemersorganisaties en de overheid (zowel als werkgever als in
de rol van wetgever).

Wat gaat er mis?

Dat deze jongeren vooral contacten hebben binnen de eigen groep of
buurt/wijk kan ook gevolgen hebben voor hun studie en beroepskeuze.
Het gebrek aan ‘andere geluiden en/of indrukken’ kan deze jongeren
doen besluiten om een in de buurt/wijk bekende studie en beroep te
kiezen. Jongeren uit bepaalde wijken in de grote steden lijken massaal
te kiezen voor dezelfde opleiding. Meer onderzoek is nodig naar deze
ontwikkeling en de motivatie van deze keuzes.

Over wat gaat
de signalering
Wat gaat er mis?

begeleiding kan worden geboden, neemt het belang van de rol van de
onderwijsinstelling toe. Dit schept een sterke behoefte aan mensen die
kunnen helpen met oriënteren en selecteren, die overzicht en inzicht
hebben, die de weg weten en kunnen ondersteunen bij het maken van
een goede keuze die past bij de leerling. De verantwoordelijkheid voor
deze studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie ligt in de eerste plaats bij
het onderwijs. De intensiteit en manier waarop er studiebegeleiding en
loopbaanoriëntatie wordt gegeven verschilt echter vaak sterk per onderwijsinstelling en opleidingsniveau. Ook is er vaak weinig zicht op de
specifieke problemen waar jongeren met een niet-westerse achtergrond
tegenaan lopen. Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie in het reguliere onderwijs zijn vaak beperkt tot informatievergaring en weinig gericht
op het opdoen van echte ervaringen, zoals bij stages en meeloopdagen
wel het geval is30. Daarnaast lijkt er nog weinig te worden samengewerkt met het bedrijfsleven.

Duiding van het probleem

Alle genoemde factoren verklaren waarom juist voor jongeren met een
niet-westerse achtergrond de behoefte aan studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie vaak groter is. Deze jongeren ondervinden vaak minder
begeleiding van hun ouders of vanuit de eigen omgeving bij het uitdenken van een opleidingstraject. Vaak is er minder kennis aanwezig over
welke opleidingen tot hoge baankansen leiden. Ook heeft deze groep
jongeren vaak minder inzicht en/of vertrouwen in de eigen capaciteiten
waardoor het vinden van een passend opleidingstraject wordt bemoeilijkt.
Werkervaring, relevante voorbeelden en een netwerk ontbreken vaker.
Bovendien stapelen deze jongeren vaak opleidingen (ook op basis van
enkelvoudige of niet-passende studieadviezen) waardoor de behoefte aan
studie- en loopbaanbegeleiding vaak groter en frequenter is. Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie kan er dus (deels) voor zorgen dat deze
groep jongeren eerder een opleidingstraject kiest dat bij hun kwaliteiten
past en baankansen heeft. Zo zullen niet-westerse allochtone jongeren
vaker aan het werk komen, hetzij in loondienst of als zelfstandige.
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Van probleem naar oplossing….

Conclusie
Bijlagen
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Oplossingen

Sharon Ubani is 20 jaar en
studeert criminologie. Zij heeft
deelgenomen aan het eerste
Pre Acadademic Program van de
Erasmus Universiteit en is daarin
nu zelf actief als vrijwilliger om
aankomend studenten te begeleiden. ”Zo nu en dan loop ik
tegen onterechte beelden aan, zoals dat ik word ‘gecomplimenteerd’ omdat ik zo goed Nederlands spreek! Dat is echt
een belediging, ik ben gewoon in Nederland geboren. Ik
heb soms het idee dat ik mij vanwege mijn afkomst extra
moet bewijzen. Sharon pleit voor meer aandacht voor de
ontwikkeling van (educatief) zelfvertrouwen in het onderwijs. “Ik heb altijd graag voor een NGO willen werken. Op
een gegeven moment maakte een opleidingsdirecteur de
opmerking dat me dat nooit zou lukken. Als je je onvoldoende bewust bent van je mogelijkheden, maakt zo’n opmerking een flinke deuk in je zelfvertrouwen. Gelukkig was
er bij het Pre Academic Programme iemand met een heel
ander geluid: ‘als jij dat wil dat kan je dat ook!’ Daar had ik
wat aan, dat gaf mijn zelfvertrouwen een boost”.

Wat gaat er mis?

Om de lacune in begeleiding op te vullen zijn verschillende initiatieven,
waaronder vrijwilligersorganisaties, op regionaal niveau opgezet om
jongeren met een niet-westerse achtergrond te helpen bij hun studieen beroepskeuze, veelal buiten het reguliere onderwijs om. Deze
initiatieven bieden de jongeren intensieve en persoonlijke begeleiding.
De relevante succesfactoren zijn o.a. de samenwerking tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven, coaching en mentoring, veel aandacht
voor vergroten van het educatief zelfvertrouwen en identiteitsontwikkeling, en het betrekken van ouders.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de
initiatieven. Hoewel de resultaten posi-

Over wat gaat
de signalering
Wat gaat er mis?

tief ogen, blijkt de moeilijkheid te liggen in de opschaling en het bereik.
Om een grotere groep te bereiken is meer verankering in het reguliere
onderwijssysteem nodig. Hiermee zou niet alleen het bereik, maar, door
schaalvergroting en een meer gezamenlijke aanpak, ook de professionaliteit kunnen worden vergroot. Een dergelijke verankering en opschaling van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie komt ten goede aan
alle jongeren, niet alleen jongeren met een niet-westerse achtergrond.
Ook autochtone jongeren hebben vaak een beperkt zicht op de mogelijkheden.
Daarnaast is het van belang dat ook het onderwijzend personeel voldoende is toegerust om met de grote diversiteit van belevingswerelden
van jongeren om te gaan en dat docenten hoge verwachtingen hebben
van alle jongeren ongeacht de diversiteit in achtergronden.
Het heeft de voorkeur begeleiding te bieden in de gehele onderwijsketen en op alle niveaus, aan zowel leerlingen als docenten. Het Nederlandse onderwijssysteem kent immers vele selectie- en beslismomenten en dwingt jongeren al op jonge leeftijd keuzes te maken die van
invloed (kunnen) zijn op hun latere positie op de arbeidsmarkt. Na de
selectie voor verschillende vormen van voortgezet onderwijs moeten
jongeren gemiddeld gezien op 15-jarige leeftijd al een verdiepende
keuze maken voor een sector (op het vmbo) of profiel (op het havo en
vwo) (zie ook bijlage 3).
De jongeren zelf hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid.
Om hun kansen op de arbeidsmarkt te kunnen vergroten kunnen jongeren met een niet-westerse achtergrond naast de studie ook doelgericht
netwerken en extracurriculaire activiteiten ondernemen. Het belang
hiervan kan uiteraard in studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie worden meegenomen. In dit kader kunnen ook ouderejaars studenten dan
wel pas afgestudeerden gestimuleerd worden om terug te geven aan
de samenleving door als peer mentor een rol te spelen bij het begeleiden en stimuleren van jongeren.
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Hieronder beschrijft de werkgroep een aantal mogelijke oplossingsrichtingen. Voor het daadkrachtig uitwerken van deze mogelijkheden is
het van belang dat onderwijsinstellingen, werkgevers, vakbonden en
de rijksoverheid hierin verantwoordelijkheid nemen en het ministerie
van OCW een initiërende en coördinerende rol vervult in het maken van
afspraken tussen verschillende partijen hierover.

Oplossingen
Conclusie
Bijlagen
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Wat gaat er mis?

Shaneequa Vrede is 21 jaar en
is op 12-jarige leeftijd betrokken
geraakt bij het Weekend
College. ‘Ik heb heel veel aan
het Weekend College gehad en
was er tot eind 2014 nog steeds
actief, in de laatste jaren als studentm
edewerker van kinderen in de onderbouw van havo/vw
o. Ik ervaar dat die ondersteuning heel erg belangrijk is voo
r veel jongeren met een
niet-westerse achtergrond. Dat kom
t bijvoorbeeld omdat zij
niet altijd de nodige ondersteuning
van hun ouders kunnen
krijgen. De ouders spreken niet altij
d voldoende Nederlands
of zijn niet op de hoogte van de mog
elijkheden die er zijn,
of de manier waarop het Nederlands
e onderwijssysteem
werkt. Veel kinderen kunnen die ond
ersteuning goed gebruiken. Maar er is nog wel veel toev
al in het spel. Je moet
maar net het geluk hebben dat je
een goede mentor treft
of gewezen wordt op een initiatief
dat je kan helpen. Het
is belangrijk dat het toeval wordt doo
rbroken door een
systeem met oog voor de mens.”

Wat gaat er mis?

Over wat gaat
de signalering

3. Verkenning van potentiële
oplossingsrichtingen
i.

Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie in het onderwijscurriculum
Een van de manieren om studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie
te verankeren in het gehele onderwijssysteem is om deze vanaf de
basisschool op te nemen in het onderwijscurriculum. Initiatieven zoals
de IMC Weekendschool, de ECHO Junior Academy en JINC spelen hierop
in (zie bijlage 2). Schotland kan hierbij als inspirerend voorbeeld dienen
van verankering van dit soort programma’s in het reguliere curriculum.
In Schotland staat loopbaanoriëntatie in het kader van leven lang leren,
economische groei en hoog gekwalificeerde werknemers, hoog op de
agenda. Hier zijn bedrijfsbezoeken en loopbaanoriëntatie geïntegreerd
in het Curriculum for Excellence vanaf de kleuterschool tot op de universiteit. Het doel van dit programma is om jonge kinderen (praktische)
kennis te geven van bedrijven, organisaties in de publieke sector en
(sociaal) ondernemerschap. Leeropdrachten, die in samenspraak met
deelnemende bedrijven en organisaties worden ontwikkeld, zijn gericht
op het verwerven van brede vaardigheden die op de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet (‘employability skills’)31.
In het verwachte Plan van Aanpak Loopbaanoriëntatie van het kabinet
worden ook de resultaten meegenomen van een verkenning naar de
vaardigheden die docenten nodig hebben om goede studie- loopbaanoriëntatie te verzorgen en naar de rol die opleidingen, nascholing en
een bovensectoraal ‘steunpunt loopbaanleren’ hierin kunnen spelen.
Dit biedt een mogelijkheid om de problemen waar jongeren met een
niet-westerse achtergrond tegenaan lopen hierin mee te nemen en ook
te kijken naar maatregelen voor de gehele keten van het Nederlandse
onderwijssysteem. Een peer review systeem, zoals in het hoger onderwijs wordt gebruikt om de onderwijskwaliteit te verhogen, zou hierbij
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ook kunnen helpen. Daarnaast kan inspiratie gehaald worden uit de
volgende succesfactoren van regionale initiatieven:

Bijlagen
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Conclusie

Het inbedden van een diversiteitsbeleid in o.a. onderwijsinstellingen en
het bedrijfsleven kan ook een bijdrage leveren aan de identiteits- en
aspiratieontwikkeling van jongeren met een niet-westerse achtergrond.
Een diverse samenstelling van schoolbesturen en het management in
bedrijven biedt immers ook inspirerende rolmodellen in de leer- en
werkomgeving van jongeren met een niet-westerse achtergrond34.

Oplossingen

ii. Identiteits- en aspiratieontwikkeling, mentoring en verbreding
netwerk
Verscheidene initiatieven in Nederland (zie bijlage 2) zetten mentoren
en/of coaches in om jongeren te helpen met hun ontwikkeling zowel op persoonlijk als loopbaanoriëntatie vlak, bij de keuze voor een
vervolgopleiding en bij het ontwikkelen van een realistisch beeld van
een beroep en de benodigde competenties (o.a. soft skills). Bij deze
mentoren en/of coaches gaat het veelal om een medeleerling, student,
docent-coach of een persoon uit het bedrijfsleven. Ook in het buitenland staat mentoring de laatste jaren volop in de belangstelling. In de
Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Israël werkt men
al vele jaren met deze vorm van ondersteuning, waarbij een meer
ervaren persoon, de mentor, een minder ervaren persoon, de mentee,
begeleidt. Kenmerkend voor deze aanpak is dat de mentor en mentee
‘gelijken’ of ‘deelgenoten’ zijn (in het Engels ‘peers’ genoemd), dat de
mentor als rolmodel fungeert en zijn mentee over een langere periode
begeleidt32. Belangrijk in dit kader is dat de mentor ongeacht zijn of
haar achtergrond bereid is zich in te leven in de belevingswereld van de
mentee. In Israël is bijvoorbeeld het inzetten van studenten als mentor
doorgegroeid tot een structureel instrument voor het onderwijs, waarbij
een formele koppeling is gemaakt tussen een beurs voor het hoger onderwijs en het mentoren van een jongere33. Deze initiatieven stimuleren
jongeren ook om hun netwerk te verbreden, zowel ten behoeve van
studiekeuze als de instroom op de arbeidsmarkt.

Over wat gaat
de signalering
Wat gaat er mis?
Oplossingen

Sitsofe Qurashie is 17 jaar en
zit in 5 vwo. Maar dat was niet
zo vanzelfsprekend. “Als ik het
advies van de juffen op de basisschool had gevolgd was ik
niet verder gekomen dan vmbo
ter wilde worden. Ik had
b/k en dat terwijl ik (toen nog) dok
‘jij kan veel meer’. Ik ben
gelukkig een goeie mentor die zei:
tijd naar het Weekend
toen naast school op 11-jarige leef
r veel aandacht
mee
College gegaan. Daar werd onder
heb er ook meeik
en
en
besteed aan sociale vaardighed
eklommen naar
opg
ben
Ik
en.
gedaan aan debatwedstrijd
de toekomst zou ik
de havo en uiteindelijk het vwo. In
en gaan. Ik wil ook zelf
misschien de juridische kant op will
College, want ik heb er
actief zijn als tutor bij het Weekend
anderen ondersteunen bij
erg veel aan gehad en wil nu ook
opleiding. Ik heb geluk
het maken van hun keuze en bij hun
kend College en een
Wee
gehad met een goede mentor, het
l veel die dat geluk
hee
nog
betrokken vader, maar er zijn er
niet hebben”.

iii. (Regionale) samenwerking met het bedrijfsleven: leren werken
Verkenning arbeidsmarkt
Verscheidene initiatieven in Nederland zijn gericht op een actieve
(regionale) samenwerking met het bedrijfsleven om jongeren met een
niet-westerse achtergrond te helpen bij het actief nadenken over de
toekomst bij het krijgen van een beter beeld van de mogelijkheden op
de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen hebben veelal moeite om toenadering te vinden en contact te leggen met het (regionale) bedrijfsleven.
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Dit kan komen omdat ze ervaring missen, maar ook omdat docenten dit
vaak doen als taak erbij en vaak niet de middelen en/of tijd hebben om
dit op een constructieve manier in te richten.
Onderwijsinstellingen zouden dit kunnen verbeteren door dit zelf op te
zetten en/of samen te werken met andere onderwijsinstellingen om
zo de kosten en baten te delen. Ze kunnen ook gebruikmaken van een
intermediair. Meerdere initiatieven, waaronder JINC, Track the Talent en
K!X (zie bijlage 2) treden op als intermediair tussen onderwijsinstellingen
en het bedrijfsleven, waarbij ze verschillende pedagogische programma’s om de bezoeken naar het bedrijfsleven heen bouwen.

Oplossingen

Het ministerie van OCW zou kunnen voortbouwen op de lijn ingezet bij
het beroepsonderwijs door onderwijsinstellingen in de gehele onderwijsketen te verplichten om studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie
aan te bieden, met aandacht voor de behoeften van jongeren met een
niet-westerse achtergrond. Naast hulp bij het opzetten van loopbaanoriëntatieafdelingen binnen de onderwijsinstellingen zou het ministerie
– op basis van het curriculum en een aantal criteria – een inventarisatie
kunnen maken van verscheidene intermediairs waar onderwijsinstellingen uit kunnen kiezen. Een van de criteria zou kunnen zijn dat de
initiatieven bereid moeten zijn de werkwijze openbaar te maken, zodat
deze kan worden getest en getoetst.

Stage- of werkplek

Bijlagen
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Conclusie

Het vinden van een stage- of werkplek blijkt in de praktijk lastig te zijn
voor jongeren met een niet-westerse achtergrond, waardoor ze relevante werkervaring en loopbaanoriëntatie mislopen. Ondersteuning en
begeleiding van de onderwijsinstelling bij het vinden van een stage of
werkplek is een mogelijke oplossingsrichting.
Een sterkere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven
in de regio is nodig om de benodigde ondersteuning en begeleiding te
kunnen geven. Een voorbeeld is de Johan de Witt Scholengroep in de
binnenstad van Den Haag.

Oplossingen

Wat gaat er mis?

Over wat gaat
de signalering

Johan de Witt Scholengroep
ft een eigen bureau voor stages en
De Johan de Witt Scholengroep hee
accountmanagers die contacten
leerwerkplekken. Hier werken vier
rijfsleven en die leerlingen
onderhouden met het (regionale) bed
au van de leerling verzorgen ze
begeleiden. Afhankelijk van het nive
leerling bij het vinden van een
of een stage of ondersteunen ze de
in de vorm van sollicitatietrainstage. Deze ondersteuning kan zijn
r ook door de stagevoorwaarden
ingen en identiteitsontwikkeling, maa
Het stagebureau is ontstaan vanuit
en -overeenkomst te controleren.
daar doorgegroeid naar de Johan de
praktijkschool De Einder en vanuit
omdat er meer behoefte was aan
Witt Scholengroep. Het is opgericht
l leerlingen vonden het moeilijk een
begeleiding van de leerlingen. Vee
en wat voor stage ze wilden (of
stage te regelen, doordat ze niet wist
r
hadden om er een te regelen. Doo
konden) lopen of de middelen niet
aste
ling de mogelijkheid om een gep
het stagebureau heeft nu elke leer
st houdt het bureau zich bezig met
stage te vinden of te krijgen. Daarnaa
en
twikkeling. Ze proberen de leerling
loopbaanoriëntatie en identiteitson
omst en zichzelf te laten nadenken.
al op vroege leeftijd over hun toek
r ook door korte bedrijfsbezoekjes.
Dit doen ze door speciale lessen, maa
jke rol gespeeld in het opzetten
De huidige directie heeft een belangri
35
.
van en investeren in het stagebureau

Onderwijsinstellingen zouden in eerste instantie zelf contact moeten
leggen met het (regionale) bedrijfsleven, maar als een onderwijsinstelling hiertoe niet in staat is, zou het ervoor kunnen kiezen om een
organisatie in te huren als intermediair tussen de onderwijsinstelling
en het bedrijf. De regionale initiatieven zoals beschreven in bijlage 2,
zouden hierbij een rol kunnen spelen. Ook hierbij kan het ministerie van
OCW een inventarisatie maken van verscheidene intermediairs waar
onderwijsinstellingen uit kunnen kiezen.
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iv. Het betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie, keuzes en
begeleiding
In de praktijk blijkt het lastig voor onderwijsinstellingen om de ouders
van jongeren met een niet-westerse achtergrond effectief bij het onderwijs betrokken te krijgen. Ouders van jongeren met een niet-westerse
achtergrond weten niet altijd wat er in het kader van ouderbetrokkenheid van ze wordt verwacht en/of beschikken vanuit een andere
opvoedcultuur niet over de benodigde vaardigheden om hun kinderen
te laten reflecteren. Hier ligt een taak voor de onderwijsinstellingen,
(instanties binnen) de gemeenschappen van niet-westerse afkomst en
samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen om effectieve vormen van ouderbetrokkenheid te organiseren. De onderwijsraden36 en
het ministerie van OCW kunnen hieraan bijdragen door handleidingen
en/of instrumenten te ontwikkelen voor het betrekken van ouders met
niet-westerse achtergrond, zeker nu het Platform Allochtone Ouders en
Onderwijs (PAOO) niet meer bestaat. De Christelijke Scholengemeenschap Melanchthon kan hiervoor als inspiratie dienen37.

Conclusie
Bijlagen
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Oplossingen

Op het Melanchthon worden docente
n getraind in de omgang met de
verschillende culturele achtergrond
en van de ouders. De onderwijsinstelling probeert constant met de
ouders in gesprek te blijven, door
zogenaamde dialoogtafels te organise
ren. Op deze manier worden
ouders geïnformeerd en zijn docente
n beter op de hoogte van de
culturele verschillen. Daarnaast inve
steert het Melanchthon in
coördinatoren ouderbetrokkenheid
, die vaak zelf ook een niet-wester
se
achtergrond hebben. Ten slotte is het
van belang duidelijk te maken
welke verwachtingen de onderwijsin
stelling van de ouders heeft en
welke verwachtingen de ouders van
de onderwijsinstelling mogen
hebben. Op deze manier proberen
ze de ouders van jongeren met een
niet-westerse achtergrond te betrekk
en.

Over wat gaat
de signalering
Wat gaat er mis?
Oplossingen

v. Brede informatieverstrekking arbeidsmarkt
Jongeren met een niet-westerse achtergrond kiezen relatief vaak voor
opleidingen die minder goed aansluiten op de arbeidsmarkt38. Brede
arbeidsmarktinformatie als onderdeel van de loopbaanoriëntatie zou
dit kunnen helpen voorkomen39. Het gaat hierbij niet alleen om kennis
over de beschikbaarheid van werk in de toekomst, maar ook kennis
van benodigde competenties, vooropleiding, salaris en oordelen van
werkgevers en werknemers. De verantwoordelijkheid voor deze brede
arbeidsmarktinformatie zou bij onderwijsinstellingen kunnen liggen,
die deze kennis overdraagt aan de leerlingen die op hun beurt kunnen
oefenen met het zoeken naar informatie over de Nederlandse arbeidsmarkt. De huidig beschikbare informatie over de arbeidsmarkt lijkt niet
optimaal te worden gebruikt door decanen, mentoren en LOB-begeleiders binnen het onderwijs40. Het meewegen van arbeidsmarktinformatie
door docenten, mentoren en decanen vraagt meer professionele kennis
en vaardigheden dan nu voorhanden lijkt, evenals het vermogen om
beter in te spelen in de diversiteit aan belevingswerelden. De verplichte
studiebijsluiter bij de opleidingsinformatie geeft beeld van de kans op
werk en startsalaris na afronding van de opleiding, maar geeft geen
arbeidsmarktinformatie in de breedste zin van het woord.
Een mogelijke oplossingsrichting voor onderwijsinstellingen is om het
bedrijfsleven regionaal op te zoeken, om de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt te onderkennen en om daarop in te spelen. Het zou een
betere aansluiting van het opleidingenaanbod op de arbeidsmarkt realiseren en bijdragen aan een doelmatigere spreiding van het opleidingenaanbod. Daarnaast zou dit de studenten van additionele informatie
kunnen voorzien van het aantal jongeren dat een opleiding volgt en de
(plaatselijke) ruimte op de arbeidsmarkt. Voortgebouwd zou kunnen
worden op de ingezette lijn bij het mbo door de stichting Samenwerking
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een samenwerking tussen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven
en de studiebijsluiter; soortgelijke samenwerkingen zouden in de ge-
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hele onderwijsketen kunnen worden georganiseerd met aandacht voor
de behoeften van jongeren met een niet-westerse achtergrond41.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om een onafhankelijk instituut,
zoals UWV, in samenwerking met het onderwijsveld, voorlichting en
arbeidsmarktadvies te verschaffen aan leerlingen op onderwijsinstellingen. O.a. het e-portfolio kan in een vroeg stadium, namelijk tijdens
de studie, worden geïntroduceerd om de leerlingen te leren hoe je de
opgedane kennis en ervaring inzichtelijk kunt maken voor toekomstige
werkgevers. Tegelijkertijd maakt het de leerlingen gemakkelijk om op
het juiste moment over de juiste informatie te beschikken die nodig
is voor het nemen of heroverwegen van beslissingen in school- en
beroepsloopbaan. Daarnaast zou het UWV ook loopbaanbegeleiders
binnen onderwijsinstellingen kunnen trainen om hun zoek-, selectie- en
reflectievaardigheden te versterken. In landen zoals Duitsland en Ierland
werkt men al vele jaren met een dergelijke vorm van ondersteuning
vanuit instanties voor arbeidsbemiddeling.
Oplossingen
Conclusie
Bijlagen

Voorzitter Werkgroep prof.dr. Mirjam van Praag
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Oplossingen

Wat gaat er mis?
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4. Samenvatting en conclusie
Ondanks verbetering in de onderwijsprestaties de laatste jaren hebben
jongeren met een niet-westerse achtergrond nog steeds een minder
goede positie op de arbeidsmarkt in vergelijking met autochtone
jongeren en hebben zij meer last van de economische crisis. Het eerdere rapport Maak baan voor een nieuwe generatie identificeerde een
selectieve studie- en beroepskeuze als een van de factoren die een
rol speelt bij de arbeidsmarktpositie van deze jongeren. Jongeren met
een niet-westerse achtergrond kiezen relatief vaak voor opleidingen die
minder goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Deze signalering gaat in
op een aantal mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen. Voorkomen
moet worden dat jongeren worden opgeleid voor werkloosheid, zoals
nu nog te vaak het geval is.
Jongeren met een niet-westerse achtergrond hebben vaker dan autochtone jongeren te maken met het stapelen van opleidingen, een beperkt
netwerk, gebrek aan positieve rolmodellen en een lagere sociaaleconomische status. Ook doen ze tijdens de opleiding minder vaak
relevante werkervaring op, bijvoorbeeld omdat ze minder stage lopen
en vaker kiezen voor een bol- dan een bbl-opleiding. Indien thuis en
in de omgeving minder begeleiding kan worden geboden neemt het
belang van de onderwijsinstelling in studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie toe. De huidige begeleiding biedt echter vaak niet de benodigde extra ondersteuning. Om hieraan tegemoet te komen zijn diverse
lokale initiatieven opgericht die jongeren begeleiden (zie bijlagen 1 en 2).
Deze initiatieven bieden de jongeren intensieve en persoonlijke begeleiding. De relevante succesfactoren zijn o.a. de samenwerking tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven, coaching en mentoring, veel aandacht
voor vergroten van het educatief zelfvertrouwen en identiteitsontwikkeling, en het betrekken van ouders. Hoewel de resultaten van deze initiatieven positief ogen, blijkt de moeilijkheid te liggen in de opschaling
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en het bereik. Om een grotere groep te bereiken is meer verankering
in het reguliere onderwijssysteem nodig en verbreding nodig naar de
gehele onderwijsketen.
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn verankering van studiebegeleiding
en loopbaanoriëntatie in het onderwijscurriculum vanaf de basisschool,
training en ondersteuning van docenten in de studiebegeleiding en
loopbaanoriëntatie van jongeren met een niet-westerse achtergrond,
meer begeleiding bij het ‘stapelen’ van opleidingen, inzet op identiteitsen aspiratieontwikkeling en mentoring, meer samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven gericht op verkenning van de arbeidmarkt,
bedrijfsbezoeken en stage- en werkplekken, het betrekken van ouders
bij loopbaanoriëntatie en bredere arbeidsmarktinformatie als onderdeel
van de loopbaanoriëntatie.
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Bijlagen

Uitwerking van de hierboven geschetste oplossingsrichtingen brengt
kosten met zich mee, maar door het bedenken van slimme oplossingen zoals het inzetten van oudejaarsstudenten kunnen de additionele
kosten worden beperkt. Naast de bijdrage aan het toekomstperspectief
van jongeren met een niet-westerse achtergrond in de Nederlandse
samenleving, is bovendien te verwachten dat een verbreding en effectieve inzet van studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie bijdraagt aan

Conclusie

De werkgroep roept het ministerie van OCW, onderwijsinstellingen,
werkgevers, vakbonden, overheid, jongeren met een niet-westerse achtergrond zelf, ouders van deze jongeren en andere relevante actoren op
om concrete afspraken te maken, na te gaan welke rol eenieder kan en
moet spelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het voortvarend
uitwerken van verbeteringen in lijn met de contouren die in deze signalering worden geschetst. Een initiërende en coördinerende rol van het
ministerie van OCW, verantwoordelijk voor studiekeuzebegeleiding en
loopbaanoriëntatie in het regulier onderwijs, is hierbij van groot belang.
Een dergelijke rol van OCW draagt bij aan een brede verankering en het
delen van de succesvolle praktijken van lokale initiatieven.

Conclusie

Oplossingen

Wat gaat er mis?
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een beter studierendement, een betere doorstroom tussen verschillende
opleidingen en de invulling van een leven lang leren van de beroepsbevolking als geheel.
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Eindnoten:
Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking als percentage van
de beroepsbevolking. De werkloze beroepsbevolking wordt door het CBS gedefinieerd als volgt: Personen zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf uur per
week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week
en die daarvoor direct beschikbaar zijn.

2

Zie o.a. CBS (2014) Jaarrapport integratie, pp. 50-52.

3

Andere aspecten komen aan de orde in andere lopende SER-trajecten, zoals de
trajecten ‘voorzieningen voor jonge kinderen’ (waaronder aandacht voor voor- en
vroegschoolse educatie), ‘leren in de toekomst’ over een leven lang leren, vaardigheden en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, en de opvolging
van het SER-advies Discriminatie werkt niet!, in samenwerking met de Stichting van
de Arbeid.

4

ECBO (2013) Kansen-en-keuzes-voor-de-toekomst

5

Vereniging Hogescholen (2015) Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs, Feiten en cijfers, mei 2015.

6

Crul M., Rezai S., Waldring I. en Lelie F. (2013) Pathways to success.

7

Wolff R.P. en Crul. M. (2003) Blijvers en uitvallers in het hoger onderwijs: Een kwalitatief onderwijs naar sociale en academische integratie van allochtone studenten,
ECHO Utrecht.

8

Wolff R.P. (2010) Presteren op vreemde bodem: Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtonen in het Nederlandse hoger onderwijs, p. 183.

9

Agenda aanpak jeugdwerkloosheid 2015-2016.

10 Website LOB4mbo: www.lob4mbo.nl

Conclusie

1

11 Dit is toegezegd in het AO Vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs van
22 januari 2015.

13 Hiertoe heeft de werkgroep op 1 april 2015 een expertmeeting georganiseerd. Zie
bijlage 4 voor een lijst van genodigden.
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Bijlagen

12 Kamerbrief, Gekwalificeerd voor de toekomst, 3 maart 2015.

14 Zie bijlage 5 voor de samenstelling van de SER-werkgroep BAM.
15 ROA (2009) Zonder diploma: Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Universiteit Maastricht.
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41 Er is door de werkgroep geen onderzoek gedaan naar de resultaten of effectiviteit
van de verschillende initiatieven. De beschrijvingen zijn op basis van informatie die
de initiatieven zelf hebben gedeeld, via gesprekken en websites.
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Identiteits- en/of aspiratieontwikkeling

po keuze
niveau
en vervolgonderwijs

Doel: verbeteren van het (educatief) zelfvertrouwen. Veelal groeien kinderen met een niet-westerse
achtergrond op in een omgeving waarin het geen vanzelfsprekendheid is om door te studeren.
Verschillende initiatieven initiëren de samenwerking tussen basisscholen met het vervolgonderwijs
om kinderen het perspectief te bieden van verschillende niveaus en schooltypen en om de aspiratieontwikkeling te stimuleren.

vo
(vmbo)
– keuze
voor een
sector

Doel: ontwikkelen sociale en werknemersvaardigheden. Verscheidene initiatieven nemen jongeren
mee naar de werkvloer. Daarnaast bieden ze de jongeren sollicitatie, presentatie- en cv-trainingen.
Door een duidelijk beeld te krijgen van de werkvloer worden de leerlingen geïnspireerd en gemotiveerd. Ook bieden veel organisaties coaches en mentoren die leerlingen helpen met hun ontwikkeling
zowel op persoonlijk als loopbaanoriëntatie-vlak. Op deze manier komen jongeren beter beslagen ten
ijs en weten ze beter wat voor baan, leerplek, of stage ze willen.

vo (havo
& vwo)
- keuze
voor een
profiel

mbo,
hbo en/
of wo

Doel: Toekomstperspectief en vaardigheden. In het mbo, hbo en wo is vooral het ontwikkelen van een
duidelijk toekomstperspectief van belang. De student moet na de opleiding immers de arbeidsmarkt
op. Verscheidene initiatieven richten zich op de uitstroom naar de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs en bereiden de jongeren op de sollicitatievaardigheden. Vaak schakelen ze een coach/mentor in
om de student te helpen bij het verkrijgen van een realistisch beeld van een baan.

32 van 46

Het betrekken van ouders bij
studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie

po keuze
niveau
en vervolgonderwijs

Doel: kennis laten maken met beroepen en bezig houden met toekomstperspectief. Verschillende initiatieven gaan de samenwerking aan met
het bedrijfsleven om kinderen al op een jonge leeftijd kennis te laten
maken met beroepen. Het actief bezig zijn met verschillende beroepen
stimuleert kinderen na te denken over wat ze willen en kunnen worden.
Er worden bedrijfsbezoeken georganiseerd en ouders en bedrijven
worden uitgenodigd voor een gastles. Centraal bij deze initiatieven staat
de samenwerking met de regio (gemeente, buurtbedrijven en ouders).

Doel: de relatie tussen ouders en scholen verbeteren. Verschillende initiatieven betrekken en
zetten ouders in bij de begeleiding. Dit doen ze
door rekening te houden met de diversiteit onder
de verschillende leerlingen en ouders. Door ouders
goed te betrekken zullen zij beter geïnformeerd
zijn en hun kinderen beter kunnen begeleiden. Ook
kunnen zij beter opkomen voor de rechten van
hun kinderen, bijvoorbeeld in het geval van niet
passende advisering voor het vervolgonderwijs,
waar de pro-activiteit van ouders cruciaal is.

vo
(vmbo)
– keuze
voor een
sector

Doel: vinden van stageplekken, werkervaring en ontwikkelen soft skills.
Voor vmbo-onderwijsinstellingen is het van groot belang goed contact
te houden met het bedrijfsleven, niet alleen om beter LOB te kunnen
bieden, maar ook omdat leerlingen vaak stages moeten lopen en als
ze naar het mbo gaan een leerbedrijf moeten vinden. Jongeren van
niet-westerse achtergrond hebben vaak moeite met het vinden van
een stage of leerbedrijf. Meerdere initiatieven spelen in als intermediair
tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij de jongeren
bedrijven bezoeken, getraind worden op sociaal-emotioneel gebied,
soft-skills en werknemersvaardigheden. Ook wordt er gezocht naar
positieve rolmodellen in die bedrijven. Door de jongeren actief mee te
nemen naar bedrijven merken zij dat de jongeren actief gaan nadenken
over hun toekomst, beter beeld krijgen van de mogelijkheden en zelfverzekerder zijn in het zoeken naar werk en het kiezen van een stage.

Doel: de relatie tussen ouders en scholen verbeteren. Een bestaande vmbo-instelling traint hun
docenten in de omgang met de verschillende
culturele achtergronden van de ouders. Daarnaast
probeert de onderwijsinstelling constant met de
ouders in gesprek te blijven, door zogenaamde
dialoogtafels te organiseren. Op deze manier
worden ouders geïnformeerd en zijn docenten
beter op de hoogte van de culturele verschillen.
Daarnaast investeert de onderwijsinstelling in
coördinators ouderbetrokkenheid, die vaak zelf ook
een niet-westerse achtergrond hebben.

vo (havo
& vwo)
- keuze
voor een
profiel

Doel: werkervaring opbouwen, netwerken en ontwikkelen soft skills.
Om jongeren met een niet-westerse achtergrond een goed beeld
te geven van de arbeidsmarkt is het belangrijk dat er contact is met
het bedrijfsleven. Verscheidene initiatieven initiëren het contact en
daarnaast worden er vanuit het bedrijfsleven positieve rolmodellen en
coaches aangetrokken. Zij kunnen jongeren begeleiden bij het maken
van een keuze voor de vervolgopleiding en bij het ontwikkelen van een
realistisch beeld van de benodigde competenties (o.a. soft skills) die
men moet bezitten. Zo wordt ook het belang van netwerken of extracurriculaire activiteiten meegenomen, omdat het belang hiervan vaak bij
jongeren met een niet-westerse achtergrond niet bekend.

mbo, hbo
en/of wo

Doel: vinden van stageplekken, werkervaring opbouwen, netwerken,
ontwikkelen soft skills en omgang vooroordelen. In het vervolgonderwijs
is het belangrijk dat de studenten ervaren wat hun werk in zal houden
en wat de benodigde soft skills zijn als zij voor een bepaalde opleiding/
beroep kiezen. Verscheidene initiatieven achtten het van belang
dat studenten, het liefst op de werkvloer, het gesprek aangaan met
degenen die dat werk doen. Eveneens wordt belangrijk gevonden dat
de begeleiders van de onderwijsinstelling dat doen en ook diegenen die
voor deze leerlingen steunpilaren zijn bij hun beroepskeuze. Daarnaast
worden er bij deze initiatieven mentors en coaches aangetrokken. Bij de
zoektocht naar de juiste baan kan intensieve begeleiding van een mentor sterk helpen bij de oriëntatie. Tegelijkertijd geeft het werkgevers de
kans om in open dialoog te treden met jongeren van een niet-westerse
achtergrond en over de mogelijke cultuurverschillen tussen potentiële
werknemer en werkgever.
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Bijlage 2
Beschrijving van initiatieven
De onderstaande initiatieven proberen alle op hun eigen manier
kinderen en jongeren met (al dan niet) een niet-westerse achtergrond
te ondersteunen bij een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze
initiatieven spelen in op de keuze- en selectiemomenten waar het
onderwijs volgens de initiatiefnemers te weinig ondersteuning biedt.
Zij stimuleren aspiratie- en identiteitsontwikkeling, netwerken en mentoring, ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van werkervaring.
Onderstaande initiatieven zijn geordend op opleidingsniveau. Van elk
initiatief wordt beschreven waarom zij (extra) ondersteuning aanbieden
en hoe zij dit doen. De initiatieven zijn illustraties van manieren waarop
er meer ondersteuning in het onderwijs kan worden geboden.

Basisonderwijs
IMC Weekendschool
Na onderzoek te hebben gedaan naar de motivatie van kinderen op
de basisschool, concludeerde oprichter Heleen Terwijn dat het slecht
gesteld was met de toekomstverwachtingen en motivatie van de
meeste kinderen. Om dit te verhelpen richtte zij IMC Weekendschool
op. IMC Weekendschool speelt in op het vergroten van het toekomstperspectief en het zelfvertrouwen van kinderen in specifieke wijken in
grootstedelijk Nederland. Daarnaast zetten ze zich in om de verbinding
van de kinderen met de Nederlandse samenleving te versterken. Op de
Weekendschool komen verscheidene beroepsbeoefenaars langs om in
het weekend gastlessen te verzorgen. Hierdoor krijgen de kinderen een
duidelijk en realistisch inzicht in de beroepsmogelijkheden en krijgen ze
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aan de andere kant de mogelijkheid om hun eigen talenten te
ontdekken.
Website IMC Weekendschool: http://www.imcweekendschool.nl/
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Junior Academy (ECHO)
De Junior Academy van ECHO richt zich op identiteits- en aspiratieontwikkeling. Uit hun eigen ervaringen en onderzoek concludeerde ECHO
dat dit door verschillende omstandigheden onvoldoende ontwikkeld was
bij kinderen met een niet-westerse achtergrond. De aanpak van ECHO is
tweeledig. Aan de ene kant hebben ze als doel door middel van extra
begeleiding en projecten omtrent identiteitsontwikkeling de kinderen
meer (educatief) zelfvertrouwen te geven. Kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben vaak van jongs af aan het beeld geïnternaliseerd dat de buitenwereld van hen en hun buurt heeft. ECHO vindt het
belangrijk om de kinderen bij te brengen dat ze kracht kunnen putten
uit hun achtergrond en dit kapitaal kunnen inzetten in hun persoonlijke
ontwikkeling en de oriëntatie op onderwijs en beroep. Door het (educatief) zelfvertrouwen te verbeteren, verbeteren ook de schoolresultaten
en stijgt het ambitieniveau. Aan de andere kant probeert ECHO de kinderen kennis te laten maken met de diversiteit aan studies aan hogescholen en universiteiten in combinatie met de bijbehorende beroepen.
De Junior Academy van ECHO biedt kinderen een jaarprogramma waarin
kinderen tijdens elke schoolvakantie in een aantal dagen op een interactieve manier kennismaken met wat studeren inhoudt, wat het hoger
onderwijs aan mogelijkheden biedt en tot welke beroepen studies
opleiden. Tevens wordt gewerkt aan aspiratie- en identiteitsontwikkeling en wordt gewerkt aan academische vaardigheden. Op deze manier
maken de kinderen op een toegankelijke wijze kennis met de mogelijke
studiepaden naar het hoger onderwijs en leren ze dat ook zij de mogelijkheid hebben hier aan deel te nemen.
Website Junior Academy: http://www.echo-net.nl/#!junior-academy/
c11r4
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JINC
JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede
start op de arbeidsmarkt: door onder andere beroepsoriëntatie op de
werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over
ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient
op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken. JINC is in
2003 gestart in Amsterdam Nieuw-West en is inmiddels gevestigd in
negen steden. Het programma van JINC, de ‘JINC-leerlijn’, bestaat uit
acht kwalitatief hoogwaardige projecten met bewezen effect. Een van
deze projecten is het project Sollicitatietraining waarbij professionals uit
het bedrijfsleven vmbo-leerlingen de fijne kneepjes van het solliciteren
leren. Gedurende het project WerkWijs krijgen leerlingen intensieve trainingen in het verwerven van werknemersvaardigheden en sociale skills.
Ook zijn in de leerlijn twee loopbaanadviestrajecten opgenomen, Weten
Wat je Wil en Carrière Coach. Middels de acht uiteenlopende projecten
uit de leerlijn geeft JINC jongeren het zelfvertrouwen en de competenties voor een betere start op de arbeidsmarkt.
Website JINC: http://www.jinc.nl/projecten.

Voortgezet onderwijs
Weekend College
Bij het Weekend College combineren de projectmedewerkers identiteitsontwikkeling met bijles en sociale bezigheden. Het Weekend College biedt een aanbod aan kinderen gedurende hun volledige loopbaan
in het voortgezet onderwijs. Als zij daarna doorgaan naar het hbo of de
universiteit kunnen zij in aanmerking komen voor een functie als studentmedewerker. Een belangrijk doel van deze lang doorgaande lijn is
dat er een gemeenschap van en door kinderen wordt gebouwd waarin
zij een positieve leer- en beroepsloopbaan nastreven, als een tegenwicht tegen ‘de straat’, waar vaak het signaal van uitgaat dat zij het be-
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ter op kunnen geven. Elke zaterdag komen er ongeveer 150 kinderen uit
Amsterdam Zuidoost, 100 afkomstig van het vmbo/mbo en de overigen
van de onderbouw van het havo/vwo. ‘s Ochtends is er een coachoefening over identiteitsontwikkeling, studievaardigheid, taal of rekenen en
daarna is er bijles in een vak waar de kinderen zwak in zijn. De middag
wordt besteed aan culturele en educatieve activiteiten die een bijdrage
kunnen leveren aan het ontwikkelen van een beroepsbeeld.
Website Weekend College: http://www.rocva.nl/vmbo/scholen/pages/
weekend_college.aspx
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Track the Talent
Dit is een jongerenprogramma dat laaggeschoolde jongeren in contact brengt met het bedrijfsleven om zo hun carrièremogelijkheden te
vergroten. Stichting Track the Talent is van mening dat de kloof tussen
laaggeschoolde jongeren en het bedrijfsleven in Nederland nog steeds
te groot is. Het is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de jongeren dat zij meegaan naar een bedrijf en zien hoe het daar
aan toegaat. Track the Talent gaat 12 weken lang iedere week eenmaal
met de jongeren op bedrijfsbezoek. In die 12 weken wordt een zo breed
mogelijk scala aan bedrijven bezocht, zodat de jongere kan zien wat
wel en wat niet bij hem of haar past.
De helft van de bedrijfsbezoeken bestaat uit workshops waar de jongeren getraind worden op sociale vaardigheden, communicatie en in het
solliciteren. De andere helft van de bedrijfsbezoeken zijn praktijkgerichte
snuffelbezoeken bij organisaties waar de jongeren hun handen uit de
mouwen mogen steken, een rondleiding krijgen en horen wat ervoor
nodig is om er te kunnen werken.
Track the Talent zoekt binnen de bedrijven naar personen die als rolmodel voor de jongeren kunnen dienen, omdat dit de leerlingen extra
kan motiveren. Uit eigen onderzoek blijkt dat 96 procent baat heeft
bij het programma. Veel van de deelnemende jongeren komen op het
spoor van een bij hen passende opleiding en zijn na het volgen van het
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programma zelfverzekerder in het zoeken naar werk en het kiezen van
een stage.
Website Track the Talent: http://www.trackthetalent.nl/
K!X
De K!X-methodiek wordt binnen het onderwijs (v)mbo ingezet om de
aansluiting naar de arbeidsmarkt voor de jongeren te verbeteren. K!X is
gericht op jongeren tussen de 13 en 23 jaar met een migrantenachtergrond en jongeren uit sociaal-economische achtergestelde milieus. Om
de aansluiting naar de arbeidsmarkt te verbeteren worden met de jongeren bedrijven bezocht, gastlessen georganiseerd en daarnaast worden
de jongeren getraind in sociale vaardigheden (soft skills) en werknemersvaardigheden. Een onderdeel van de aanpak is dat jongeren wordt
gevraagd om de activiteiten en bijeenkomsten zelf te organiseren, ook
bijeenkomsten met ouders. Scholen kunnen onderdelen van K!X inzetten om de loopbaanoriëntatie te vergroten. Het streven van K!X is dat
scholen de methode in het curriculum integreren, bijvoorbeeld onder
Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB).
Website K!X: www.projectkix.nl en https://www.movisie.nl/
praktijkvoorbeeld/kx

Conclusie

Hoger onderwijs
Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam begint in het collegejaar 2015-2016 aan
een samenwerking met bedrijven op de Zuidas. Het doel van dit project
is aan de ene kant dat studenten beter voorbereid in kunnen stromen
op de arbeidsmarkt en aan de andere kant om een open dialoog tussen
de werkgever en de toekomstige werknemer met een niet-westerse
achtergrond te voeren. Dit probeert de VU te realiseren door innovatieve mentorprogramma’s te ontwikkelingen waarbij studenten worden
gekoppeld aan toekomstige werkgevers en door competentieworkshops
te ontwikkelen waarin studenten vaardigheden leren die van belang
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zijn voor effectieve arbeidsintegratie. Daarnaast wil de VU zich richten
op het beter herkennen van talenten bij eerstegeneratie studenten door
werkgevers.
Website VU: http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/
uitgelicht/diversiteit/
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Mentorprogramma (ECHO)
In het mentorprogramma van ECHO worden bijna afgestudeerde hboen wo-studenten met een niet-westerse achtergrond bijna een jaar lang
gecoacht door young professionals vanuit een aantal bedrijven. Degene
die wordt gecoacht mag een kijkje nemen in de keuken van het bedrijf,
wisselt (studie en levens) ervaringen uit met de professional en zal door
het mentorprogramma beter in staat zijn om zich voor te bereiden op
de overgang vanuit het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt. Studenten breiden hun netwerk uit, leren van de ervaringen van mentoren op
het terrein van oriëntatie op studie en beroep en carrièreplanning. Mentoren maken kennis met de studie en levenservaringen van mentees
en de diversiteit en rijkdom aan werelden waar zij deel van uitmaken.
Op deze manier worden jongeren met een niet-westerse achtergrond
beter voorbereid op de aansluiting op de arbeidsmarkt. De meerwaarde voor de bedrijven is dat zij bewust worden van de belevingswereld
en ervaringen van jongeren met een niet-westerse achtergrond. Deze
bewustwording speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld werving en
selectie en het creëren van een inclusieve werkomgeving, waarin iedere
professional het beste uit zichzelf kan halen. Het belangrijkste voor de
studenten is dat zij een sparringspartner hebben in het bedrijfsleven die
vanuit kennis en ervaring kan ondersteunen bij de zoektocht naar een
baan. De ondersteuning vindt plaats door middel
van reflectiegesprekken, oriëntatieopdrachten en bewustwordingsoefeningen.
Website Mentorprogramma: http://www.echo-net.nl/
#!mentorprogramma/clra
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Erasmus Pre Academic Programme (PAP) aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam
De overstap van de middelbare school of het hbo naar de universiteit is
voor veel nieuwe eerstejaarsstudenten een flinke stap. En dat terwijl het
steeds belangrijker is geworden om direct een goede start te maken.
Het Erasmus Pre Academic Programme (PAP) biedt de deelnemende
eerstejaars zo’n start – en daarmee de kans om hun studiesucces te
vergroten. Thema van PAP is “Master your Future”.
Tijdens het intensieve vierdaagse programma leren de aankomende
studenten alles om hun studie goed te kunnen starten. Met colleges,
workshops en opdrachten wordt gewerkt aan persoonlijk leiderschap,
het bereiken van succes en effectief studeren. Daarnaast maken de eerstejaars kennis met de academische cultuur op de universiteit. Bovendien bouwen ze alvast een netwerk op, voorafgaand aan de start van
het collegejaar op 31 augustus. Gezien de grote diversiteit van studenten
wordt ook aandacht besteed aan identiteitsontwikkeling, verandering
van de mindset gericht op persoonlijke groei en studiesucces en worden
studenten uitgedaagd om hoge verwachtingen te koesteren van henzelf.
Ten slotte geeft de Erasmus Universiteit via het programma de student
de verzekering en het gevoel dat hij/zij erbij hoort. Uit onderzoek blijkt
dat dit gevoel (sense of belonging) ook bijdraagt tot academisch succes.
De eerstejaars die hebben meegedaan ontwikkelen zich ook meer in de
breedte door extracurriculaire activiteiten, zoals actief lidmaatschap van
een studievereniging. Het Erasmus Pre Academic Programme is een van
de maatregelen die de Erasmus Universiteit neemt om alle studenten
succesvol te laten studeren. Zo hebben alle opleidingen de afgelopen
jaren de studieaanpak ‘Nominaal is normaal’ ingevoerd. Daarnaast
organiseert de Erasmus Universiteit al enkele jaren zogenaamde
studiekeuzeworkshops om scholieren uit vwo 5 en 6 bewust een goede
studiekeuze te laten maken.
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. Aan het Erasmus
Pre Academic Programme nemen jaarlijks meer dan 100 studenten deel.
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Dit jaar hebben circa 185 nieuwe eerstejaarsstudenten zich aangemeld
van de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht, Criminologie en
het Mr.drs.-programma.
Website PAP: http://www.eur.nl/bachelor/studievoorlichting/pre_academic_programme/
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
Studenten van de opleiding Human Resource Management (HRM) van
de HAN verzorgen sollicitatietrainingen, inclusief het oefenen van sollicitatiegesprekken, voor studenten van het ROC van de Sector Economie.
De studenten van het ROC gaan in de laatste periode van het eerste
schooljaar voor het eerst op stage. De studenten van het ROC zoeken
zelf naar een stageplek en hebben daarbij de mogelijkheid om twee
workshops te volgen over solliciteren:
n Tijdens de eerste workshop denken de studenten na over zich zelf:
wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat gaat minder goed?
n Tijdens de tweede workshop bereiden ze een sollicitatiegesprek voor
en voeren zij een sollicitatiegesprek met de studenten van de opleiding HRM van de HAN.

Arbeidsmarkt

STOOF (zo ook het UWVwerkbedrijf) is benaderd om samen met flexorganisaties een pilot op te zetten om het e-portfolio mede te ontwikke-
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Bijlagen

Pilot e-portfolio
De arbeidsmarkt dynamiseert en eenmaal verworven kwalificaties
verliezen steeds sneller hun waarde. Men wordt steeds vaker gevraagd
de waarde van opgedane ervaring zichtbaar te maken. Het is daarom
wenselijk om mensen een elektronisch portfolio (e-portfolio) te geven
dat ze regelmatig kunnen bijwerken en dat een leven lang van hen zelf
is en blijft. De inzet (arbeidsparticipatie) en de inzetbaarheid (employability) kan hierdoor worden bevorderd.

De flexorganisaties die de gehele pilot geparticipeerd hebben zijn
Consolid, StartPeople en PDZ. MeursWerkt was gedurende de pilot
aangesloten voor het geven van advies. Zij bieden elke flexkracht een
e-portfolio dat speciaal voor MeursWerkt is ontwikkeld.
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Wat gaat er mis?

Over wat gaat
de signalering

len, proef te draaien en geschikt te maken voor een brede implementatie. Het initiatief daartoe komt van de ministeries van SZW en OCW
en CINOP. Werken aan de publieke waarde van het e-portfolio is een
belangrijke doelstelling binnen de pilot.
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Bijlage 3
De selectie- en beslismomenten in het
Nederlandse onderwijssysteem
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Bijlage 4
Lijst van genodigden bij expertmeeting
op 1 april 2015
Organisatie
Marcanti College
Marcanti College
CINOP
Weekend College
K!XJ. ( Jamal) Chrifi
Vrij Universiteit
Universiteit van Amsterdam
New Urban Collective
ECBO
Track the Talent
Track the Talent
Lid Tweede Kamer
Ministerie van OCW
ECHO
Winnaar ECHO Award
Winnaar ECHO Award
Techniekpact
PO-raad

Naam
Y. (Youssef) Aamarou
R. (Rachida) Taleb
M. (Marieke) Baijens
A. (Astrid) Bolte
M. (Maurice) Crul
R. (Rineke) van Daalen
M. (Mitchell) Esajas
M.J. (Metje Jantje) Groeneveld
B. (Barbara) van Waardhuizen
F. (Fatos,) Ipek-Demir
T. (Tanja) Jadnanansing
I. (Ilse) de Jonge
M. (Mary) Tupan-Wenno
A. (Angela) Sarabdjitsingh
N. (Najia) Tarhouchi
F. (Fatima) Tahtahi-Post
B. (Bernard) Teunis
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Bijlage 5
Samenstelling SER-werkgroep Benutting
Arbeidspotentieel Migrantenjongeren
Leden		 Plaatsvervangende leden
Onafhankelijke leden
prof.dr. C.M. (Mirjam) van Praag
(voorzitter)		
prof. mr. E. (Evert) Verhulp
prof.dr. A. (Aukje) Nauta
Ondernemersleden
drs. G.A.M. (Gerard) van der Grind
(LTO-Nederland)
R. (Rob) Slagmolen (MKB-Nederland)
Werknemersleden
H. (Hasan) Osman (FNV Jong)
M.J. (Michiel) Hietkamp (CNV)
mr. W.J. ( Joost) Lubbers (VCP)

E. (Esther) Crabbendam
S. (Semih) Eski
E.H.J. (Elwin) Wolters MA

Adviserende leden
drs. J.A. (Hans) Kamps
M. (Mary) Tupan (ECHO)
Ministerieel vertegenwoordiger
P. (Peter) Franx (SZW)

Drs. G.J. (Harry) Boschloo
Bijlagen

Secretariaat
drs. A.I. (Alexandra) van Selm
mr. N. (Nadia) Cicek LLM
D. (Daan) Tillie BA
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