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Hoofdstuk 1: Inleiding / Gelijke kansen richting de Toekomst 

1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert 
de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan 
vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  

De ministeries OCW (directie MBO en Gelijke Kansen Alliantie) en SZW (directie Samenleving en Integratie) willen 
zich gezamenlijk inzetten voor jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond bij de overgang van school 
naar werk (stage en eerste baan). Zij hebben het NRO gevraagd om twee onderzoeken uit te zetten naar de impact 
van interventies1 gericht op het bevorderen van respectievelijk de studiekeuze op het vmbo en de intrede op de 
arbeidsmarkt vanuit het mbo.  

In deze call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor Gelijke Kansen richting de Toekomst. 
De aanvraagprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de Programmaraad Beleidsgericht 
Onderwijsonderzoek (ProBO). U vindt hierin achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma 
(hoofdstuk 2), de richtlijnen voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld. Deze 
informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. 

1.2 Beschikbaar budget 
Binnen deze call is subsidie beschikbaar voor twee onderzoeksprojecten, verdeeld over twee verschillende 
onderzoeksthema's. 1) Studiekeuze op het vmbo en 2) intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo.  

Het ministerie van SZW stelt de middelen beschikbaar voor het onderzoek naar studiekeuze op het vmbo (thema 1). 
Het beschikbare budget voor dit thema bedraagt 413.300 euro.  

De ministeries van OCW en SZW stellen samen de middelen beschikbaar voor het bredere onderzoek naar de 
intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo (thema 2). Het beschikbare budget voor dit thema bedraagt 846.000 
euro. 

Binnen elk thema kan één aanvraag worden gehonoreerd. U kunt als aanvrager één aanvraag indienen per thema. 
Dit maakt het mogelijk voor een aanvrager om in totaal twee aanvragen in te dienen binnen deze subsidieronde; 
een aanvraag voor thema 1 en een aanvraag voor thema 2. De aanvragen worden per thema beoordeeld. Een 
beoordeling van een aanvraag binnen thema 1 heeft geen invloed op de beoordeling van een aanvraag binnen 
thema 2, en vice versa. 

1.3 Geldigheidsduur call for proposals 
De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 14 januari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T. 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 11 februari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T. 

Let op: Intentieverklaringen en aanvragen die na de deadline worden ingediend worden niet in behandeling 
genomen. 

1 Met interventies worden ook steeds aanpakken en/of praktijken bedoeld. 
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2 Doel 

2.1 Aanleiding 
In de afgelopen jaren hebben jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond een vooruitgang in 
onderwijsniveau doorgemaakt (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Deze ontwikkeling vertaalt zich echter niet altijd 
goed naar een soepelere intrede op de arbeidsmarkt (CBS, 2018). Jongeren met een migratieachtergrond zijn vaker 
kwetsbaar op de arbeidsmarkt dan autochtone jongeren (Meng, Van Broekhoven, Sijbers & Huijgen, 2016). Hoewel 
de werkloosheid onder de beroepsbevolking met een migratieachtergrond is gedaald sinds 2014, ligt deze nog altijd 
hoger dan die van de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond. Deze trend is ook zichtbaar op het mbo. 
Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond met een mbo-bol opleiding hebben 2,5 keer meer kans op 
werkloosheid dan autochtone mbo-studenten op eenzelfde niveau. Voor mbo-bbl is dit bijna 2,9 keer zoveel (Meng 
et al., 2016). 

Het verschil in kans op succesvolle arbeidsmarktintrede na een mbo-opleiding van de jongeren met een (niet-
westerse) migratieachtergrond, in vergelijking met andere jongeren kan echter slechts beperkt worden verklaard 
door ‘harde’ kenmerken zoals opleidingsniveau of afstudeercijfer. Het overgebleven verschil in kans op succesvolle 
arbeidsmarktintrede wordt ook wel het 'onverklaarbare verschil' genoemd (zie onder andere Meng en collega’s, 
2016). Mogelijkheden voor soepelere intrede op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep lijken volgens geraadpleegde 
literatuur en experts te liggen in (een combinatie van) onder andere het opdoen van waardevolle en herkenbare 
werkervaring en vaardigheden, en in het actief tegen gaan van (onbewuste) discriminatie in de 
beroepsonderwijskolom en het werkveld. Daarnaast zijn er indicaties dat een bewuster en doelgerichter 
studiekeuzeproces, aan de hand van sterke loopbaancompetenties, de kans op een succesvolle arbeidsmarktintrede 
kan vergroten.  

Er bestaat reeds een groot aantal interventies op scholen en instellingen en in het werkveld gericht op een of meer 
van de hierboven genoemde variabelen, en daarmee het bevorderen van een gelijke kans richting de toekomst. 
Onduidelijk is echter nog wat het effect van de grote variëteit aan interventies is op a) het bevorderen van de 
studiekeuze op het vmbo en b) een soepelere intrede op de arbeidsmarkt. Hoewel er onderzoek is gedaan naar 
loopbaancompetenties onder jongeren in Nederland en naar factoren die de overgang naar de arbeidsmarkt 
bemoeilijken voor jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond (zie bijlage 6.1 en o.a. Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018), blijkt er in de onderwijs- en beleidspraktijk behoefte te zijn aan inzicht in 
de impact en effectiviteit van het bestaande interventieaanbod op deze twee thema's voor de doelgroep van 
jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Centrale vragen zijn daarbij welke interventies in de 
reguliere werkzaamheden van onderwijsinstellingen en werkgevers uitvoerbaar en opschaalbaar zijn en onder 
welke condities deze interventies de grootste impact hebben.  
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De directies OCW en SZW hebben NRO gevraagd onderzoek uit te zetten dat inzicht biedt in de (potentieel) 
werkzame mechanismen van (groepen van) interventies gericht op het bevorderen van 1) studiekeuze op het vmbo 
en 2) de intrede in de arbeidsmarkt van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond2. Het onderzoek 
vindt plaats in het kader van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) waarbij wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van evidence-based aanpakken voor het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt van 
Nederlanders met een migratieachtergrond.3 Daarnaast vindt het onderzoek in thema 2 ook plaats in het kader van 
aanpak stagediscriminatie.4 Tevens is inzicht gewenst in de condities waaronder de implementatie van interventies 
geoptimaliseerd kan worden. Hierin dient ook de uitvoerbaarheid van een interventie te worden meegenomen 
vanuit het perspectief van de betrokken onderwijs- en/of arbeidsmarktpraktijk. Deze inzichten dienen in nauwe 
samenwerking met en ter ondersteuning van de (beleids)praktijk verkregen te worden.  

2.2 Centrale doelstelling 
Voor deze subsidieronde kunnen uitsluitend aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van impactonderzoek 
binnen een van de volgende twee thema's: 
 
1. Studiekeuze op het vmbo           
2. Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo 
 
De twee impactonderzoeken hebben als overkoepelend doel om inzicht te bieden in de impact (en waar mogelijk 
effectiviteit) van (potentieel) werkzame mechanismen van (groepen van) bestaande interventies gericht op 
succesvolle toeleiding van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond naar de arbeidsmarkt. Bij thema 1 
gaat het om interventies die gericht zijn op het kiezen van een opleiding die bij de jongere past en met een goede 
kans op werk. Voor thema 2 gaat het om interventies die zich direct richten op succesvolle arbeidsmarktintrede en 
het verminderen van discriminatie in deze overgang naar werk. Aanvragers worden gevraagd een innovatief 
onderzoeksdesign te ontwikkelen waarmee zij uitspraken kunnen doen over: 
 

- de effectiviteit van interventies die zich in een ontwikkelingsstadium bevinden dat zich leent voor 
effectmeting; 

- de impact van interventies die zich in een ontwikkelingsstadium bevinden waarbij er enkel 
exploratieve indicaties van effect kunnen worden gegeven. 

 
Daarnaast dienen de onderzoeken inzicht te bieden in de condities waaronder de implementatie van interventies 
geoptimaliseerd kan worden. Voor de onderwijspraktijk is het van belang dat er ook 
doorontwikkelingsmogelijkheden worden geboden voor interventies die dit behoeven. Hiervoor is ondersteuning 
van het Verwey-Jonker Instituut beschikbaar als onafhankelijke praktijkbegeleidingspartner. Bij het ontwerpen van 
doorontwikkelings- en implementatiemogelijkheden dient er wel rekening gehouden te worden met de 
uitvoerbaarheid van de interventies door en de bevraaglast van de betrokken partijen. Aanvragers worden 
gevraagd om met een innovatief plan te komen waarmee er zo veel mogelijk inzicht geboden kan worden in de 
effectiviteit of impact van interventies en de onderliggende werkzame mechanismen.  

Het selecteren van mechanismen en interventies 
In bijlage 6.1 zijn op basis van een programmeringsstudie, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en 
gesprekken met experts in het veld, twee conceptuele kaders geschetst van belangrijke actoren en variabelen die 
op basis van eerder uitgevoerd onderzoek samenhang vertonen met respectievelijk studiekeuze op het vmbo en 
intrede op de arbeidsmarkt van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond.  
 

                                                                                              

2 Sinds 2016 hanteren de WRR en het CBS de term ‘persoon met een migratieachtergrond’ voor iemand van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren 
(CBS, 2016). Het onderzoek voor ‘Gelijke Kansen richting de Toekomst’ betreft de doelgroep van (v)mbo’ers met een (niet-westerse) migratieachtergrond.  
3 Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/12/programma-via-voortgangsbrief-2019 
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/25/voortgang-van-de-aanpak-stagediscriminatie-in-het-mbo. 
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Van de aanvragers wordt verwacht dat zij in hun aanvraag uit het beschreven conceptueel kader een onderbouwde 
keuze maken voor de te bestuderen (potentieel) werkzame mechanismen en condities en hun samenhang. Er 
kunnen, mits onderbouwd, ook mechanismen worden toegevoegd. Het Verwey-Jonker instituut heeft op verzoek 
van NRO reeds een deel van het aanbod aan bestaande interventies gericht op de twee thema’s in kaart gebracht 
(zie bijlage 6.3). Het aanbod bestaat uit activiteiten die scholen, werkgevers, gemeenten en externe partijen 
(samen) uitvoeren en is zeer divers. Enkele voorbeelden zijn leerling-geleide initiatieven gericht op ouders, 
professionaliseringstrajecten voor docenten, reflectietoolboxen, digitale leeromgevingen en portfolio's voor 
jongeren en verschillende leer-werkconcepten. De interventies verschillen in hun respectievelijke 
ontwikkelingsstadia. Sommige interventies worden reeds een langere tijd op een soortgelijke manier ingezet en zijn 
gekoppeld aan veronderstelde werkzame mechanisme(n) uit eerder onderzoek, bij andere interventies is dit (nog) 
niet het geval. Aanvragers op beide thema's worden gevraagd om (groepen van) bestaande interventies te 
selecteren waarmee inzicht geboden kan worden in een variëteit aan werkzame mechanismen en aan interventies 
in verschillende ontwikkelstadia. Bij voorkeur bevat de selectie interventies die zich richten op jongeren, 
onderwijsinstellingen en (leer)bedrijven. 
 
Op basis van het (eigen) conceptueel kader wordt de onderzoekers gevraagd uit de lijst in bijlagen 6.3 bij de te 
bestuderen mechanismen passende interventies te kiezen. De inventarisaties zijn niet uitputtend en niet (volledig) 
bindend. Aanvragers binnen thema 2 worden daarom expliciet uitgenodigd om interventies te onderzoeken die niet 
opgenomen zijn in bijlage 6.3 en die zich richten op het verminderen van (onbewuste) discriminatie op de stage- en 
arbeidsmarkt. De selectie van interventies dient te worden onderbouwd in de aanvraag.  
 
Geografische spreiding over Nederland is bij de selectie van interventies niet noodzakelijk. Belangrijk is echter wel 
dat aanvragers een selectie van interventies opstellen waarin die interventies zijn opgenomen die plaatsvinden in 
regio's waarin jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond in voldoende mate aanwezig zijn. Zoals bijlage 
6.2 beschrijft, is de variëteit van de te onderzoeken interventies groot. Het in te dienen onderzoeksvoorstel, en met 
name de onderzoeksmethode, dient rekening te houden met deze variëteit. Aanvragers binnen beide thema's 
worden uitgenodigd om hierbij te denken in de richting van quasi-experimentele opzet of lab-designs voor 
interventies waarbij dit passend is (zie bijvoorbeeld Blommaert, Coenders en van Tubergen, 2014)5. Het kan hierbij 
noodzakelijk zijn om een innovatieve onderzoeksopzet op te stellen, omdat er rekening gehouden moet worden 
met o.a. de variëteit aan interventies en de doelstelling van het meten van effectiviteit van interventies die een zich 
in een ontwikkelingsstadium bevinden dat zich leent voor effectmeting. 
 
Beide onderzoeken dienen inzicht te bieden in de werkzame mechanismen die relevant zijn voor de doelgroep van 
jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Het aanbod van bestaande interventies op deze twee 
thema's richt zicht echter vaak niet specifiek op deze doelgroep (zie ook de kolom 'doelgroep' in bijlage 6.3). 
Daarnaast is het aannemelijk dat er aanzienlijke verschillen zullen zijn tussen jongeren binnen deze doelgroep 
gebaseerd op andere variabelen en condities. Er wordt van aanvragers verwacht dat zij rekening houden met deze 
mogelijke variëteit in interventie-doelgroepen en relevante variabelen en condities in hun onderzoeksopzet. 
  
Indien mogelijk kunnen overkoepelende uitspraken over de interventies binnen een thema worden gedaan. 
 
De beoogde inzichten zijn bedoeld als ondersteuning van de (beleids)praktijk. Kennisoverdracht naar en 
kennisdeling met de (beleids)praktijk voor, tijdens en na afloop van het onderzoek is een belangrijk onderdeel van 
het onderzoek. Tijdens het onderzoek vindt er daarom praktijkbegeleiding van de interventies plaats door het 
Verwey-Jonker Instituut. De praktijkbegeleiding dient het ter ondersteuning van de praktijk voorafgaand en tijdens 
het onderzoek bij de verdere ontwikkeling van de te onderzoeken interventies. 
 

                                                                                              

5 https://academic.oup.com/sf/article-abstract/92/3/957/2235852?redirectedFrom=fulltext 

https://academic.oup.com/sf/article-abstract/92/3/957/2235852?redirectedFrom=fulltext
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2.3 Korte beschrijving van de thema’s 
De beschrijving van deze thema’s is tot stand gekomen op basis van de door Verwey-Jonker Instituut uitgevoerde 
programmeringsstudie (bijlage 6.1). 

Thema 1: Studiekeuze op het vmbo 
Het onderzoek naar studiekeuze op het vmbo dient om 1) meer zicht te krijgen in de wijze waarop (activiteiten in) 
interventies (mogelijk) bijdragen aan een betere studiekeuze van jongeren met een (niet-westerse) 
migratieachtergrond in het vmbo en 2) condities waaronder de implementatie van (activiteiten in) interventies 
geoptimaliseerd kan worden.  
In deze call for proposals wordt onder ‘verbetering van de studiekeuze’ het volgende verstaan:   
  1.  Een beter doordachte en/of gemotiveerde studiekeuze van de jongere en een verbetering in zijn 
   of haar loopbaangedrag, bijvoorbeeld aan de hand van de vijf loopbaancompetentie (zie bijlage  
   6.1);           
  2.  Een studiekeuze die meer rekening houdt met de werkgelegenheid (kans op het vinden van 
   werk) in het vakgebied van de studiekeuze.  
Zie bijlage 6.1 voor het uitgebreide overzicht van de belangrijke actoren en variabelen die, op basis van eerder 
onderzoek, lijken samen te hangen met het studiekeuzeproces van jongeren met een (niet-westerse) 
migratieachtergrond.  
 
Het onderzoek dient zich te richten op interventies die uitgevoerd worden binnen het reguliere onderwijs- en het 
Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding (LOB) aanbod in het vmbo. Het onderzoek richt zich op jongeren met een 
(niet-westerse) migratieachtergrond in het vmbo. Het is mogelijk om in het onderzoek alle leerjaren te betrekken. 
Wel moet worden onderbouwd waarom jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond in een bepaald 
leerjaar worden onderzocht. Dit onderzoek betreft jongeren die direct doorstromen van het vmbo naar het mbo. 
Vmbo-leerlingen die niet doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo vallen derhalve buiten de scope van 
het onderzoek. 

Thema 2: Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo 
Ook dit onderzoek heeft ten doel om inzicht te krijgen in 1) de (potentieel) werkzame mechanismen van (groepen 
van) interventies voor het bevorderen van de intrede van jongeren met een (niet- westerse) migratieachtergrond in 
de arbeidsmarkt en 2) condities waaronder de implementatie van interventies geoptimaliseerd kan worden. Het 
onderzoek moet gericht zijn op mbo-studenten van BOL opleidingen op niveau 2, 3 en 4 in de laatste fase van hun 
opleiding. Daarnaast is het van belang dat bij het definiëren van arbeidsmarktintrede vanuit het mbo, rekening 
gehouden wordt met:  

- Diversiteit aan sectoren waarbij in acht wordt genomen dat de sectoren met studenten met een 
niet-westerse migratieachtergrond voldoende zijn vertegenwoordigd; 

- De mechanismen gericht op het vinden van een stage en de eerste baan; 
- De mechanismen gericht op het verminderen van (onbewuste) discriminatie in de overgang naar 

de arbeidsmarkt. 
 
Aanvragers voor het thema arbeidsmarktintrede vanuit het mbo dienen in ieder geval de interventie 
'Stagemakelaar' op te nemen in hun voorstel (zie in bijlage 6.3 voor een verdere omschrijving van de interventie 
'Stagemakelaar'). Het onderzoek naar deze interventie moet inzicht bieden in de doelgroep waar de interventie op 
gericht is (wie zijn het en waarom zij?), de werkwijze, de condities en het profiel van de stagemakelaar. 
De interventie stagemakelaar loopt gedurende de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. Voor deze interventie 
dienen tussenresultaten te worden opgeleverd in augustus 2020. De keuze voor de overige selectie van interventies 
binnen dit thema is aan de aanvragers.  
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Samenwerking 
De consortia op de thema's ‘ Studiekeuze op het vmbo’ en ‘Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo’ dienen contact 
met elkaar te onderhouden en eventueel tussentijdse (concept) resultaten met elkaar delen6.  
Verder moeten beide consortia bereid zijn om contact op te nemen met de onderzoekers van het onderzoek 
‘Ondersteuning van optimale studieloopbaankeuzes’ van het instituut Gak. Doel van het onderzoek is om te 
bepalen hoe effectief het bestaande beleid op het gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is en hoe 
verbetering hiervan mogelijk is. Het contact is bedoeld om de bevragingslast voor de praktijk zo veel mogelijk te 
beperken en te verkennen hoe inhoudelijke overlap tussen de onderzoeken kan worden voorkomen, bijvoorbeeld 
in geselecteerde interventies, praktijkpartners en literatuurstudies. 

6 Indien dezelfde aanvragende partij (hoofdaanvrager) op beide thema's wordt gehonoreerd, dan komt deze eis te vervallen. 

https://www.instituutgak.nl/onderzoek/onderzoeken/ondersteuning-van-optimale-studieloopbaankeuzes/
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3 Richtlijnen voor aanvragers 
In dit hoofdstuk is voor u op een rij gezet welke richtlijnen gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst leest u hierin wie 
subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1), wat voor subsidie u kunt aanvragen (paragraaf 3.2) en wanneer u uw 
aanvraag uiterlijk moet indienen (paragraaf 3.3). Vervolgens vindt u hieronder de richtlijnen voor het opstellen van 
de aanvraag (paragraaf 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5). In paragraaf 3.6 leest u ten slotte 
hoe u uw aanvraag indient. 

3.1 Wie kan aanvragen 
U kunt als onderzoeker een aanvraag indienen als u verbonden bent aan een universiteit in het Koninkrijk der 
Nederlanden, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar 
onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 
 
Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal vier medeaanvragers. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal 
indienen per thema in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. Een onderzoeker 
mag dus wel (mede)aanvrager zijn bij zowel thema 1 als thema 2. 
 
De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn. 
 
Binnen een consortium moet u één persoon aanwijzen die als hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek 
optreedt. De projectleider is dus dezelfde persoon als de hoofdaanvrager. Deze persoon dient het voorstel in via 
ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Ook ontvangt deze persoon tijdens de beoordelingsprocedure 
alle berichten van het NRO die voor het consortium bedoeld zijn. Bovendien is deze persoon na eventuele 
toekenning aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het onderzoeksproject dat het NRO financiert. 
 
Op alle personen, inclusief de medewerkers van NWO, die betrokken zijn bij de beoordeling van en besluitvorming 
over aanvragen die in het kader van deze call for proposals worden ingediend is de NWO Code Persoonlijke 
Belangen van toepassing. De Code Persoonlijke Belangen noemt persoonlijke belangen die deelname aan het 
beoordelingsproces zonder meer uitsluiten en persoonlijke belangen waarbij een afweging moet worden gemaakt 
of en onder welke voorwaarden deelgenomen kan worden aan het beoordelingsproces. Op grond van artikel 2:4 
van de Algemene wet bestuursrecht dient tevens de schijn van vooringenomenheid te worden uitgesloten. Voor 
wat betreft het kunnen indienen van een aanvraag betekent dit concreet dat leden van de beoordelingscommissie 
niet tevens aanvrager kunnen zijn in deze subsidieronde. Dit geldt ook voor leden van de programmaraden, 
programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO, indien zij betrokken zijn bij de beoordeling en/of 
besluitvorming van deze ronde. 
 
Meer informatie over de Code Persoonlijke Belangen kunt u vinden op www.nwo.nl/code. 

3.2 Wat kan aangevraagd worden 
Voor deze subsidieronde Gelijke Kansen richting de Toekomst is een totaalbudget van 1.259.300 euro beschikbaar. 

Thema 1: Studiekeuze op het vmbo 
Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden en een 
budget van maximaal 413.300 euro. De programmaraad kan hier evenwel op beleidsmatige gronden van afwijken. 
Er kan maximaal één aanvraag binnen thema 1 gehonoreerd worden. 
 
Het NRO kan eventueel het budget gedurende de looptijd van een gehonoreerd project verhogen via een 
aanvullende toekenning van subsidie, wanneer het aanvullende onderzoek inhoudelijk aansluit op het lopende 
onderzoeksproject. 

https://www.nwo.nl/algemeen/subsidies/hoe-werkt-dat/code-omgang-met-persoonlijke-belangen
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Thema 2: Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo  
Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden en een 
budget van maximaal 846.000 euro. De programmaraad kan hier evenwel op beleidsmatige gronden van afwijken. 
Er kan maximaal één aanvraag binnen thema 2 gehonoreerd worden. 
 
Het NRO kan eventueel het budget gedurende de looptijd van een gehonoreerd project verhogen via een 
aanvullende toekenning van subsidie, wanneer het aanvullende onderzoek inhoudelijk aansluit op het lopende 
onderzoeksproject. 
 
U kunt subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Alle 
kosten moeten inhoudelijk gemotiveerd worden. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de kosten van personen en 
instellingen die in Nederland gevestigd zijn. 
 
Het NRO waardeert publieke en/of private cofinanciering in de vorm van personele en materiële bijdragen, in cash 
of in kind. U moet de rol en de garantie van deze publieke en/of private cofinanciering dan wel duidelijk expliciteren 
in het aanvraagformulier. De cofinanciering mag niet hoger zijn dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat 
het NRO de hoofdfinancier moet zijn. De verdere voorwaarden voor private cofinanciering leest u in artikel 1.5 van 
de NWO Subsidieregeling 2017. Voor deze call geldt het NWO-beleid over intellectueel eigendom waarbij de 
projectleider de regie heeft bij de verdeling van de IE-rechten op de projectresultaten (art. 4.2.4. derde lid NWO 
Subsidieregeling 2017). 
 
De programmaraad voor beleidsgericht onderwijsonderzoek heeft het recht om vanwege budgettaire en 
inhoudelijke overwegingen minder dan het gehele aangevraagde budget toe te kennen. 
 

3.2.1 Personele kosten 
U kunt subsidie aanvragen voor de salariskosten van het personeel dat u op het onderzoek aanstelt. Hieronder valt 
ook het personeel met een vast dienstverband. Dit zijn in elk geval de salariskosten van wetenschappelijk personeel 
en incidenteel die van niet-wetenschappelijk personeel. Voor de personele kosten onderscheiden we personeel aan 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen en personeel aan overige organisaties. 
 
Personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen (waaronder 
universiteiten, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, 
instellingen voor primair en voortgezet onderwijs) 

Promovendi en postdocs (aangesteld aan een universiteit) 
U kunt financiering aanvragen voor zowel een regulier vierjarig promotietraject als een verkort driejarig 
promotietraject afhankelijk van de beoogde promotiedatum. 
 
Voor de aanstelling van promovendi en postdocs op het project geldt het met de VSNU gesloten Akkoord 
Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek. Dit is inclusief de bijbehorende salaristarieven (zie: 
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen). Voor het driejarig promotietraject geldt een 
afzonderlijke salaristabel. 
 
Bij een voltijdsaanstelling aanstelling van 1 jaar 0,5 fte is er een benchfee van maximaal 5.000 euro beschikbaar. Bij 
een aanstelling in deeltijd wordt de benchfee naar rato toegekend. Deze benchfee is bedoeld voor uitgaven die 
nodig zijn om de wetenschappelijke carrière te stimuleren van de onderzoeker die het NRO financiert (bijvoorbeeld 
kosten voor congresbezoek of de publicatie van de dissertatie). 

Overig personeel 
Er gelden maximale tarieven voor overig personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met 
publieke middelen. Hieronder valt ook het personeel met een vast dienstverband. De maximale tarieven (uur/dag) 
zijn gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017 en bedragen: 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
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Secretariaat      € 53/424 
Junior/onderzoeksassistentie WP en NWP/docenten € 72/576 
Medior/universitair docenten/docent-onderzoekers € 87/696 
Senior/universitair hoofddocenten   € 95/760 
Directie/hoogleraar/lector    € 119/952 
 
Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostendekkend tarief inclusief de hierbij geldende opslagen. Het 
kostendekkend tarief omvat het gemiddeld bruto salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie-uitkering, 
eindejaarsuitkering, werkgeverslasten plus een opslag voor overhead. 

Personeel aan overige organisaties 
Ook voor personeel aan overige organisaties gelden maximale tarieven (uur/dag) gebaseerd op de Handleiding 
Overheidstarieven 2017. Die bedragen: 
Ondersteuning     € 55/440 
Junior      € 81/648 
Medior      € 130/1.040 
Senior/directie     € 139/1.112 
 
De genoemde tarieven zijn gebaseerd op het kosten-plus tarief exclusief btw, inclusief de hierbij geldende opslagen. 
Het kosten-plus tarief omvat het gemiddeld bruto salaris inclusief verwachte loonontwikkeling, vakantie-uitkering, 
eindejaarsuitkering, werkgeverslasten, een opslag voor overhead plus een winstopslag.  
 
Op www.nro.nl/projectbeheer is de Handleiding Overheidstarieven 2017 te vinden met hierin een nadere 
toelichting op bovenstaande tarieven. 
 
U moet in de aanvraag aangeven hoe u de aangevraagde personele kosten verdeelt over de verschillende leden van 
het consortium (indien van toepassing). Benoem hierbij wat uw overwegingen zijn achter deze verdeling. In de 
aanvraag neemt u per type personeel de dagtarieven op. Deze mogen uiteraard de bovenstaande tarieven niet 
overschrijden; u mag wel een lager tarief opnemen. Deze tarieven zijn vervolgens bindend. Dit betekent dat het 
NRO uitgaat van de in de aanvraag opgenomen uurtarieven bij een eventuele toekenning en uiteindelijke 
subsidievaststelling. 
 
De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de leden van het consortium. Voor 
de samenwerking tussen de consortiumpartners en ter voorkoming van de afdracht van btw kunt u een 
overeenkomst opstellen. Voor een voorbeeld van een dergelijke kostendeelovereenkomst zie 
www.nro.nl/projectbeheer.  
 

3.2.2 Materiële kosten 
U kunt subsidie aanvragen ter dekking van materiële kosten zoals: 

- de aanschaf van speciaal voor het onderzoek benodigde apparatuur, gebruiksgoederen; 
- kosten voor het houden van enquêtes, het doen van experimenten en testonderzoek, en de 

aanschaf van databestanden; 
- reizen die noodzakelijk zijn in verband met het onderzoek; 
- studentassistentie. Hierbij geldt een maximaal uurtarief van € 25; 
- kosten die verband houden met disseminatie van onderzoeksresultaten, op toegankelijke wijze 

ter beschikking stellen van onderzoeksdata, kennisoverdracht en kennisbenutting.  
 
Let op: congresbezoek van promovendi en postdocs wordt bekostigd vanuit de benchfee. Deze bedraagt maximaal 
5.000 euro. Congresbezoek voor het overige personeel kunt u opnemen in uw aanvraag als ‘congreskosten overig 
personeel’. 
 

http://www.nro.nl/projectbeheer
http://www.nro.nl/projectbeheer
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Uitsluitend kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek, zijn subsidiabel. Daarom kunt u geen subsidie 
krijgen voor bijvoorbeeld huisvestings-, overhead-, onderhouds- of afschrijvingskosten. 
 
Daarnaast is er geen subsidie mogelijk voor de kosten van apparatuur, verbruiksgoederen of van administratieve of 
technische hulp die tot het gebruikelijke voorzieningenpakket van een onderzoeksinstelling gerekend moeten 
worden. Hieronder vallen ook de kosten voor computergebruik bij rekencentra en gebruik van laboratoria. In 
sommige gevallen brengt het onderzoek een gebruik van faciliteiten met zich mee dat aantoonbaar het normale 
gebruik ontstijgt. In dat geval is subsidie wel mogelijk. 
 
Daarnaast komen kosten voor begeleiding van een promovendus dan wel postdoc niet voor vergoeding in 
aanmerking.  

Kennisbenutting 
Onder kosten voor kennisbenutting vallen bijvoorbeeld: 

- kosten voor het ontwikkelen van een handleiding, checklist, app, website, toets- of lesmateriaal 
(ontwerp, vormgeving, drukwerk, beeldmateriaal, redactie); 

- kosten voor het organiseren van bijeenkomsten voor (specifieke) doelgroepen om eindresultaten 
te presenteren. 

 
De kosten voor kennisbenutting moet u specificeren in en toelichten bij de begroting van de aanvraag. Kosten van 
personeel binnen het consortium voor kennisbenuttingsactiviteiten geeft u in het aanvraagformulier op onder 
‘personele kosten’ en niet onder de post ‘kennisbenutting’.  
 
De richtlijn is dat u ongeveer 5% van de totaal aangevraagde subsidie besteedt aan kennisbenutting. Een hoger 
percentage is goed mogelijk, mits u de opgevoerde bedragen helder beargumenteert.  
 
Als het NRO de ontvankelijkheid van de aanvragen controleert, besteedt het nadrukkelijk aandacht aan de plannen 
en de begroting voor kennisbenutting. Daarom adviseren wij u om een concrete en realistische omschrijving te 
geven van op te leveren producten en activiteiten, met bijbehorende begroting.  
 
Bij alle producten en activiteiten omschrijft u: 

- wie de doelgroep is; 
- hoe u deze doelgroep betrekt bij de ontwikkeling van het product of de activiteit; en  
- hoe u het product of de kennis gaat verspreiden en implementeren. 

 
Materiële kosten onderbouwt u in uw motivatie zowel inhoudelijk als financieel. 

 

3.3 Het opstellen van de aanvraag 
- Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website 

van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende financieringsinstrument). 
- Vul het aanvraagformulier in.  
- Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC. 

 
Deze call for proposals is het uitgangspunt bij het opstellen van uw aanvraag. 
 
U moet uw aanvraag in het Nederlands opstellen.  

Disciplinecodes 
U bent verplicht om in het aanvraagformulier een of meerdere disciplinecode(s) in te vullen die van toepassing is of 
zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor alleen gebruikmaken van de NWO-disciplinecodes, te vinden 
via www.nwo.nl/disciplinecodes. U moet deze informatie ook in ISAAC invullen voor u de aanvraag indient. Dit doet  
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u in het tabblad ‘Algemeen’ bij ‘Disciplines’. Zowel in het aanvraagformulier als in ISAAC neemt u in ieder geval de  
disciplinecode voor ‘Onderwijswetenschappen’ (41.90.00) op. U zet in rangorde van boven naar onder de 
belangrijkste (sub)disciplines. 

3.4 Subsidievoorwaarden  
Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van 
toepassing. 

Ethische aspecten  
Een aanvrager is verantwoordelijk voor het nagaan of zijn/haar onderzoeksvoorstel ethische vragen op kan roepen 
en voor het tijdig verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de juiste ethische commissie, indien nodig en 
aanwezig (bij één van de consortiumpartners, in principe bij de hoofdaanvrager). Dit kan de aanvrager doen na 
honorering van de aanvraag.  
Bij honorering wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de verklaring van de juiste ethische commissie 
wordt verkregen, indien nodig en aanwezig (bij één van de consortiumpartners, in principe bij de hoofdaanvrager). 
Een onderzoeksproject kan pas starten als NRO (indien nodig) een kopie van de goedkeurende ethische verklaring 
ontvangen heeft. NRO verwacht dat onderzoekers rekening houden met het tijdpad van de beoordelingsprocedure 
en de tijd die nodig is voor de toetsing door een ethische commissie. Voor complexe vragen op het gebied van 
ethische vraagstukken, behoudt NRO zich het recht voor een externe adviseur te raadplegen. 

Open Access 
Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit 
deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn 
(Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide 
toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. 
 
U moet projectresultaten zo snel mogelijk publiceren, ook als sprake is van te verwachten exploitatierechten. 

Wetenschappelijke integriteit 
Het onderzoek dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in 
overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals 
neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de 
aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van voornoemde 
normen bij een door NWO gefinancierd onderzoek, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te 
stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de 
gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: 
www.nwo.nl/integriteit. 

Datamanagement  
Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die voortkomen uit met 
publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik 
door andere onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord 
datamanagement vergroten. Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO.  
 
Dit protocol bestaat uit twee stappen:  
 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
http://www.nwo.nl/openscience
http://www.nwo.nl/integriteit
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1. Datamanagementparagraaf 
De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden 
over datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang 
van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij 
beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan 
maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf 
aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten. 

2. Datamanagementplan 
Na honorering van een aanvraag moet u de datamanagementparagraaf uitwerken tot een concreet 
datamanagementplan (dit is niet van toepassing indien uit de datamanagementparagraaf blijkt dat er geen data uit 
het project voortkomen). In dat plan staat of u gebruik maakt van bestaande data of dat het om een nieuwe 
dataverzameling gaat. Ook staat in het plan hoe de onderzoeker de dataverzameling FAIR maakt (dit staat voor: 
vindbaar, toegankelijk, interpretabel en herbruikbaar). 
 
U moet het datamanagementplan uiterlijk een maand na honorering van de aanvraag via ISAAC indienen bij het 
NRO. Het NRO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Deze goedkeuring is een voorwaarde voor de 
subsidieverlening. U kunt het plan tijdens het onderzoek wel bijstellen. Ook daarvoor moet u goedkeuring krijgen 
van het NRO. 
 
Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op www.nwo.nl/datamanagement. Daarnaast 
is informatie te vinden op de website van het Landelijk Coördinatiepunt Research Datamanagement: www.lcrdm.nl.  

NARCIS 
De start van het onderzoek dient u te melden bij NARCIS (via www.narcis.nl). Dit is de Nederlandse 
onderzoekdatabank van Data Archiving and Networked Services (DANS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). Op die manier komt er een onderzoeksbeschrijving terecht in de databank van 
NARCIS. Het onderzoek staat binnen vijf werkdagen na aanmelding in NARCIS. Het krijgt daarbij een uniek 
onderzoeknummer (OND-nummer). Daarmee is het bekend voor andere onderzoekers.  

Na toekenning 

Uiterste startdatum 
Een toegekend project moet uiterlijk een maand na de toekenning beginnen. Als het project te laat start dan kan 
het NRO het subsidieverleningsbesluit intrekken.  
 
Voor de start van het project stuurt u de volgende startdocumenten toe aan het NRO: 

- Een volledig ingevuld en ondertekend projectmeldingsformulier (PMF); 
- Bij iedere aanstelling van een promovendus of postdoc op het project stuurt u ook een volledig 

ingevuld en ondertekend personeelsinformatieformulier (PIF) toe; 
- Een formulier ‘deelnameverklaring’ ondertekend door alle partners in het consortium.  

U kunt alle documenten downloaden via www.nro.nl/projectbeheer.  

Startgesprek 
Het project begint met een startgesprek met het NRO-bureau, de programmaraad en betrokkenen vanuit beleid 
en/of praktijk. Tijdens dit gesprek stemt u (nader) af over de onderzoeksopzet, de beoogde opbrengsten en 
eventueel de samenwerking met de andere lopende of te starten onderzoeken op dit thema.  

Tussentijdse wijzigingen melden 
U bent als hoofdaanvrager verplicht om het onmiddellijk te melden als er wijzigingen zijn in de planning of 
uitvoering van het onderzoek. In die melding geeft u het NRO een beargumenteerde motivatie voor de wijzigingen.  
 

http://www.nature.com/articles/sdata201618
http://www.nwo.nl/datamanagement
http://www.lcrdm.nl/
http://www.narcis.nl/
http://www.nro.nl/projectbeheer
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Voor budgetverschuivingen geldt dat u een verschuiving tussen personele en materiële kosten en een verschuiving 
binnen personele kosten altijd moet voorleggen aan het NRO. Een verschuiving binnen het materieel budget hoeft 
u alleen voor te leggen als: 

- de verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde opbrengsten van het 
onderzoek;  

- de verschuiving groter is dan 20% van het totale materieel budget. 

Monitoring voortgang onderzoek 
Hoofdaanvragers van beide onderzoeken dienen in januari 2021 verslag te doen van het tot dan toe uitgevoerde 
onderzoek. De rapportage dient ook aan te geven hoe het onderzoek in de resterende looptijd wordt uitgevoerd. 
De tussenrapportages worden in afstemming gepland met de ministeries van OCW en SZW en het NRO. 
 
Het NRO monitort de voortgang en evalueert de resultaten van het onderzoek. Hierbij gaan we uit van de planning 
en beoogde opbrengsten zoals vermeld in uw aanvraag. Zien we een aanzienlijke afwijking op de aanvraag, terwijl 
we daarvoor geen toestemming hebben gegeven? Dan heeft het NRO het recht om de betaling van tranches 
(tijdelijk) stop te zetten, en de subsidie gedeeltelijk of geheel in te trekken, en waar nodig terug te vorderen. In het 
subsidieverleningsbesluit ontvangt de hoofdaanvrager een nader uitgewerkte toetsings- en evaluatieprocedure.  
 
Daarnaast vraagt het NRO dat u gedurende de looptijd, en tot twee jaar na de looptijd van het project, iedere 
publicatie of andere vorm van output registreert in ISAAC. U volgt hierbij het Standaard Evaluatie Protocol (SEP). Op 
www.isaac.nwo.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van welke stappen u doorloopt om producten in ISAAC te 
registreren. 

Kennisbenutting 
Het NRO vindt het belangrijk dat de resultaten van het onderzoek maximaal ten goede komen aan praktijk en 
beleid. Daarom nemen wij tijdens het onderzoek een aantal keer contact met de hoofdaanvrager op. Op die 
momenten kunnen we bespreken hoe wordt gewerkt aan de kennisdisseminatie en -benutting zoals beschreven in 
de subsidieaanvraag.  
 
In de Handleiding Kennisbenutting leest u een toelichting op wat we van u verwachten als het gaat om het 
stimuleren van kennisbenutting. Ook ziet u hierin hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. Deze handleiding is te 
downloaden via https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleiding-kennisbenutting/ 
 
Zoals eerder aangegeven moeten inzichten uit de onderzoeken bijdragen aan verbetering van de ontwikkeling van 
beleid en interventies voor verbetering studiekeuze en de arbeidsmarktintrede van jongeren met een (niet 
westerse) migratieachtergrond. Dit maakt dat de ministeries van SZW en OCW vroegtijdig het onderwijsveld 
(onderwijsinstellingen, leerwerkbedrijven en jongeren zelf) willen betrekken. Niet alleen om de eerste inzichten te 
kunnen delen maar ook om gezamenlijk te werken aan gedeelde betekenisgeving en ontwikkelingen van een 
denkraam.  
 
De ministeries van SZW en OCW zullen daarom enkele bijeenkomsten organiseren met de volgende organisaties: 

- Jongerenpanel(s) met jongeren (uit het MBO); 
- Expertgroep van betrokken stakeholders zoals MBO raad en SBB; 
- Onderwijsprofessionals uit het netwerk Gelijke Kansen Onderwijs Arbeidsmarkt.  

 
De consortia worden na toekenning van de onderzoeken uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. 

Beoordeling output 
Het onderzoek is pas succesvol afgerond als minimaal de in de aanvraag genoemde output is opgeleverd en is 
goedgekeurd door de programmaraad. Nadat uw project succesvol is afgerond publiceert het NRO de output op de 
website.  
 

http://www.isaac.nwo.nl/
https://www.nro.nl/kennis-verspreiden/handleiding-kennisbenutting/
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De producten die u tijdens het project ontwikkelt, stuurt u steeds digitaal naar het NRO. 

Presentatie projecten  
Het NRO belegt regelmatig bijeenkomsten waar onderzoeken die zijn gehonoreerd gepresenteerd worden. 
Daarmee beoogt het NRO, conform zijn missie, bij te dragen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. 
Uitvoerders van dit project worden geacht om aan de bijeenkomsten een bijdrage te leveren indien vanuit het NRO 
gewenst. Daarnaast wordt van de uitvoerders gevraagd om, in overleg met het NRO, hun onderzoek te presenteren 
op andere bijeenkomsten in relatie tot het thema.  

Eindverslag en financiële verantwoording 
Uiterlijk binnen drie maanden na afronding van het onderzoek dient de hoofdaanvrager een eindverslag en een 
financiële verantwoording in via ISAAC. Daarnaast registreert u afzonderlijk in ISAAC alle tot dan toe in het project 
gerealiseerde en in de aanvraag genoemde output. Als de programmaraad het eindverslag heeft goedgekeurd, sluit 
het NRO de subsidieperiode af en stelt de definitieve subsidie vast. 

3.5 Het indienen van een aanvraag 
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn 
ingediend, worden niet in behandeling genomen.  
 
Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te dienen. Indien de 
hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. 
Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij 
NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Als u uw aanvraag indient in ISAAC, moet u ook online nog gegevens invoeren. Begin daarom ten minste één dag 
vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline 
worden ingediend, nemen wij niet in behandeling. 
 
Werkt een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U 
kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl. Wij voegen de organisatie dan toe. Hier zijn enige dagen voor 
nodig. Meld dit daarom uiterlijk een week voor de deadline. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 
 

mailto:relatiebeheer@nwo.nl
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4 Beoordelingsprocedure 
In dit hoofdstuk staat eerst hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.1). Vervolgens ziet u in paragraaf 
4.2 aan welke criteria de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst. 
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de Code 
persoonlijke belangen van toepassing. 

4.1 Procedure 
Als eerste stap in de beoordelingsprocedure toetst het NRO of de aanvraag ontvankelijk is. Alleen dan kan het NRO 
uw aanvraag in behandeling nemen. Daarbij controleren we of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden die in 
hoofdstuk 3 van deze call for proposals staan (zie ook paragraaf 4.2.1 over de ontvankelijkheidscriteria). 
 
Als uw aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt een beoordelingscommissie uw aanvraag. De beoordelingscommissie 
adviseert de programmaraad voor beleidsgericht onderwijsonderzoek over het al dan niet honoreren van de 
aanvraag. Uw aanvraag krijgt daarbij een kwalificatie, die u ontvangt bij het besluit over al dan niet toekennen van 
subsidie. Uw aanvraag krijgt een van de volgende kwalificaties: 
• excellent; 
• zeer goed; 
• goed; 
• ontoereikend; 
• komt niet in aanmerking voor de volgende fase van de NWO-beoordelingsprocedure (geldt alleen voor  
  financieringsinstrumenten met een voorselectie). 
 
Meer informatie over de kwalificaties vindt u op: http://www.nwo.nl/kwalificaties. 
 
Om voor subsidiëring in aanmerking te kunnen komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie goed te 
krijgen. 
 
De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve ook niet meegewogen in de 
beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. De commissie kan wel advies geven met betrekking tot de 
datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in 
een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de commissie. Het project 
kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO. 
 
In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de 
volgende stappen:  

- Indiening van intentieverklaringen 
- Indiening van aanvragen 
- In behandeling nemen van aanvragen 
- Voorselectie (optioneel) 
- Preadvisering beoordelingscommissie 
- Mogelijkheid tot weerwoord (schriftelijk of interviews door de beoordelingscommissie) 
- Beoordeling door de beoordelingscommissie 
- Besluitvorming programmaraad 

 
Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise wijkt de selectieprocedure van advisering, 
beoordeling en besluitvorming af. Het NRO heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven bij artikel 
2.2.4 van de NWO Subsidieregeling 2017. De afwijking houdt in dat het NRO de beoordelingsprocedure uitvoert 
zonder referenten in te schakelen.  
 

http://www.nwo.nl/kwalificaties
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Op grond van het tijdpad is besloten interviews te houden met de aanvragers (indien er 5 of minder aanvragen zijn 
per thema). Deze mogelijkheid volgt uit artikel 2.2.6. van de NWO Subsidieregeling 2017. 

Indiening van intentieverklaringen 
Met een intentieverklaring geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen voor deze call for proposals. Het indienen 
van een intentieverklaring is verplicht om een aanvraag in te kunnen dienen. Uw intentieverklaring moet voor 14 
januari 2020, 14:00:00 uur CE(S)T in ISAAC zijn ontvangen. 

De intentieverklaring is bedoeld om het NRO te informeren over het te verwachten aantal aanvragen. Het indienen 
van een intentieverklaring kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Intentieverklaringen die niet tijdig via 
ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

Er is voor de intentieverklaring géén formulier beschikbaar: de aanvrager dient de intentieverklaring in door in te 
loggen in ISAAC en in de ISAAC-omgeving enkele gegevens in te voeren. ISAAC vraagt naar:  

- Administratieve gegevens over de aanvrager en werkgever;
- Titel van de intentieverklaring: vul hier de (concept-)titel van uw aanvraag in; 
- Samenvatting: 1) noem hier het thema, 2) geef eventueel een (voorlopige) samenvatting en 3)

noem uw medeaanvrager. Vermeld dan de naam van de medeaanvrager en de instelling waar
deze werkzaam is.

Na het indienen van de intentieverklaring kan het thema waar op ingediend zal worden niet meer worden 
gewijzigd. Het is verplicht om bij de intentieverklaring een definitieve opgave te doen van de hoofdaanvrager en 
medeaanvrager(s). U kunt hier niet meer van afwijken in het aanvraagformulier. De titel en inhoud van de 
samenvatting mogen in de aanvraag nog wél worden gewijzigd. 

Na het indienen van de intentieverklaring ontvangt de hoofdaanvrager een (automatisch verzonden) 
ontvangstbevestiging op het e-mailadres dat geregistreerd staat in zijn/haar ISAAC-account.  

U mag een intentieverklaring overigens intrekken. Als u de verklaring via ISAAC hebt ingediend, moet u deze ook in 
ISAAC terugtrekken.  

Indiening van aanvragen 
Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze 
subsidieronde. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die 
in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de richtlijnen voor het maximale aantal woorden en pagina’s.  

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor 11 februari 2020, 14:00:00 uur via ISAAC zijn ontvangen. Na dit 
tijdstip kunt u uw aanvraag niet meer indienen. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de indiener hiervan een 
bevestiging.  

In behandeling nemen van de aanvragen 
Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag hebt ingediend, hoort u of het NRO uw aanvraag in behandeling neemt. Het 
NRO-secretariaat bepaalt dat aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de 
ontvankelijkheidscriteria in paragraaf 4.2.1). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan het NRO deze in 
behandeling nemen. 

Voorselectie (optioneel) 
Bij grote aantallen aanvragen kan de programmaraad ervoor kiezen om een voorselectie te houden (conform art. 
2.2.3 NWO Subsidieregeling 2017). Dit kan als het aantal ingediende aanvragen minimaal vier maal groter is dan het 
aantal honoreringen. Bij een voorselectie beoordeelt de beoordelingscommissie de aanvragen globaal op de 
beoordelingscriteria. Zij geeft de aanvrager daarbij gelegenheid tot wederhoor en adviseert vervolgens de 
programmaraad. Vervolgens besluit de programmaraad de minder kansrijke aanvragen terzijde te schuiven. 
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Preadvisering beoordelingscommissie 
Alle aanvragen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan (enkele) leden van de beoordelingscommissie (de 
preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op het voorstel. 
Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2.2). Daarnaast geven de 
preadviseurs voor elk hoofdcriterium een score. De preadviseurs mogen geen persoonlijke belangen hebben bij de 
aanvragen waarover zij adviseren. 

Weerwoord  
U als hoofdaanvrager ontvangt vervolgens de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag. Indien er 5 of meer 
aanvragen worden ingediend per thema zal u in de gelegenheid worden gesteld een schriftelijk weerwoord te 
formuleren. U hebt daarna minimaal vijf werkdagen de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. Als blijkt dat 
er minder dan 5 aanvragen zijn ingediend binnen een thema, dan zal de wederhoor in de vorm van een interview 
plaatsvinden. 
 
Het interview wordt afgenomen door de beoordelingscommissie. Tijdens het interview dient zowel de 
hoofdaanvrager als de mede-aanvrager(s) aanwezig te zijn. De interviews zullen worden afgenomen rond eind 
maart/begin april 2020. 
 
Mocht de teneur van de preadviezen overwegend negatief zijn, dan kunt u de aanvraag eenvoudig terugtrekken. De 
kans op een positieve beoordeling is over het algemeen namelijk klein bij overwegend negatieve preadviezen. 
Mocht u besluiten de aanvraag terug te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te 
melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken.  

Beoordeling door de beoordelingscommissie  
De aanvragen, preadviezen en interviews/weerwoorden fungeren als startpunt voor de bespreking door de 
beoordelingscommissie. De programmaraad stelt deze beoordelingscommissie in op basis van expertise. Voor de 
beoordelingscommissie geldt de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’. De commissie stelt naar aanleiding van 
haar uiteindelijke oordeel een schriftelijk advies op voor de programmaraad over de kwaliteit en prioritering van de 
aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Het voorstel als geheel moet ten minste de kwalificatie 
'goed' krijgen. Daarnaast moeten de vier criteria ten minste de kwalificatie goed krijgen om in aanmerking te 
komen voor honorering. 
 
De kwalificaties komen tot stand op basis van scores per criterium volgens de NWO scoretabel (op een schaal van 1 
tot 9, waarbij ‘1’ excellent is en ‘9’ zeer matig). Indien na beoordeling blijkt dat twee of meer aanvragen met 
dezelfde gewogen totaalscore (twee decimalen achter de komma) gelijk eindigen, en deze aanvragen bevinden zich 
op de grens van honorering binnen het subsidieplafond, dan zal de aanvraag die de hoogste score heeft behaald op 
het criterium ‘wetenschappelijke kwaliteit’ als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen, zal de 
aanvraag die de hoogste score heeft behaald op het criterium ‘beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie’ als 
hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de commissie met behulp van een (anonieme) 
meerderheidsstemming de rangorde (art. 2.2.7. lid 3 sub a, onderdeel iv NWO Subsidieregeling 2017). Mochten de 
stemmen staken zal het NRO door middel van een door een notaris uit te voeren loting de prioritering vaststellen. 

Besluitvorming door de programmaraad 
Tot slot toetst de programmaraad voor beleidsgericht onderwijsonderzoek het advies van de 
beoordelingscommissie. Vervolgens stelt zij de definitieve kwalificaties vast en besluit zij welke aanvragen worden 
gehonoreerd. Er kan naar verwachting één aanvraag per thema worden gehonoreerd. Daarbij kan de 
programmaraad beleidsmatige overwegingen meenemen. 

Bezwaar en beroep 
Voor het indienen van formele bezwaren tegen beslissingen in het kader van de subsidieronde Gelijke Kansen 
richting de Toekomst staan, waar van toepassing, de geldende bezwaar- en beroepsprocedures open. 
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4.2 Tijdpad 
14 januari 2020, om 14:00:00 uur Intentieverklaring 

11 februari 2020, om 14:00:00 uur Deadline indiening aanvragen 

Bij 5 of meer aanvragen per thema Bij minder dan 5 aanvragen per thema 

maart 2020 Schriftelijk weerwoord Eind maart/begin 
april 2020 

Interviews 

April 2020 Vergadering 
beoordelingscommissie 

Eind april 2020 Besluitvorming 
programmaraad 

mei 2020 Besluitvorming 
programmaraad 

Eind april 2020 Het NRO informeert de 
indieners over het besluit 

mei 2020 Het NRO informeert de 
indieners over het besluit 

Aanpassingen tijdpad 
Het kan zijn dat het NRO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad 
van deze subsidieronde aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.  

4.3 Criteria 
4.3.1 Formele ontvankelijkheidscriteria 

Het NRO neemt uw aanvraag alleen in behandeling als deze voldoet aan een aantal formele voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn:  

- de aanvraag is ingediend door een persoon die aan de gestelde eisen in paragraaf 3.1 voldoet;
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, juist, compleet en

volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de hoofdaanvrager heeft eerder tijdig een intentieverklaring in de subsidieronde Gelijke kansen

richting de Toekomst ingediend;
- de aanvraag bevat dezelfde hoofdaanvrager en medeaanvrager(s) als in de intentieaanvrager;
- de hoofdaanvraag heeft in hetzelfde thema ingediend als het thema aangegeven in de

intentieverklaring;
- de aanvraag is op tijd ontvangen;
- de aanvraag is in het Nederlands opgesteld;
- het budget is volgens de richtlijnen in de call for proposals opgesteld;
- de periode waarover u subsidie aanvraagt, is minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden.

Het NRO toetst uw aanvraag eerst op deze voorwaarden. Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, wordt deze 
toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn 
om eventuele wijzigingen door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria. 

4.3.2 Inhoudelijke beoordelingscriteria 
De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende 
criteria: 
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1. Wetenschappelijke kwaliteit
2. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie
3. Kwaliteit consortium
4. Kennisbenutting en samenwerking

 De criteria hebben de volgende onderliggende onderdelen. 

1. Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
a. Wetenschappelijk belang

- In welke mate en op welke wijze is het onderzoek theoretisch en/of methodisch en/of in
descriptief opzicht van belang?

b. Uitwerking probleemstelling en onderzoeksvragen
- Is de centrale probleemstelling helder beschreven, afgebakend en uitgewerkt?
- Is de thematiek uit hoofdstuk 2 van deze call for proposals duidelijk en voldoende in acht

genomen?
- Is de aanduiding van en de aansluiting op bestaande (ook beleidsspecifieke) kennis en theorieën

adequaat?
- Is de probleemstelling op consequente wijze uitgewerkt in onderzoeksvragen en – voor zover van

toepassing – in een conceptueel model en/of hypothesen?
- Is er voldoende aandacht voor samenhang en dwarsverbanden tussen de verschillende

onderdelen van het voorstel?
- Is de keuze voor de te bestuderen (potentieel) werkzame mechanismen en condities en hun

samenhang uit het beschreven conceptueel kader voldoende onderbouwd? En is de keuze voor
de toegevoegde mechanismen en condities ook onderbouw?

c. Opzet en methoden
- Zijn de voorgestelde methoden en technieken doelmatig en geschikt om de onderzoeksvragen te

beantwoorden?
- Is de gekozen onderzoeksopzet consistent, voldoende gemotiveerd en is de fasering adequaat?
- Is de aanvraag helder over maatregelen die genomen worden om de betrouwbaarheid en

validiteit van de onderzoeksinstrumenten te optimaliseren?
- Wordt de bevragingslast voor scholen zoveel mogelijk beperkt, onder andere door waar mogelijk

al beschikbare onderzoeksgegevens te gebruiken? Voldoet de onderbouwing waarom
aanvullende dataverzameling nodig is?

- Blijkt uit de aanvraag dat de onafhankelijkheid van de evaluatie voldoende kan worden
gewaarborgd?

- Wordt voorziene responsproblematiek voldoende geadresseerd?
- Verdienen keuze en uitwerking van de probleemstelling en/of de theoretische uitwerking en/of

methodologie de kwalificatie origineel en vernieuwend? Waarbij er rekening wordt gehouden
met de bevragingslast van het veld en het behalen van respons.

d. Haalbaarheid, organisatie en begroting van het onderzoek
- Is er een goed doordacht en haalbaar werk- en publicatieplan waarbij rekening wordt gehouden

met de minimale en maximale looptijd van het onderzoeksproject?
- Is er een analyse van risicofactoren en een plan van aanpak hoe deze voldoende te adresseren?
- Is aannemelijk, op basis van een verkenning, pilot of eerder onderzoek, dat het onderzoek

uitvoerbaar is (binnen de randvoorwaarden van deze call for proposals)?
- Is de organisatie van het project en de samenwerking binnen het onderzoek helder omschreven?
- Is de raming van de aangevraagde personele en materiële middelen redelijk voor het

voorgestelde onderzoek en voldoende adequaat beargumenteerd?

2. Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30%)
e. Programmatische betekenis
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- Is de relevantie van het voorgestelde onderzoek helder en overtuigend voor de in hoofdstuk 2
van deze call for proposals geproblematiseerde vraagstukken?

f. Relevantie voor onderwijsbeleid
- Is de beleidsmatige betekenis van het onderzoek helder en overtuigend? Wordt gezocht naar een

oplossing, een nieuwe visie, zinvolle aanbevelingen?
- Speelt het onderzoek in op vragen en problemen waarmee professionals zich in het beleid

geconfronteerd zien?
- Is er interactie tussen wetenschap en beleid om tot bruikbare kennis voor beleid te komen?

g. Relevantie voor onderwijspraktijk
- Is het onderzoek relevant voor de vragen en problemen waarmee de onderwijspraktijk zich in de

praktijk geconfronteerd ziet?
- Is er interactie tussen wetenschap en praktijk om tot bruikbare kennis voor praktijk te komen?
- Niet-verplichte cofinanciering: blijkt de relevantie voor de onderwijspraktijk of het

onderwijsbeleid ook uit een geëxpliciteerde betrokkenheid van een voor het project relevante
publieke en/of private partner bij het voorstel door cofinanciering in cash of in kind?

3. Kwaliteit consortium (20%)
- Zijn de aanvragers deskundig op het desbetreffende terrein, mede blijkend uit publicaties,

presentaties en kennisbenuttingsprestaties? (Voor de beoordeling van publicaties wordt o.a.
gebruik gemaakt van het Onderzoek publicatieculturen Sociale en Geesteswetenschappen. De
Journal Impact Factor en H-index mogen niet als indicator worden meegenomen conform de
DORA-verklaring)

- Wekt de samenstelling van het onderzoeksteam voldoende vertrouwen dat het project tot een
goed einde kan worden gebracht?

- Zijn de wetenschappelijke disciplines waar de onderzoeksvragen zich op richten
vertegenwoordigd in de samenstelling van het onderzoeksteam?

4. Kennisbenutting en samenwerking(20%)
h. Verwachte output

- Is de omvang van de verwachte wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke output realistisch
en van voldoende kwaliteit?

i. Kennisdisseminatie en –implementatie
- Hoe worden onderzoeksdata ingezet ten bate van beleid en praktijk?
- Hoe worden de resultaten van het onderzoek (ook tussentijds) gecommuniceerd met gebruikers

(overheid en onderwijspraktijk)?
- Is er aandacht voor hoe de resultaten benut kunnen worden in het beleid en de praktijk?
- Is er voldoende aandacht in de aanvraag (opgenomen in de planning) voor samenwerking en/of

co-creatie met het onderwijsveld opgenomen (bij het opstellen van de aanvraag en/of tijdens het
onderzoek)?

j. Samenwerking
- Is er voldoende aandacht voor samenwerking met het consortium van het onderzoek van het

andere thema in deze call for proposals en het onderzoek ‘Ondersteuning van optimale
studieloopbaankeuzes’ van het instituut Gak?

- Zijn er voldoende uren en voldoende budget gereserveerd voor de samenwerking het onderzoek
van het andere thema in deze call for proposals en het onderzoek ‘Ondersteuning van optimale
studieloopbaankeuzes’ van het instituut Gak?

Op alle criteria moet ten minste sprake zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor 
subsidietoekenning. 

http://www.nwo.nl/documents/sgw/onderzoek-publicatieculturen-sociale-en-geesteswetenschappen
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/04/knaw-nwo-en-zonmw-ondertekenen-dora-verklaring.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/04/knaw-nwo-en-zonmw-ondertekenen-dora-verklaring.html
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5 Contact en overige informatie 

5.1 Contact 
5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over Gelijke kansen richting de Toekomst en deze call for proposals neemt u contact op 
met:  

Beleidsmedewerkers 
Pia Hindriks 
T: 070 349 4056 , E: probo@nro.nl 

Claudia Hartman 
T: 070 349 4157 , E: probo@nro.nl 

Programma assistent 
Martine van Vliet 
T: 070 349 42 98, E: probo@nro.nl 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst 
de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via 
isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 

5.2 Overige informatie 
Het NRO verwerkt gegevens van aanvragers conform de NWO privacyverklaring. 

Na afronding van de subsidieronde zal het NRO aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de 
procedure. 

mailto:probo@nro.nl
mailto:probo@nro.nl
tel:0703494298
mailto:probo@nro.nl
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
https://www.nwo.nl/privacyverklaring
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6 Bijlage(n) 

6.1 Kaders van actoren en variabelen ‘Gelijke Kansen richting de Toekomst’ 
In de afgelopen jaren hebben jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond een vooruitgang in 
onderwijsniveau doorgemaakt (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Deze ontwikkeling vertaalt zich echter niet altijd 
goed naar een soepelere intrede op de arbeidsmarkt (CBS, 2018). Jongeren met een migratieachtergrond zijn vaker 
kwetsbaar op de arbeidsmarkt dan jongeren zonder migratieachtergrond (Meng, Van Broekhoven, Sijbers & 
Huijgen, 2016). Hoewel de werkloosheid onder de beroepsbevolking met een migratieachtergrond is gedaald sinds 
2014, ligt deze nog altijd hoger dan die van de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond. Deze trend is 
ook zichtbaar op het mbo. Studenten met een niet-westerse migratieachtergrond met een mbo-bol opleiding 
hebben 2,5 keer meer kans op werkloosheid dan autochtone mbo-studenten op hetzelfde niveau (Meng et al., 
2016). Voor mbo-bbl is dit bijna 2,9 keer zoveel. Het verschil in kans op succesvolle arbeidsmarktintrede onder 
jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond na een mbo-opleiding kan echter slechts beperkt worden 
verklaard door ‘harde’ kenmerken zoals opleidingsniveau of afstudeercijfer. De rest wordt ook wel door het 
onverklaard verschil genoemd (zie onder andere Meng en collega’s, 2016). 

Gebaseerd op een literatuurstudie en input van geraadpleegde experts, zijn er twee kaders opgesteld om een 
overzicht te geven van variabelen en relaties die, op basis van eerder onderzoek, samen lijken te hangen met het 
studiekeuzeproces en de arbeidsmarktintrede van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond7.  

Kader thema 1: Studiekeuze op het vmbo 
Het kader voor het studiekeuzeproces is gebaseerd op het loopbaancompetentiemodel van Kuijpers en Meijers 
(2009). Voor het ontwikkelen van sterke loopbaancompetenties onder jongeren met een (niet-westerse) 
migratieachtergrond zijn volgens dit kader vooral actoren binnen de schoolcontext aan zet. Het gaat hierbij om het 
bevorderen van reflectie en self-efficacy onder jongeren in hun relatie tot hun (leer)loopbaan, gesteund door 
geïnformeerde ouders en hun bredere omgeving. Actoren in de onderwijsinstelling kunnen deze processen 
ondersteunen in een loopbaangerichte leeromgeving waarin er onder andere tijd en middelen beschikbaar zijn voor 
kwalitatieve stagematches en LOB op maat. Daarnaast kunnen actoren in het werkveld bijvoorbeeld bijdragen aan 
werkexploratie en netwerken.  

Afbeelding 1 geeft de door dit kader veronderstelde interacties tussen actoren en variabelen schematisch weer. De 
afbeelding betreft echter een versimpelde weergave. Het is aannemelijk dat het bij bevorderen van het 
studiekeuzeproces niet alleen om deze binaire relaties gaat en dat er intermediaire en andersoortige relaties zijn 
tussen deze en andere actoren. 

7 Sinds 2016 hanteren de WRR en het CBS de term ‘persoon met een migratieachtergrond’ voor iemand van wie ten minste één ouder in het buitenland is 
geboren (CBS, 2016). Het onderzoek voor ‘Gelijke Kansen richting de Toekomst’ betreft de doelgroep van (v)mbo’ers met een (niet-westerse) 
migratieachtergrond. Dit kader is echter opgesteld aan de hand van nationale en internationale literatuur om inzicht te geven in een breed kader aan 
relevante variabelen en mechanismen. In de geraadpleegde literatuur worden er echter verschillende definities gehanteerd die niet altijd geheel aansluiten 
op de definitie van deze doelgroep. Het is daarnaast aannemelijk dat er aanzienlijke diversiteit is binnen de doelgroep met betrekking tot de veronderstelde 
mechanismen. 
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Afbeelding 1. Schematische weergave van variabelen en actoren voor studiekeuze op het vmbo 

 
 
Loopbaancompetenties in het vmbo 
In de afgelopen jaren is er, onder andere vanuit het Ministerie van OCW en de Onderwijsraad, aandacht gevraagd 
voor het ondersteunen van jongeren in hun studiekeuze binnen Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB). LOB 
wordt doorgaans gedefinieerd als het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee onderwijsinstellingen 
jongeren ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes (Expertisepunt LOB, 2018a). LOB is dus breder dan 
alleen de studiekeuze voor een vervolgopleiding en vindt plaats op het vmbo, havo, vwo en mbo. Wet- en 
regelgeving voor LOB verschilt per onderwijssector. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen binnen deze wetgeving 
zelf invulling geven aan LOB passend bij de visie en het beleid van de instelling. 
 
Onderwijsinstellingen zijn verplicht om LOB op het vmbo en het mbo vorm te geven aan de hand van vijf 
loopbaancompetenties (Expertisepunt LOB, 2018b). De vijf loopbaancompetenties die hierbij onderscheiden 
worden zijn capaciteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Dit model is 
ontwikkeld door prof. Marinka Kuijpers gebaseerd op onderzoeken onder werkenden en is later in samenwerking 
met onder andere prof. Frans Meijer gebruikt in grootschalig onderzoek naar loopbaanleren onder studenten in het 
vmbo en het mbo (Kuijpers, Meijer & Bakker, 2006; Kuijpers & Meijers, 2009). Tabel 1 geeft de definities van de 
loopbaancompetenties door Kuijpers en Meijers (2009) en een samenvatting van de praktijkuitwerking door het 
Expertisepunt LOB (2018b).  
 



25 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

Tabel 1. De vijf loopbaancompetenties in het (v)mbo 

 
Volgens dit model is loopbaanleren een doorlopend cyclisch proces waarbij keuzes, leerervaringen en reflectie 
elkaar afwisselen (Kuijpers et al., 2006). Het proces verloopt door gehele onderwijskolom en hoeft niet te eindigen 
na arbeidsmarktintrede. Het doel van het ontwikkelen van de loopbaancompetenties gaat dan ook verder dan dat 
van de studie- en beroepskeuzebegeleiding van voorheen (Servicepunt LOB mbo, 2018). Jongeren dienen zich te 
oriënteren en te reflecteren op ervaringen op school, stage, werk en daarbuiten om richting en betekenis te geven 
aan hun opleiding en arbeidzame leven. Hierbij staan ontwikkeling van de eigen identiteit in algemene zin en van de 
arbeidsidentiteit in het specifiek centraal (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006). Het cultiveren van de 
loopbaancompetenties zou zo leermotivatie en keuzekwaliteit moeten verbeteren en studie-uitval moeten 
verminderen (Meijers et al. 2006; Expertisepunt LOB, 2018b).  
 
Het model vereist een loopbaangerichte leeromgeving waarbij jongeren realistische praktijkervaringen op kunnen 
doen, invloed kunnen uitoefenen op hun loopbaanleerproces in dialoog met hun begeleider(s) en 
onderwijsinstelling (Meijers et al. 2006; Meijers, Kuijpers en Winters, 2010). Hoewel aandacht voor de vijf 
loopbaancompetenties verplicht is op het vmbo, varieert de vorm en overige invulling van loopbaanleren sterk 
binnen de onderwijspraktijk, zoals loopbaangesprekken met coaches, matching-apps voor stages, 
bedrijvenbezoeken en hybride leer-werkomgevingen (Kennisrotonde, 2017; Expertisepunt LOB, 2019).  
 
De effectiviteit van een uitgebreid LOB-aanbod aan de hand van de vijf competenties is niet eenduidig aangetoond 
in de praktijk. Op basis van analyses van LOB-trajecten in het hbo en wo stelt Warps (2013) dat een uitgebreid LOB-
traject geen garantie biedt voor verhoogde keuzekwaliteit maar dat het de kansen daarop wel vergroot. Uit de 
evaluatie van LOB-aanbod in het mbo van Eigenfeld, De Graaf en Aid Moha (2015) blijkt dat de competenties 
aansluiten bij de behoeften van studenten, die inzicht in hun eigen capaciteiten en motivatie, en realistische 
informatie over werkmogelijkheden nodig achten voor hun loopbaankeuzes. Eigenfeld et al. (2015) concluderen 
echter dat er een verbeterslag te maken is in de uitvoering van het LOB-aanbod op het mbo, omdat jongeren de link 
tussen de LOB-activiteiten en hun toekomst niet altijd kunnen leggen. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat 
studenten meer behoefte hebben aan persoonlijke feedback en ruimte voor het werken aan werkexploratie, 
loopbaansturing en netwerken. Het is de vraag in hoeverre dit beeld aansluit bij dat van de wensen en 
benodigheden van vmbo'ers met een (niet-westerse) migratieachtergrond. 
 
Loopbaanleren onder jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond 
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Naast het LOB-aanbod, hangt het verloop van loopbaanleren van jongeren ook af van persoons- en 
situatiegebonden factoren (Meijers et al., 2006). In hun oorspronkelijke model voor loopbaancompetenties houden 
Meijers et al. (2006) bijvoorbeeld rekening met het geslacht, de leeftijd en etniciteit van jongeren. Kijkend naar de 
zelfevaluatie van de geschiktheid van een stage, concluderen Meijers en collega’s dat meisjes en jongeren zonder 
migratieachtergrond hun stage vaker als passend beoordelen dan jongens en jongeren met een 
migratieachtergrond. Jongere studenten bleken in deze studie ook vaker tevreden over hun stagekeuze dan oudere 
studenten. 

Inzoomend op jongeren op het vmbo met een (niet-westerse) migratieachtergrond zijn er verschillende persoons- 
en situatiegebonden factoren beschreven waar deze doelgroep vaker mee te maken heeft in het proces van het 
kiezen van een vervolgopleiding en het oriënteren op de arbeidsmarkt. Hieronder zijn inzichten uit (inter)nationale 
literatuur in de (leer)loopbaanprocessen van jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond ingedeeld naar 
vier van de vijf loopbaancompetenties. De competentie ‘loopbaansturing’, dat staat voor het ‘maken van 
weloverwogen loopbaankeuzes en het ondernemen van acties om werk en leren aan te laten sluiten bij eigen 
kwaliteiten en motieven en uitdagingen in werk’ (Kuijpers & Meijers, 2009, p.94), is hieronder niet opgenomen 
omdat er geen onderzoeken zijn gevonden die een directe vergelijking maken tussen jongeren met en zonder 
migratieachtergrond op het vmbo voor deze loopbaancompetentie. Echter zijn er wel indirecte inzichten ingedeeld 
onder de capaciteiten- en motievenreflectie, werkexploratie en netwerken die samen bijdragen aan en inzicht 
bieden in de loopbaansturing van de doelgroep. 

Capaciteitenreflectie 
Bij het ontwikkelen capaciteitenreflectie dienen jongeren na te denken over wat ze wel en niet goed kunnen en hoe 
ze hun kwaliteiten willen inzetten in hun (studie)loopbaan (Expertisepunt LOB, 2018b). De focus ligt op reflectie op 
kwaliteiten waarbij jongeren in gesprek gaan met begeleiders, docenten, medestudenten, praktijkbegeleiders en 
familieleden. Jongeren met een migratieachtergrond herkennen echter hun eigen capaciteiten niet altijd goed 
(Stimuleringsproject LOB, 2015). Hoewel dit mechanisme voor veel jongeren geldt, vraagt het faciliteren van deze 
reflectie en feedback op capaciteiten voor jongeren in de doelgroep culturele sensitiviteit van de betrokken 
begeleiders en docenten. Daarnaast blijkt uit internationale studies dat jongeren met een migratieachtergrond vaak 
meer optimistische keuzes voor opleidingen maken dan jongeren zonder migratieachtergrond. Dit fenomeen wordt 
ook wel ‘immigrant optimism’ genoemd (Tjaden & Hunkler, 2017; Wolff, 2013). De vraag is in hoeverre dit 
mechanisme van toepassing is binnen de Nederlandse context. 

Motievenreflectie 
Bij motievenreflectie ligt de focus op het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn 
voor de eigen studie en loopbaan, zodat een jongere bewust wordt van wat hij of zij belangrijk vindt in het leven en 
de loopbaan (Expertisepunt LOB, 2018b). Uit onderzoek van Neuvel en Van Esch (2010) blijkt dat jongeren met een 
migratieachtergrond minder vaak weten wat ze belangrijk vinden in hun (leer)loopbaan. Bij het maken van een 
loopbaan- of studiekeuze lijken jongeren met een migratieachtergrond ook vaker de status van de opleiding en het 
beroep te laten meewegen (Timmer, 2011). Dit gebeurt mede op basis van invloed van de voorkeuren en waarden 
van hun ouders (De Jong & Nelis, 2018). De waarden kunnen ook worden beïnvloed door de status van het beroep 
uit het land van herkomst (Lacante et al., 2007). Uit onderzoek van Kuijpers en Meijers (2009) komt naar voren dat 
ouders met een migratieachtergrond een voorkeur hebben voor ‘witte boordenwerk’, waarbij vooral gedacht wordt 
aan beroepen als arts en advocaat. Ook hebben ze een voorkeur voor opleiding in de richting van economie en 
handel en het starten van een eigen onderneming. 

Werkexploratie 
Werkexploratie draait om oriëntatie op bestaande beroepen en het onderzoeken van de eisen en waarden die bij 
een mogelijk toekomstig beroep horen (Expertisepunt LOB, 2018b). Een jongere dient daarbij een accuraat beeld te 
hebben van wat een mogelijk beroep inhoudt, hoe het werkveld eruitziet en hoe de respectievelijke 
arbeidsmarktperspectieven zijn. Petit, Van Esch, Van der Meer en Smulders (2013) stellen dat jongeren met een 
migratieachtergrond een minder uitgebreid beeld van de onderwijs- en arbeidsmogelijkheden hebben. Daarnaast 
tonen jongeren met migratieachtergrond minder vaak initiatief om informatie over studies en (leer)loopbaanopties 
te verzamelen (Adlouni & Hermsen, 2009; Adlouni & Hermsen, 2011; Lacante et al., 2007; Van Esch, 2011). 
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Voor deze competentie zijn naast inzicht in het de inhoud van werk ook mogelijke arbeidsmarktperspectieven van 
belang. Er zijn echter verschillende theorieën over de rol die de kans op werk speelt in verhouding tot andere 
informatie over een mogelijk beroep. Fouarge, Kühn en Mommers (2016) onderscheiden drie categorieën 
studiekeuzemodellen: 1) economische modellen gebaseerd op rationele afweging tussen verwachte kosten en 
baten van onderwijs, 2) statusverwervingsmodellen waarin de studiekeuze ontstaat in de context van iemands 
persoonlijke levensloop en sociale achtergrond, en 3) multidisciplinaire combinatiemodellen die elementen uit 
economische en statusverwervingsmodellen combineren en achtereenvolgende fases van voorkeursvorming, 
selectie, evaluatie en keuze veronderstellen.  
 
Er zijn aanwijzingen dat meer informatie over arbeidsmarktperspectieven invloed heeft op de keuzes die vmbo’ers 
in het algemeen maken (Fouarge, Künn & Punt, 2017; Petit et al., 2013). Er lijken bijvoorbeeld verschillen te zijn 
tussen opleidingen: sommige opleidingen lijken meer of minder gevoelig te zijn voor economische omstandigheden 
en arbeidsmarktperspectieven, terwijl anderen daar weinig last van hebben (Fouarge, Künn & Mommers, 2016). 
Klooster et al. (2017) geven aan dat jongeren in het algemeen het kiezen van een opleiding vooral laten bepalen 
door hun eigen interesses en minder rekening houden met arbeidsmarktperspectieven. 
 
Jongeren met een migratieachtergrond kiezen vaker voor een economische studie op het mbo (CBS, 2018), waarbij 
het arbeidsmarktperspectief minder gunstig is. Ook hebben jongeren met een migratieachtergrond minder 
voorkeur voor technische beroepen (Gelderblom, De Koning & Den Hartog, 2008), maar juist voor kantoorfuncties 
(De Koning, Gelderblom & Gravestijn, 2010). Deze inzichten geven een indicatie dat deze jongeren mogelijk minder 
accurate informatie hebben over arbeidsmarktperspectieven voor bepaalde beroepen, en/of dat zij andere 
informatie en waarden zwaarder wegen in hun werkexploratie en loopbaankeuzes. 
 
Bij de competentie werkexploratie is eveneens van belang of een jongere denkt zich thuis te voelen bij een 
bepaalde sector of beroep (Expertisepunt LOB, 2018b). 
 
Netwerken 
Het eigen netwerk is volgens het competentiemodel van groot belang om een jongere in staat te stellen om de 
loopbaanontwikkeling optimaal te laten verlopen (Expertisepunt LOB, 2018b). Het netwerk kan een jongere 
voorzien van informatie, feedback, reflectie, kennismaking en kansen met betrekking tot loopbaanmogelijkheden 
en –keuzes. Het netwerk draagt daarmee ook bij aan de ontwikkeling van de vier andere competenties. 
 
Onderzoek van Petit et al. (2013) laat zien dat jongeren met een migratieachtergrond minder toegang hebben tot 
informatie over onderwijs- en beroepsmogelijkheden. De onderzoekers wijten dit deels aan het beperkte 
functionele netwerk van jongeren met een migratieachtergrond. De sociale omgeving van familie, vrienden en 
kennissen biedt minder mogelijkheden tot het voeren van gesprekken over studiekeuze en het daaraan gekoppelde 
arbeidsmarktperspectief. Meerdere onderzoeken benadrukken de invloed die ouders hebben op de 
loopbaankeuzes van jongeren met een migratieachtergrond (Crul, 2000; Lacante et al., 2007; Van Esch, 2011; Wolff 
2013). De invloed lijkt van groot belang te zijn, hoewel deze ouders vaak minder goed op de hoogte zijn van het 
Nederlandse onderwijssysteem (Adlouni & Hermsen 2009; Van Esch, 2011) en minder vaak contact hebben met 
docenten in vergelijking met ouders zonder migratieachtergrond (Cherng, 2016; Coll et al., 2002; De Koning, 
Gelderblom & Gravesteijn, 2010). Daarnaast wordt uit onderzoek op het mbo naar verschillen tussen etnische 
groepen en hun sociaal kapitaal, de voorzichtige conclusie getrokken dat vooral mbo’ers met een Marokkaanse 
achtergrond over iets minder sociaal kapitaal beschikken in vergelijking met mbo’ers van Turkse, Surinaamse of 
Antilliaanse afkomst. Hun netwerk zowel via familie als kennissen en vrienden is kleiner en ze hebben minder 
toegang tot hulp (Van Esch et al., 2011). 
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Veronderstelde werkzame mechanismen voor LOB in het vmbo 
Er zijn enkele veronderstelde werkzame mechanismen die ingaan op de (wederkerige) relatie tussen de jongere en 
zijn of haar omgeving en het onderwijsdomein in het (leer)loopbaanproces. Zo zouden ouders beter geïnformeerd 
kunnen worden over het Nederlandse onderwijssysteem en de arbeidsmarkt en meer gestimuleerd kunnen worden 
om met hun kinderen te praten over (leer)loopbaanoriëntatie en -keuzes (Adlouni & Hermsen, 2009; Klaassen, 
Vreugdenhil & Boonk, 2011; Sennef & Evers 2008). Daarnaast zou het belangrijk zijn dat de capaciteiten- en 
motievenreflectie van jongeren zelf tijdig gestimuleerd wordt met aandacht voor het vergroten van self-efficacy. In 
het vmbo worden jongeren gedwongen om eerder keuzes voor een bepaalde richting te maken, vroeg beginnen 
met deze stimulering en de benodigde informatievoorziening zorgt ervoor dat jongeren langer de tijd hebben om 
onderbouwde keuzes te maken (Adlouni & Hermsen, 2009). Daarnaast zou er extra aandacht besteed kunnen 
worden aan de link tussen de beoogde status van een mogelijke opleiding of baan (motievenreflectie) en het 
daadwerkelijke arbeidsmarktperspectief dat hieraan gekoppeld is (werkexploratie).  
 
Er zijn ook veronderstelde werkzame mechanismen omtrent de rol van werkgevers in het faciliteren van 
loopbaancompetenties en succesvolle studiekeuzes. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld inzetten op accurate 
informatie en beeldvorming over beroepen om werkexploratie te bevorderen. Samenwerkingen tussen het 
onderwijsdomein en werkgevers kunnen daarnaast kennismaking en netwerkvorming stimuleren. Zo kunnen 
jongeren een realistischer beeld krijgen van de arbeidsmarkt waar ze zich op oriënteren door kennis te maken met 
beroepen in de praktijk (Kuijpers, Diender & Hermans, 2018). Dit kan bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken, 
veldbezoeken, bliksemstages, mini-stages, snuffelstages, de beroepencarrousel en hybride leerwerkomgevingen 
(Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006; Neuvel & Van Esch, 2008). Het versterken van het netwerk is een verondersteld 
werkzaam mechanisme voor het werken aan loopcompetenties door middel van informatievoorziening en 
beeldvorming, maar ook voor het vergroten van de kans op verkrijgen van herkenbare werkervaring. 

Kader thema 2: Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo 
De mogelijkheden voor soepelere arbeidsmarktintrede voor jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond 
lijken volgens het tweede kader te liggen in (een combinatie van) onder andere het opdoen van waardevolle en 
herkenbare werkervaring en vaardigheden, en het verminderen van (onbewuste) discriminatie in de 
beroepsonderwijskolom en in het werkveld. 8 
 
Kader 1 wijst al op het belang van een loopbaangerichte leeromgeving in faciliteren van doelmatige en bewuste 
studiekeuzeprocessen. Daarnaast kan een dergelijke context de kans op het verkrijgen van herkenbare 
werkervaring en vaardigheden vergroten. Wanneer stage-coördinatoren en werkgevers daarnaast ook 
geformaliseerde matchings- en selectieprocessen hanteren, dan wordt de kans op een kwalitatieve match tussen 
kandidaat en vacature volgens dit kader ook groter. Formelere selectieprocessen en aangepaste sociale normen in 
de beroepsonderwijskolom en het respectievelijke werkveld kunnen daarnaast ook bijdragen aan het verkleinen 
van de invloed van (onbewuste) discriminatie.  
 
Afbeelding 2 geeft de door dit kader veronderstelde interacties tussen actoren en variabelen schematisch weer. De 
afbeelding betreft echter een versimpelde weergave. Het is aannemelijk dat het bij bevorderen van een soepele 
arbeidsmarktintrede niet alleen om deze binaire relaties gaat en dat er intermediaire en andersoortige relaties zijn 
tussen deze en andere actoren. 
 

                                                                                              

8  In februari 2020 zal TNO in opdracht van SZW een zogenoemde stand van de wetenschap (delphi studie) naar de werkzame mechanismen voor tegengaan 
discriminatie op de arbeidsmarkt. 
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Afbeelding 2. Schematische weergave van variabelen en actoren voor arbeidsmarktintrede vanuit het mbo

 
 
Naar werkervaring en vaardigheden die door werkgevers worden herkend  
‘Mainstream’ werkervaring kan werkgevers, die buiten het netwerk van een jongere staan, helpen om de 
benodigde kennis en vaardigheden uit het profiel van de kandidaat te herkennen (Meng et al. 2016; Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2018). Er zijn ook indicaties dat het hebben van relevante werkervaring de kans 
op (onbewuste) discriminatie in het selectieproces verkleind (Baert, Albanese, Du Gardein, Ovaere, & Stappers, 
2017; Andriessen, Van der Ent, Van der Linden & Dekker, 2015). Volgens de geraadpleegde literatuur en experts 
blijken er voor jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond in het beroepsonderwijs echter vaker 
meerdere belemmeringen te zijn in het verkrijgen van mainstream werkervaring. 
 
Stage-ervaringen en -matches  
Een oriënterend bedrijfsbezoek, bliksembezoek, bliksemstage of mbo-stage dient bij te dragen aan het verwerven 
van herkenbare werkervaring tijdens de opleiding. Daarnaast kan het ook een directe toegang tot een eerste baan 
zijn: meer dan de helft van de mbo-studenten werkt na hun opleiding bij hun stagebedrijf (Klooster, Koçak & Day, 
2016). Het is dus van belang dat de stage past bij de jongere en een kwalitatieve leerervaring biedt, maar door een 
hoge werkdruk wordt er door geraadpleegde experts verondersteld dat er weinig ruimte is voor stagecoördinatoren 
op onderwijsinstellingen om alle studenten een stageplaats te bieden die passend is bij de jongere en haar 
loopbaandoelen. Het gevolg kan zijn dat stages worden gezien als formaliteit voor het afronden van de opleiding en 
geen hoogwaardige kennismaking met de arbeidsmarkt en herkenbare werkervaring opleveren (Van Kapel & 
Bellaart, 2016). Hierbij is het van belang dat de sociale norm op onderwijsinstellingen en bij leerwerkbedrijven en 
andere werkgevers is dat een stage een waardevol onderdeel van de opleiding en relevante werkervaring is. Het 
SBB kan hier mogelijk een rol in spelen door op de kwaliteit van de stages, matches en selectieprocedures toe te 
zien. Het is hierbij ook van belang de stagematch minder afhankelijk te maken van het netwerk van de jongere zelf, 
en juist meer van de inhoudelijke kwaliteiten van de jongere. 
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Geschikte vacatures vinden 
Werkzoekenden met een migratieachtergrond kunnen soms andere zoekstrategieën gebruiken, die bijvoorbeeld 
minder makkelijk aansluiting vinden op de wervingsstrategieën van werkgevers. Doordat zij meer leunen op 
intermediairs en sociale netwerken binnen de eigen gemeenschap, blijven zij buiten het beeld van veel werkgevers, 
die voor lagere functies vooral werven via advertenties en informele kanalen (Klaver et al., 2005; Diversiteit in 
Bedrijf, 2018). Daarnaast is er een indicatie dat mensen met een migratieachtergrond aangeven dat ze het lastiger 
vinden om vacatures via websites te vinden (Siebers, 2017) en minder selectief zijn in het zoeken naar vacatures 
met betrekking tot kenmerken van een baan (De Rick et al., 2014). Dit wordt bevestigd door een andere studies, 
waarin wordt gesteld dat lageropgeleiden met een migratieachtergrond wel intensief zoeken, maar minder vaak 
een gestructureerde zoekstrategie hebben (Olde Monnikhof & Buis, 2000 in Klaver et al., 2005). 
 
Als jongeren een geschikte vacature hebben gevonden, is het van belang dat zij zich door de wervingsteksten 
aangesproken voelen. Werkzoekenden met een migratieachtergrond kunnen het gevoel krijgen dat een advertentie 
niet op hen is gericht, waardoor ze zich buitengesloten voelen door de werkgever (Grier & Brumbaugh, 1999). Het 
blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond zich minder aangesproken voelen door wervingsteksten 
waarin persoonlijkheidskenmerken worden genoemd (Siebers, 2017). Op basis van (ervaringen met) negatieve 
stereotypering kunnen zij het idee hebben dat zij niet over de gevraagde persoonlijkheidskenmerken beschikken 
(Klaver et al., 2005; Kamans et al., 2009; Wille & Derous, 2017). 
 
Belemmeringen voor het aantonen van een match tijdens het selectieproces 
Bewuste en onbewuste discriminatie kunnen een belangrijke rol spelen in selectieprocedures door werkgevers. 
Deze rol wordt in het volgende gedeelte verder geëxpliciteerd. Daarnaast zijn er echter ook andere inzichten in de 
manieren waarop selectieprocedures nadelig zijn ingericht voor jongeren met een migratieachtergrond. Het gaat 
hierbij om de processen en instrumenten die ervoor zorgen dat deze jongeren een kleinere kans hebben om aan te 
tonen dat zij goede match zijn voor de beoogde positie. Sommige onderzoeken trekken bijvoorbeeld het neutrale 
karakter van psychologische tests en assessments als selectie-instrumenten in twijfel (Klaver et al., 2005; 
Andriessen et al., 2010; Diversiteit in Bedrijf, 2018). Deze instrumenten kunnen bijvoorbeeld minder geschikt zijn 
voor sollicitanten met een migratieachtergrond vanwege bepaald taalgebruik dat zij minder vaak tegen komen. 
 
Bij het zoeken naar een eerste baan of naar een stage, worden jongeren niet alleen beoordeeld op hun 
vaktechnische ervaring en kennis, maar ook op hun zogenoemde ‘soft skills’. Uit onderzoek van Wolgast et al. 
(2018) blijkt dat wanneer er twijfels zijn of iemand bij de cultuur van de organisatie past, er tijdens 
sollicitatiegesprekken meer vragen worden gesteld over de persoonlijkheidskenmerken. Daardoor kunnen er aan 
mensen met een migratieachtergrond meer vragen gesteld worden over persoonlijkheidskenmerken en minder 
over kennis en vaardigheden (Cuddy et al., 2009; Wolgast et al., 2018). Terwijl sollicitanten met een 
migratieachtergrond vooral bezig zijn om werkgevers ervan te overtuigen dat zij over de juiste kennis en 
vaardigheden beschikken (Siebers, 2017). Deze mismatch kan ervoor zorgen dat mensen met een 
migratieachtergrond minder snel worden aangenomen. 
 
Daarnaast wordt in meerdere onderzoeken de conclusie getrokken dat de soft skills van jongeren met een 
migratieachtergrond achterblijft in vergelijking tot jongeren zonder migratieachtergrond (De Levita et al., 2010 in 
Emmen, 2016). Een voorbeeld dat hierbij genoemd wordt is dat jongeren met een migratieachtergrond minder 
initiatief tonen en een afwachtende houding hanteren. 
 
Discriminatie in de onderwijskolom en op de arbeidsmarkt 
Het verbeteren van de kwaliteit van matches tussen kandidaten en beschikbare vacatures en stageplekken, zoals 
hierboven beschreven, wordt als een noemenswaardig doel op zichzelf gezien. Het draagt echter ook bij aan het 
verminderen van de invloed van (onbewuste) discriminatie in selectieprocessen voor banen en stages, omdat de 
focus komt te liggen op kwaliteit van de match zelf. De volgende delen bekijken literatuur omtrent (het tegengaan) 
van (onbewuste) discriminatie in de beroepsonderwijskolom en op de arbeidsmarkt, om de kans op succesvolle 
arbeidsmarktintrede voor de doelgroep te vergroten. 
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Selectieprocessen op de stage- en arbeidsmarkt 
Uit diverse studies blijkt dat er sprake is van discriminatie in de selectieprocessen op de arbeidsmarkt. Negatieve 
vooroordelen en stereotypering van groepen lijken onbewust invloed te hebben op de keuzes die werkgevers 
maken, namelijk doordat ze negatieve associaties oproepen bij mensen met een migratieachtergrond (Kruisbergen 
& Veld, 2002; Klaver et al., 2005; Agerström & Rooth, 2009; King & Ahmad, 2010; Andriessen et al., 2010; Horverak 
et al., 2013; College voor de Rechten van de Mens, 2013; Blommaert et al., 2014; Diversiteit in Bedrijf, 2018).  
 
Uit verschillende experimenten met betrekking tot discriminatie in selectieprocessen blijkt ook dat het hebben van 
een niet-Nederlandse achternaam een kleinere kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek betekent 
(Andriessen et al, 2010; Blommaert et al. 2013; Thijsen et al. 2019; Ramos et al. 2019). Al hoewel 
arbeidsdiscriminatie van onder meer mensen met een Turkse en Marokkaanse afkomst ook speelt in omringende 
landen, blijkt het in Nederland significant vaker voor te komen dan bijvoorbeeld in Spanje (Ramos, Thijssen & 
Coenders, 2019) en Duitsland (Thijssen, Lancee, Veit & Yemane, 2019). Tevens blijkt uit ander sociaal 
wetenschappelijk experimenteel onderzoek dat ex-gedetineerden zonder migratieachtergrond maar met een 
strafblad méér kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan sollicitanten met een 
migratieachtergrond maar zonder strafblad (Van den Berg, Blommaert, Bijleveld & Ruiter, 2017). 
 
Het is aannemelijk dat deze processen ook (deels) plaatsvinden op de stagemarkt. Daarnaast wordt er 
verondersteld dat (onbewuste) vooroordelen een rol kunnen spelen in keuzeprocessen van onderwijsteams, 
stagecoördinatoren en -begeleiders, en leermeesters/praktijkbegeleiders bij leerwerkbedrijven. Felten en Taouanza 
(2018) benadrukken dat vrijwel iedere mens onbewuste vooroordelen en stereotypen beelden heeft. De werving- 
en selectieprocedures voor stages in het midden- en kleinbedrijf zijn echter vaak informeel, waardoor deze 
denkbeelden (onbewust) een grotere rol kunnen spelen.  
 
Veronderstelde werkzame mechanismen om (onbewuste) discriminatie te minimaliseren 
Idealiter zijn werving- en selectieprocedures voor stages en vacatures gebaseerd op de formele kwaliteiten van de 
kandidaat, in plaats van op (onbewuste) aannames. Een mogelijk werkzaam mechanisme is dat formelere 
matchingsprocedures voor stages en entry-level jobs zou leiden tot een match die gebaseerd is op de kwaliteiten 
van de jongere en de vacature: door te focussen op competenties en bij iedere kandidaat die formeel na te lopen is 
er minder kans op de invloed van (onbewuste) stereotypen en vooroordelen (College van de Rechten van de Mens, 
2013). 
 
Een verondersteld werkzaam mechanisme tegen discriminatie heeft betrekking op sociale normen: in situaties en 
contexten waar sterke sociale normen zijn tegen discriminatie, is de kans groter dat mensen gemotiveerd zijn om 
discriminatie terug te dringen en te voorkomen, zo komt naar voren uit de wetenschappelijke literatuur (Felten & 
Taouanza, 2018). Dat betekent dat in bedrijven en mbo’s het versterken van sociale normen tegen discriminatie een 
manier kan zijn om discriminatie te voorkomen.  
 
Een ander verondersteld werkzaam mechanisme heeft betrekking op bewustwording: uit de wetenschappelijke 
literatuur blijkt dat wanneer mensen geconfronteerd worden met hun eigen vooroordelen, er bewustwording kan 
ontstaan, wat kan leiden tot motivatie om de eigen vooroordelen te monitoren en te corrigeren wanneer deze 
optreden. Echter dit werkt alleen voor mensen met intrinsieke motivatie om minder vooroordelen te hebben 
(Felten & Taouanza, 2018). Het wordt dus van belang geacht dat de betrokken actoren over inleving en empathie 
beschikken. 
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6.2 Typering van de interventies en aanpakken 
Het Verwey-Jonker instituut heeft op basis van een programmeringsstudie een deel van het aanbod aan bestaande 
interventies en aanpakken gericht vmbo-studiekeuze en arbeidsmarktintrede vanuit het mbo in kaart gebracht. 
Daarbij zijn de interventies en aanpakken ingedeeld in drie categorieën, te weten categorie A, B en C. De lijsten met 
het onderzochte interventieaanbod is te vinden in bijlage 6.3. De categorieën zijn gebaseerd op de 
ontwikkelingsstadia en rol van de aanbieders van de interventies en aanpakken. De indeling is niet gebaseerd op de 
(potentiële) kwaliteit of impact van de interventies en aanpakken.  
 
In categorie A zijn de interventies en aanpakken opgenomen waarvan een beschrijving aanwezig is en die vooral 
door externe organisaties aangeboden worden. Deze interventies en aanpakken kunnen regionaal actief zijn of in 
(enkele) steden. Alle onderwijsinstellingen in zo’n gebied kunnen (vaak tegen een financiële vergoeding) hiervan 
gebruik maken. Sommigen richten zich specifiek op vmbo-studiekeuze of arbeidsmarktintrede vanuit het mbo, 
maar er is ook een aantal interventies dat zich op zowel het vmbo als het mbo richt. In categorie A zijn 48 
interventies en aanpakken opgenomen. 
 
In categorie B staan de interventies en aanpakken die veelal door professionals van onderwijsinstellingen 
georganiseerd worden. Deze interventies en aanpakken zijn over het algemeen niet online te vinden en het is 
onduidelijk of er een beschrijving van bestaat. Het is zeer aannemelijk dat op onderwijsinstellingen veel meer 
interventies en aanpakken voorkomen dan dat er zijn opgenomen in deze lijst. Categorie B als inspiratie te dienen 
voor de onderzoekers die het evaluatieonderzoek gaan uitvoeren. In totaal zijn er 20 interventies in deze categorie 
openomen. 
 
In categorie C zijn materialen en methodieken geplaatst. In totaal zijn hier 24 van opgenomen. 
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6.3 Interventies en aanpakken 
Het volledige overzicht van de interventies en aanpakken kunt u vinden op: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/gelijke-kansen-richting-de-toekomst/.  
 
De interventies zijn geselecteerd door het Verwey-Jonker doordat ze allereerst hebben gekeken of de interventies aansluiten op de werkzame mechanismen zoals omschreven in het 
conceptueel kader, prioriteringscriteria op basis van de effectladder (Yperen, T. van, J.W. Veerman en B. Bijl, 2017) en additionele criteria zoals draagvlak in de regio, samenwerking 
met de regio en de interventie moet vanuit onderwijsmiddelen te financieren zijn. De additionele criteria heeft het Verwey-Jonker toegevoegd naar aanleiding van expertmeetings. 

6.3.1 Categorie A 
Numm
er 

Naam  vmbo/m
bo 

Reden uitval 
/kanttekening voor 
onderzoek  

Omschrijving Bron Doelgroep Locatie Uitbreiding 
doelgroep/interve
ntie mogelijk? 

1 Stagewijzer vmbo en 
mbo 

  StageWijzer vormt het kernprogramma 
van Champs on Stage, en wordt 
uitgevoerd op scholen. Er zijn 
workshops om leerlingen hun talenten 
te laten ontdekken en deze te 
koppelen aan beroepen en sectoren. 
Daarnaast wordt de leerling getraind 
om een succesvol sollicitatiegesprek te 
voeren, een motivatiebrief te schrijven 
en/of een CV op te stellen. Vervolgens 
komen de Champs adviseurs en 
vrijwilligers uit het bedrijfsleven drie 
tot vier keer op school om een 
persoonlijk matchgesprek aan te gaan 
met de leerling. In het vierde jaar 
wordt in één workshop de theorie uit 
jaar 3 opgefrist en vinden er weer drie 
tot vier persoonlijke matchgesprekken 
plaats. Overigens is de invulling van 

Champs on 
stage 

Jongeren op het 
vmbo 

regio's 
Rotterdam en 
Den Haag. 
(Voorheen 
ook 
Amsterdam 
en Utrecht, 
maar nu 
(tijdelijk) 
gestopt) 

  

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/gelijke-kansen-richting-de-toekomst/
https://www.champsonstage.nl/scholen/
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het programma ook afhankelijk van de 
wensen van de school. 

2 Teamwork vmbo en 
mbo 

  Uitgangspunt voor dit programma is 
het StageWijzer programma. Bij 
TeamWork is er sprake van peer-to-
peer mentoring programma tussen 
hbo studenten en vmbo leerlingen. Bij 
TeamWork ondersteunen hbo 
studenten (onder supervisie van 
Champs on stage en de Hogeschool) de 
leerlingen bij hun loopbaanactiviteiten 
en zoektocht naar een stage. Het 
TeamWork programma beslaat 20 
weken, met wekelijks een uur 
begeleiding van de hbo student op 
school bij de leerling. Overigens is de 
invulling van het programma ook 
afhankelijk van de wensen van de 
school. 

Champs on 
stage 

Jongeren op het 
vmbo 

regio's 
Rotterdam en 
Den Haag. 
(Voorheen 
ook 
Amsterdam 
en Utrecht, 
maar nu 
(tijdelijk) 
gestopt) 

  

3 Bliksemstage vmbo   Hierbij worden kinderen van de 
basisschool en het vmbo naar 
bedrijven gestuurd voor een korte, 
krachtige kennismaking met een aantal 
beroepen. Daarbij steken ze de handen 
uit de mouwen: ze doen een ochtend 
lang echt ervaring op. 

JINC kinderen van 8 tot 16 
jaar die opgroeien in 
een omgeving met 
veel werkloosheid en 
weinig rolmodellen. 

Amsterdam, 
Rotterdam, 
Utrecht, Den 
Haag, 
Brabant, Zuid-
Limburg, 
Kennemerlan
d, Zaanstad, 

  

https://www.champsonstage.nl/scholen/
https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/bliksemstage/
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Leeuwarden 
en Flevoland. 

4 Carrière Coach vmbo   Jongeren die opgroeien in een 
omgeving met armoede, hebben niet 
altijd ouders of andere familieleden 
om zich heen die zich intensief 
bemoeien met hun toekomst. Ook 
weten ze vaak onvoldoende van de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt, 
omdat ze in hun omgeving minder 
voorbeelden zien van geslaagde 
carrières of succesvolle 
ondernemingen. De carrière coach 
(iemand uit het bedrijfsleven) probeert 
uit te vinden waar een leerling goed in 
is en begeleidt hem of haar bij het 
maken van een keus voor een 
vervolgopleiding. 

JINC vmbo'ers (klas 3 en 4) 
die opgroeien in een 
omgeving met veel 
werkloosheid en 
weinig rolmodellen. 

Amsterdam, 
Rotterdam en 
Utrecht. 

  

5 On Stage vmbo   On Stage heeft als doel een duurzaam 
nieuw netwerk voor jongeren aan te 
bieden waar ze ook na On Stage een 
beroep op kunnen doen. 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

leerlingen van 12- 16 
jaar van alle niveaus 
in het VMBO.  

    

https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/carriere-coach/
http://www.onderwijsonstage.nl/
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6 UrbanSkills4U vmbo   Het trainingsprogramma UrbanSkills4U 
helpt jongeren van 12 tot en met 16 
jaar om hun schoolloopbaan succesvol 
te doorlopen. Het programma is erop 
gericht schooluitval te voorkomen en 
het gedrag van jongeren blijvend te 
veranderen.  

  Vmbo-leerlingen met 
een verhoogd risico 
op voortijdig 
uitvallen, 12 tot en 
met 16 jaar 

Rotterdam   

7 MBO4YOU vmbo   Met de coaching wordt er geprobeerd 
om kwetsbare leerlingen voor het 
onderwijs te behouden, specifiek in de 
overgang vmbo-mbo. Een coach kan 
de jongere persoonlijke en individuele 
begeleiding bieden. De coaches gaan 
mee naar open dagen, oefenen samen 
met de leerling het intakegesprek voor 
het mbo, en bereiden leerlingen voor 
op de start van het schooljaar op het 
mbo. De coaching start in jaar 4 van 
het vmbo en loopt ook door in jaar 1 
van het mbo. 

Spirit4you kwetsbare vmbo-
scholieren die 
binnenkort 
overstappen naar het 
mbo 

regio 
Haaglanden 

  

8 2GetThere vmbo en 
mbo 

  2GetThere is een succesvolle peer to 
peer coaching formule waarbij 
ervaringsdeskundigheid en de 
rolmodelfunctie van jongeren ingezet 
wordt om andere jongeren door 
middel van coaching te begeleiden 
naar werk en/of school, of preventief, 
om uitval te voorkomen.  

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

De doelgroep zijn 
jongeren tussen de 14 
en 30 jaar die 
vastgelopen zijn. 

Arnhem, 
Renkum, 
Zutphen, 
Borger-
Odoorn, 
Coevorden, 
Emmen, 
Apeldoorn. 

  

https://www.deverrebergen.nl/programma/urbanskills4u/
https://www.spirit4you.nl/kwetsbare-jongeren/mbo4you-coachingstraject
http://www.2gettherecoaching.nl/


41 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

9 Aan de Slag vmbo en 
mbo 

  Aan de Slag is een interventie voor 
jongeren in de jeugdzorg van 15 tot 23 
jaar die problemen hebben met het 
vinden en/of behouden van werk of 
opleiding. De jongeren leren nieuwe 
vaardigheden aan en hun gedrag en 
sociale omgeving worden veranderd. 
Daarmee worden zij toegerust voor 
het kunnen voortzetten en afmaken 
van hun schoolopleiding en/of het 
behouden van werk. Het programma 
duurt circa 32 weken. 

  jongeren tussen de 15 
en 23 jaar met 
aantoonbare 
competentietekorten 
op het terrein van 
opleiding of werk.  

Rotterdam en 
Heerlen 

  

https://180.nl/aan-de-slag/
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10 GOAL! 
Amsterdam 

vmbo en 
mbo 

  Jongeren worden gekoppeld aan een 
vrijwilliger die hen als mentor een jaar 
lang begeleidt en ondersteunt op het 
gebied van school, werk of andere 
zaken die het dagelijks functioneren 
van een jongere belemmeren. 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

(kwetsbare) jongeren 
van 12 tot en met 23 
jaar die een steuntje 
in de rug kunnen 
gebruiken. In de 
praktijk bijv. jongeren 
met lvb, jongeren die 
concrete doelen 
hebben, of jongeren 
die 
gedragsproblemen 
hebben gehad en nu 
leuke dingen willen 
doen. 

Amsterdam   

11 Design Your 
Future 

vmbo en 
mbo 

  Binnen Design Your Future krijg je een 
persoonlijke coach waarmee je 
wekelijks afspreekt om te onderzoeken 
wat bij jou past! Samen ga je aan de 
slag met het bereiken van jouw 
doelen. Jullie voeren 
talentengesprekken en afhankelijk van 
jouw wens doorlopen jullie samen alle 
praktische stappen totdat je een leuke 
opleiding of baan hebt gevonden! 

Young Ambition jongeren van het 
praktijkonderwijs, 
vmbo en mbo, 
meestal tussen de 15 
en 24 jaar oud.  

regio Utrecht   

https://www.goalamsterdam.nl/alles-over-goal/
https://www.goalamsterdam.nl/alles-over-goal/
https://www.youngambition.nl/studiekeuzetrajecten/
https://www.youngambition.nl/studiekeuzetrajecten/
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12 Overstapcoaches vmbo   Als overstapcoaches helpen wij 
jongeren bij de overstap van het 
voortgezet (speciaal) onderwijs naar 
het middelbaar beroepsonderwijs. Het 
project is opgericht vanuit de 
maatregel terugdringen van voortijdig 
schoolverlaters. 

Young Ambition jongeren van het 
praktijkonderwijs en 
vmbo die het lastig 
vinden om de 
overstap naar mbo 
zelfstandig te maken 

regio Utrecht   

13 Diversiteit loont! 

Extra link: 
Doorzaam 

    Deze antidiscriminatie-app van 
stichting DOORZAAM (voorheen 
STOOF, Stichting voor Opleiding en 
Ontwikkeling Flexbranche) en SEU 
(Stichting voor Opleiding en 
Ontwikkeling Flexbranche) is speciaal 
voor medewerkers van uitzendbureaus 
die zich in directe zin bezig houden 
met bemiddeling. Deze app toetst de 
kennis op het gebied van discriminatie 
en draagt bij aan het selecteren zonder 
vooroordelen. In de app worden korte 
vragen gesteld aan de hand van 
filmpjes en opdrachten in de vorm van 
een challenge. De deelnemer bepaalt 
zelf het moment waarop de vraag 
beantwoord wordt. De vragen komen 
vier keer per week gedurende twee 
maanden. 

  medewerkers van 
uitzendbureaus die 
zich in directe zin 
bezig houden met 
bemiddeling 

    

14 Buzinezzclub mbo   De Buzinezzclub biedt jongeren de 
kans om het beste uit zichzelf te halen 
en snel een plek te vinden op de 
arbeidsmarkt. Het unieke 
trainingsprogramma van de 
Buzinezzclub is speciaal ontwikkeld 
voor jongeren. Het traject bestaat o.a 
uit workshops, training en persoonlijke 
begeleiding door een coach. 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

Jongeren met weinig 
startkwalificaties en 
een bijstandsuitkering 

Rotterdam, 
Utrecht en 
Eindhoven 

  

https://www.youngambition.nl/overstapcoaches/
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/van-confrontatie-naar-minder-discriminatie-web.pdf
https://www.doorzaam.nl/cultuur/app-diversiteit-loont/
http://buzinezzclub.nl/wij/


44 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

15 Citysteward mbo   Stichting Citysteward Rotterdam biedt 
praktijkgerichte trainingen voor 
jongeren. Met het WerkSkillsTraject 
‘De Training Citysteward’ kunnen 
jongeren zich ontwikkelen, certificaten 
behalen en hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. Tevens 
worden enkele inkijkbezoeken 
gecreëerd bij 
ondernemers/organisaties/diensten/b
edrijven. Hierdoor wordt de blik op 
werk verbeterd en worden de sociale 
en communicatieve vaardigheden 
verder aangescherpt. Deelname aan 
het WerkSkillsTraject Citysteward 
draagt bij aan de zelfredzaamheid en 
persoonlijke ontwikkeling van de 
jongeren, waardoor de kansen op de 
arbeidsmarkt en duurzame 
inzetbaarheid worden vergroot, en er 
tevens een verbetering merkbaar is 
van de (wijk)veiligheid. 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

Risico- en 
probleemjongeren 

Rotterdam   

16 EventHands mbo   Binnen het EventHands-programma 
wordt cultuur ingezet als middel voor 
persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Jongeren helpen in de 
uitvoering van diverse festivals en 
evenementen door heel Nederland. 
Met de opgedane inspiratie en 
(werk)ervaring organiseren ze 
vervolgens eigen activiteiten en een 
eindevenement. Om ze hierin te 
ondersteunen wordt een reeks 
workshops omtrent 
evenementenorganisatie aangeboden. 
Parallel hieraan doorlopen deelnemers 
een individueel coaching-traject 
gericht op zelfregie en 
arbeidsparticipatie en sluiten zij een 
seizoen af met een interne training 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

Jongeren met een 
zorgachtergrond, 
ontwikkelingsachtergr
ond, risico op 
uitsluiting en 
criminaliteit  

    

https://www.citysteward.nl/
http://b-challenged.nl/event-hands/
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voor hulpcoach of festival assistent. Op 
deze wijze worden zij begeleid richting 
een baan, stage en, of 
(vervolg)opleiding. 

17 Jongerenacademi
e 

mbo   Tijdens een gesprek met een 
jongerenconsulent breng je je vragen 
of problemen in kaart. Je bekijkt 
samen met de jongerenconsulent wat 
je eraan kunt doen en je bepaalt je 
doel. Daarna start het vervolgtraject. 
Dat is voor iedereen anders, maar het 
doel is hetzelfde: een geschikte 
opleiding óf betaalde baan. 

Divosa 
activiteiten 
tegen 
jeugdwerkloosh
eid op een rij 

Jongeren die niet 
meer naar school 
gaan/een baan 
zoeken/ een opleiding 
zoeken/ schulden 
hebben 

Delft   

18 K!X Works mbo   K!X Works helpt jongeren aansluiting 
te vinden op de Nederlandse 
arbeidsmarkt door direct of via de 
juiste opleiding of vrijwilligerswerk een 
betaalde baan te krijgen. Jonge 
nieuwkomers worden getraind in 
vaardigheden en competenties die 
aansluiten bij een baan op mbo-
niveau; ze worden gestimuleerd om 
zelf te werken aan hun eigen 
toekomst, uitgaande van eigen kracht 
en kwaliteiten; komen in contact met 
de arbeidsmarkt via gastlessen en 
bedrijfsbezoeken; bouwen een 
netwerk op dat zij kunnen benutten 
voor het vinden van een baan; en 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

jonge nieuwkomers in 
de leeftijd 18 tot 35 
jaar 

    

https://www.delftsupport.nl/jongeren/werk-of-een-opleiding/
https://www.delftsupport.nl/jongeren/werk-of-een-opleiding/
http://www.projectkix.nl/
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versterken hun beroepsoriëntatie en 
opleidingskeuze. 

19 Mentorprogramm
a Friesland 

vmbo en 
mbo 

  MentorProgramma Friesland is voor 
deelnemers van 5 partnerinstellingen 
in Friesland, waarbij studenten 
gekoppeld worden aan rolmodellen uit 
een vervolgstudie of het bedrijfsleven / 
werkveld. De activiteiten worden ook 
ingezet ten behoeve van VMBO 
jongeren in de provincie. Het 
Mentorprogramma Friesland biedt de 
volgende diensten aan: één-op-één 
koppelingen, groepskoppelingen, 
thema- en intervisiebijeenkomsten 
voor (student)mentoren, workshops 
over mentoring, begeleiding en 
jongeren voor bedrijven, 
maatschappelijke instellingen, 
organisaties, service- en commerciële 
clubs met als doel de beeldvorming 
tussen jongeren en het werkveld 
positief te beïnvloeden, evenementen 
met een preventieve karakter voor en 
door jongeren, en netwerkactiviteiten. 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

jongeren in vmbo, 
mbo en hbo 

Friesland   

https://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=43/Onze_werkwijze.html
https://www.mentorprogrammafriesland.nl/pageid=43/Onze_werkwijze.html


47 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

20 Oriënterende 
bedrijfsbezoeken 

vmbo en 
mbo 

  Binnen de pilot oriënterende 
bedrijfsbezoeken gaan leerlingen (in 
groepen/klassen) langs bij bedrijven 
die mogelijk een stageplek voor hen 
hebben. Een student en een 
praktijkopleider maken één dag 
werkenderwijs kennis met elkaar. Zo 
vormt de student een realistisch beeld 
van de beroepspraktijk en kan hij of zij 
een weloverwogen keuze maken voor 
een stage of leerbaan. Kennismaking 
op de werkvloer, persoonlijk contact 
en een goede voorbereiding vanuit 
school helpen deze jongeren en de 
bedrijven om over de negatieve 
beeldvorming heen te stappen. 
2018: het project is onderdeel van een 
onderzoek dat wordt geleid door MBO 
Diensten in samenwerking met OCW, 
SZW, Universiteit Utrecht en SBB. Het 
doel van het project is om te 
onderzoeken of een oriënterend 
bedrijfsbezoek de kans vergroot om 
aangenomen te worden voor een 
stageplaats. 

Kamerbrief 
gelijke kansen 
en 
stagediscrimina
tie in het mbo 

Werkloze jongeren? 
Studenten? 

    

https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/project-orienterende-bedrijfsbezoeken
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/project-orienterende-bedrijfsbezoeken
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21 School-ex 
programma 

mbo   Met het School-ex-programma 
begeleidt het Graafschap College 
kwetsbare studenten op hun weg naar 
de arbeidsmarkt. Jobcoaches 
ondersteunen jongeren bij het 
solliciteren en zetten hun netwerk in 
het regionale bedrijfsleven in. 

  Jongeren die het 
Graafschap College 
verlaten, met of 
zonder diploma (dus 
gediplomeerden of 
vsv'ers). Sinds kort 
ook studenten met 
een arbeidsbeperking 
(met stage als doel). 

Achterhoek Kracht van het 
School-ex-
programma is het 
persoonlijke 
netwerk dat in de 
afgelopen jaren is 
opgebouwd; 
vraag in hoeverre 
dat zomaar kan 
worden 
gekopieerd naar 
andere regio's, 
het duurt jaren 
voordat zoiets is 
opgebouwd. 

22 Selecteren zonder 
vooroordelen 
(training College 
voor de Rechten 
van de Mens) 

mbo   De training kan een eyeopener zijn: je 
krijgt meer inzicht in het selectieproces 
en in de organisatie komt meer ruimte 
voor kwaliteit en competenties. 
Werven zonder (onbewuste) 
vooroordelen, betekent vaak meer 
focus op individuele kwaliteiten. En 
daar profiteren jij én jouw werknemer 
van. 

KIS 
inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosh
eid 
migrantenjonge
ren 

Werkgevers     

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/ArbeidstoeleidingSchoolexprogrammaGraafschap-College.pdf
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/ArbeidstoeleidingSchoolexprogrammaGraafschap-College.pdf
https://mensenrechten.nl/nl/selecteren-zonder-vooroordelen-0
https://mensenrechten.nl/nl/selecteren-zonder-vooroordelen-0
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23 Storytelling 
Training 
Arbeidskansen 

vmbo en 
mbo 

  Storytelling wordt vooral ingezet voor 
individuele persoonlijke groei, en voor 
het vergroten van de kansen van 
langdurig werklozen en werkloze 
jongeren op de arbeidsmarkt. De 
Training Arbeidskansen wordt 
uitgevoerd door DWRS-producties 
i.s.m. Storytelling Center. Trainingen 
worden op maat gemaakt, afhankelijk 
van de doelgroep en het doel (in meer 
of mindere mate gericht op 
arbeidstoeleiding). Resultaten: 
Ontwikkeling soft skills competenties; 
Vergroting kansen op de arbeidsmarkt; 
Beter in staat zijn tot zelfexpressie; 
Deelnemers leren zichzelf beter 
kennen; Groei van het zelfvertrouwen 
en -respect. 

  Ongeveer 60% van 
alle trainingen richt 
zich op jongeren; een 
deel hiervan werkloze 
jongeren. Van alle 
opleidingsniveaus; 
soms ook jongeren 
die in een 
carrierebreuk zitten. 

    

24 Vacaturecafé mbo   Het uitgangspunt van het Vacaturecafé 
is gemakkelijk en direct contact tussen 
werkgevers en werkzoekenden tot 
stand brengen. Per keer bieden meer 
dan 50 werkgevers zo'n 300 banen 
aan. Ook zijn er workshops die 
werkzoekenden ondersteunen bij 
sollicitatie en presentatie. 

Divosa 
activiteiten 
tegen 
jeugdwerkloosh
eid op een rij 

Werkzoekenden     

25 Vrijdagmiddag 
Couscous / 
Link2Work 

mbo   Tijdens de Vrijdagmiddag Couscous 
worden jongeren met ondernemers 
verbonden om elkaars talenten te 
ontdekken. Omdat het belangrijk is 
voor jongeren om te netwerken, is 
deze bijeenkomst zeer geschikt om 
goede kansen te creëren voor de 
toekomst van deze jongeren.  

Panteia 
Effectieve 
kennismaking 
tussen jongeren 
en werkgevers  

Jongeren     

26 Workdate 
Helmond-De Peel 

mbo   Tijdens de Workdate ontmoeten 
werkzoekenden en werkgevers elkaar 
onder het genot van een drankje. 

Panteia 
Effectieve 
kennismaking 

Werkzoekenden en 
werkgevers 

Helmond-De 
Peel 

  

https://storytelling-centre.nl/nl/storytelling-trainingen-langdurige-werkloosheid/
https://storytelling-centre.nl/nl/storytelling-trainingen-langdurige-werkloosheid/
https://storytelling-centre.nl/nl/storytelling-trainingen-langdurige-werkloosheid/
https://www.mkbwerkt.nl/vacaturecafe
http://www.vrijdagmiddagcouscous.nl/
http://www.vrijdagmiddagcouscous.nl/
http://www.vrijdagmiddagcouscous.nl/
https://www.senzer.nl/workdate
https://www.senzer.nl/workdate
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Daarnaast zijn er op dezelfde locatie 
ook allerlei workshops voor de 
werkzoekenden. 

tussen jongeren 
en werkgevers  

27 LOB Rotterdam 
Zuid 

vmbo   Het programma voor 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding in 
Rotterdam Zuid is gericht op een 
hogere uitstroom van mbo-studenten 
naar werk in kansrijke beroepen in de 
haven, techniek en zorg. In een 
doorlopende leerlijn lob van po tot 
mbo worden scholen gefaciliteerd uit 
verschillende lob-activiteiten te kiezen 
- waarbij Professionalisering, 
Ontdekken & Ervaren, Reflecteren & 
Kiezen, en Aansluiting Arbeidsmarkt 
centraal staan. Voorbeelden van 
activiteiten zijn: Extra ondersteuning 
LOB, Training loopbaangesprekvoering, 
Kennismaking beroepen en sectoren 
voor leerkrachten, Wetenschap en 
Technologie (W&T) koppelen aan LOB 
en het curriculum, bliksemstages, 
maatschappelijke stages, 
proefstuderen, Evenementen 
kennismaking met beroepen en 
vakken, Digitaal talentportfolio, 
Loopbaangesprekken leerling - leraar - 
ouder(s), Ontwikkeling 
werknemersvaardigheden. 

BRIDGE       

https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag
https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag
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28 Kennismaken met 
de haven (EIC) 

vmbo   Aanbieder van deze interventie is het 
EIC, Educatief Informatie Centrum voor 
de Rotterdamse haven. EIC is gevestigd 
in Rozenburg middenin het 
Rotterdamse havengebied. Doel van 
het EIC is jongeren kennis laten maken 
met de haven en de industrie en de 
vele mogelijkheden om er te werken. 
Het EIC biedt een educatief 
gedifferentieerd havenprogramma aan 
voor basisscholen, voortgezet 
onderwijs, mbo, hbo en universiteit. 
Het havenprogramma bestaat o.a. uit 
gastlessen, lesmaterialen, een bezoek 
aan de havenexpositie, doe-
activiteiten in het chemie- en 
technolab en bedrijfsbezoeken. De 
leerlingen maken een 
verwerkingsopdracht naar aanleiding 
van het bezoek aan EIC. De scholen 
dienen de verwerkingsopdrachten van 
de leerlingen in bij EIC en JINC. 

BRIDGE       

29 Mentoren op Zuid vmbo en 
mbo 

  Mentoren op Zuid is een project 
waarbij hbo-studenten kinderen en 
jongeren op Zuid coachen. De 
mentoren kunnen steun bieden bij het 
maken van huiswerk, het kiezen van 
een vervolgstudie, het ontdekken van 
hun talenten en bij hun algehele 
welzijn. Het mes snijdt hierbij aan twee 
kanten: enerzijds draagt het 
programma door de extra aandacht en 
begeleiding bij aan een verbetering 
van kansen voor scholieren van 
Rotterdam Zuid, anderzijds maken 
studenten van de hogeschool op deze 
manier kennis met dit Rotterdam Zuid, 
staan zij midden in de praktijk en leren 
ze planmatig iemand te coachen. 

BRIDGE Jongeren Rotterdam-
Zuid 

  

https://www.deverrebergen.nl/programma/mentoren-op-zuid/
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30 Extra 
ondersteuning 
LOB (CINOP en 
Het 
Loopbaancollectie
f) 

vmbo   CINOP en Het Loopbaancollectief 
bieden elk een ondersteuningstraject 
aan voor scholen op gebied van LOB en 
loopbaangespreksvoering. 

BRIDGE       

31 Ouders en LOB  

Extra link: 

Hogeschoolrotter
dam 

vmbo   Het lectoraat Ouders in Rotterdam 
Zuid van Hogeschool Rotterdam - met 
onder andere Mariëtte Lusse, Monique 
Strijk (promovenda), en samen met 
Marinka Kuijpers (Open Universiteit) - 
heeft in twee projecten gewerkt aan 
het versterken van 
ouderbetrokkenheid en LOB op 
scholen in achterstandswijken. Daarbij 
heeft ook procesbegeleiding 
plaatsgevonden.  
Ten eerste het zogeheten City Deal 
project (2016-2018): op 12 vmbo-
scholen in Nederland zijn pilots 
uitgevoerd met hiervoor ontwikkelde 
basisinterventies. 
Ten tweede het programma ouders 
betrekken bij LOB i.h.k.v. BRIDGE, dus 
gericht op Rotterdam Zuid (2018-
2019): op 5 vmbo-scholen is de nieuw 
ontwikkelde werkwijze 
geïmplementeerd. Dit project loopt in 
oktober 2019 af. 
Het is aan de bovengenoemde scholen 
zelf om met de werkwijze door te 
gaan. 

BRIDGE       

https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag/extra-ondersteuning-lob
https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag/extra-ondersteuning-lob
https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag/extra-ondersteuning-lob
https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag/training-loopbaangesprekvoering
https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag/training-loopbaangesprekvoering
https://www.gaanvooreenbaan.nu/aan-de-slag/training-loopbaangesprekvoering
https://www.emiopzuid.nl/info-113/ouders-en-lob/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/talentonwikkeling/gereedschapskist/ouders-en-schoolloopbaan/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/talentonwikkeling/gereedschapskist/ouders-en-schoolloopbaan/
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32 KANS 050 vmbo en 
mbo 

  KANS 050 (mentorprogramma) is er 
voor jongeren die wat willen bereiken 
en daarbij extra ondersteuning van een 
mentor kunnen gebruiken. KANS 050 
richt zich speciaal op jongeren die een 
schooldiploma willen halen op (v)mbo 
niveau. Vanaf 1 januari 2019 gaan de 
mentorprogramma's KANS 050 en 
Mentor4You als 1 programma verder. 

Gelijke Kansen 
Alliantie 

jongeren tussen 12 en 
28 jaar met (v)mbo 
niveau die iets willen 
bereiken 

Groningen   

33 IMC Basis vmbo Er vindt al 
langetermijnonder
zoek plaats 

Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen 
twee jaar lang, elke week, onder 
schooltijd les van bevlogen 
gastdocenten. Verschillende 
vakgebieden worden verkend door 
zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan 
met ‘het echte werk’: de nadruk 
tijdens de lessen ligt op het zelf doen 
en ervaren. Daarnaast werken de 
leerlingen aan competenties en life 
skills (persoonlijkheidsvormend). 
IMC Basis richt zich in eerste instantie 
op de plekken in Nederland waar dat 
het hardst nodig is. Leerlingen met een 
hoog leerlinggewicht hebben veelal 
een beperkter beeld van 
beroepenvelden, weinig rolmodellen in 
hun directe omgeving en een kleiner 
aanbod aan activiteiten om hun 
talenten te ontdekken of te 
ontwikkelen. 

Champs on 
Stage 

leerlingen groep 7 en 
8 

    

https://www.kans050.nl/home
https://www.imcweekendschool.nl/imc-basis/imc-basis
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34 IMC 
Weekendschool 

vmbo Er vindt al 
langetermijnonder
zoek plaats 

Stichting IMC Weekendschool biedt 
aanvullend, motivatiegericht onderwijs 
aan jongeren van 10-14 jaar oud, op 
die plekken in Nederland waar dat het 
hardst nodig is. Op de Weekendschool 
ontmoeten jongeren in de leeftijd van 
10 tot 14 jaar iedere zondag bevlogen 
professionals (vrijwilligers), die komen 
vertellen over hun beroep. Samen 
gaan ze aan de slag met het échte 
werk, in de klas, maar ook op excursie 
naar bijvoorbeeld de rechtbank, een 
ziekenhuis of bouwplaats. Zo maken ze 
kennis met allerlei vakgebieden, 
verbreden ze hun maatschappelijke 
blikveld, ontdekken ze waar hun 
talenten en interesses liggen en 
verbeteren ze vaardigheden zoals 
samenwerken en onderzoeken. 

gesprek met 
Riëtte 
Blacquière, 
Champs on 
Stage 

jongeren in de leeftijd 
van 10 tot 14 jaar 

    

35 Keuzecarrousel 
(Scalda) 

vmbo   Voor jongeren die voor de 
zomervakantie nog geen 
opleidingskeuze hebben gemaakt, 
organiseert Scalda de Keuzecarrousel, 
een kort intensief coachingstraject dat 
hen helpt bij het maken van deze 
belangrijke beslissing. Onder 
begeleiding van een coach zoekt de 
jongere naar antwoorden op vragen 
als ‘wie ben ik, wat wil ik en wat past 
bij mij?’. Om zo na drie dagen te 
komen tot een keuze voor maximaal 
twee opleidingen. 

Expertisepunt 
LOB 

  regio Zeeland   

https://www.imcweekendschool.nl/vestigingen-imc-weekendschool
https://www.imcweekendschool.nl/vestigingen-imc-weekendschool
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/keuzecaroussel-coaching-voor-twijfelaars
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/keuzecaroussel-coaching-voor-twijfelaars
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36 Kies je wereld vmbo   Derdejaars vmbo-leerlingen in 
Friesland maken kennis met het mbo 
tijdens het event ‘Kies je Wereld’. Ze 
volgen meerdere praktische 
workshops binnen een aantal 
opleidingsrichtingen en krijgen zo een 
concreet beeld van wat opleidingen en 
het werkveld inhouden. 

Expertisepunt 
LOB 

      

37 Opleidingsbezoek 
vmbo-docenten 

vmbo gericht op 
onderwijsprofessio
nals 

Hoewel vmbo-mentoren en -docenten 
een steeds grotere rol hebben in het 
begeleiden van hun leerlingen richting 
een vervolgopleiding, schort het bij 
hen vaak aan kennis over het mbo. 
Daardoor weten ze niet altijd hoe zij 
hun leerlingen kunnen begeleiden in 
het maken van hun vervolgkeuze en 
hen (goed) kunnen voorbereiden op de 
overstap naar het mbo. Daarom 
organiseert het Twents 
Aansluitingsnetwerk bijeenkomsten 
voor docenten(teams) uit het vmbo 
gericht op het mbo. Naast een 
jaarlijkse bijeenkomst op basis van 
open inschrijving, organiseert het 
netwerk ook bijeenkomsten op 
verzoek van opleidingsteams. De 
bijeenkomst bestaat uit een 
interactieve presentatie en een 
rondleiding/opleidingsbezoek. 

Expertisepunt 
LOB 

      

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/kies-je-wereld
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/opleidingsbezoek-vmbo-docenten
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/opleidingsbezoek-vmbo-docenten


56 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

38 Windroosproject vmbo   In de tien tot twintig weken voor 
aanmelding bij een mbo-opleiding 
oriënteren vierdejaars vmbo-leerlingen 
zich op hun opleidingskeuze tijdens het 
Windroosproject. Het programma 
wordt uitgevoerd door het vmbo op de 
eigen school, in nauwe samenwerking 
met het mbo. 

Expertisepunt 
LOB 

vierdejaars vmbo-
leerlingen 

Zuid-Holland   

39 Workshop aan 
praktijkbegeleider
s (SBB) 

mbo   De adviseurs van SBB geven workshops 
voor beginnend praktijkbegeleiders. 
Daarin komen allerlei aspecten aan 
bod, waaronder ook zaken als 
selecteren zonder vooroordelen en 
gelijkwaardige behandeling. Dit 
element is nu nadrukkelijker in de 
training aanwezig, omdat het toch 
belangrijke issues zijn. 

Expert: SBB beginnend 
praktijkbegeleiders 

    

40 Webinars gelijke 
kansen in het 
mbo 

mbo   In samenwerking met het College voor 
de Rechten van de Mens ontwikkelde 
SBB drie webinars over het bieden van 
gelijke kansen in het mbo: Selecteren 
zonder vooroordelen; Gelijke 
behandeling op de werkvloer; en 
Objectief oordelen. 

Expert:, SBB       

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/windroosproject
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders
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41 Techniekketen vmbo   In de Techniekketen staat aansluiten 
bij de belevingswereld van de 
leerlingen centraal, evenals 
samenwerking van onderwijs, overheid 
en ondernemers. De participerende 
onderwijsinstellingen hebben een 
zesjarige doorlopende vmbo-mbo-
techniekopleiding ontworpen, waarbij 
het laatste jaar in het vmbo 
gecombineerd wordt met het eerste 
jaar in het mbo. 

Nationaal 
Techniekpact, 
n.a.v. BRIDGE 

      

42 Inspiratiesessies 
LOB, techniek en 
ouders 

vmbo   Jet-Net & TechNet geeft, in 
samenwerking met Annette Diender, 
inspiratiesessies LOB, techniek en 
ouders. Inhoud van de sessie: 
Kennismaken met concepten en tools 
voor techniekoriëntatie; Effectieve 
aanpak van LOB in samenwerking met 
ouders;  
Hoe kun je gebruikmaken van 
techniekoriëntatie voor een goede 
trialoog tussen leerling, school en 
ouders; Opzet maken van een 
samenhangend jaarprogramma voor 
jouw school over LOB, techniek en 
ouders. (In 2019 is TechniekTalent.nu 
gefuseerd met PBT en TecWijzer. 
Nieuwe naam: Jet-Net & TechNet.) 

n.a.v. gesprek 
met experts 
Platform voor 
Talent en 
Technologie, 
gezocht naar 
LOB, techniek 
en ouders 

      

https://www.techniekpact.nl/cases/door-de-keten-ontketend
https://www.techniektalent.nu/inspiratiesessie-lob-techniek-ouders/
https://www.techniektalent.nu/inspiratiesessie-lob-techniek-ouders/
https://www.techniektalent.nu/inspiratiesessie-lob-techniek-ouders/
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43 Ontdekstation 
013 

vmbo   Binnen Ontdekstation013 brengen we 
creativiteit en wetenschap/techniek 
samen en daar betrekken we graag het 
onderwijs en het bedrijfsleven bij! We 
hebben al goede contacten met 
meerdere onderwijsinstellingen en 
technische bedrijven uit de regio. 
Hierdoor kunnen we leerlingen 
praktisch gerichte opdrachten en 
lesprogramma’s aanbieden, waarin zij 
uitgedaagd worden zelf oplossingen te 
bedenken en deze ook zelf te 
realiseren. U kunt leerlingen bij ons 
onderzoek laten doen of laten werken 
aan een opdracht of project. Er zijn tal 
van mogelijkheden op onze locatie. 
Hiermee stimuleren we de interesse 
voor werken in de techniek en krijgen 
leerlingen kansen hun vaardigheden 
en talenten hierin te ontdekken en te 
ontwikkelen. 

n.a.v. gesprek 
met Wyteke 
Smit, Platform 
voor Talent en 
Technologie 

  Tilburg   

https://www.ontdekstation013.nl/onderwijs/
https://www.ontdekstation013.nl/onderwijs/
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44 Goal-Setting 

Extra link: 

EUR 

ScienceGuide 

vmbo Er vindt al 
langetermijnonder
zoek plaats 

De goal-setting methode is een 
psychologische interventie waarbij 
leerlingen/studenten hun persoonlijke 
(toekomst)doelen formuleren, 
waarmee uiteindelijk hun motivatie en 
schoolprestaties worden verbeterd. 
Het heeft vooral als doel de motivatie 
en schoolprestaties te verbeteren bij 
kansarme leerlingen, die vanwege hun 
sociaal-economische achtergrond een 
ongunstigere onderwijsloopbaan 
(dreigen) te hebben. Bovendien zal 
deze interventie waarschijnlijk ook een 
positief effect hebben op de prestaties 
van de overige leerlingen. 
Deze interventie is in Nederland 
uitgevoerd onder eerstejaarsstudenten 
van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Het betreft hier het ‘self 
authoring’ programma, dat zich richt 
op schrijven over doelen die in de 
toekomst liggen. De centrale vraag 
hierbij is: ‘Wat hoop je te bereiken in 
je leven en wat voor persoon wil je 
zijn?’. 
De Erasmus Universiteit Rotterdam 
heeft ook samen met vier middelbare 
scholen een intentieverklaring 
ondertekend om een goalsetting 
programma voortgezet onderwijs (GSP 
VO) te ontwikkelen. 
In 2018 is de Hogeschool Rotterdam, in 
samenwerking met de EUR, ook 
gestart met een grootschalig 
experiment met de goal-setting 
methode. 

 
      

https://www.gelijke-kansen.nl/themas/non-cognitieve-vaardigheden/initiatieven/goal-setting-methode
https://www.eur.nl/nieuws/rsm-en-middelbare-scholen-werken-samen-goal-setting-programma
https://www.scienceguide.nl/2018/06/streven-naar-studiesucces-met-aandacht-voor-studentenwelzijn/
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45 De Beroepentuin mbo   De Beroepentuin is een innovatief leer-
werkconcept voor mensen met enige 
afstand tot de arbeidsmarkt. De 
kandidaten die De Beroepentuin 
doorlopen gaan allereerst 
werknemersvaardigheden aanleren. 
Daarna gaan ze gedurende twee 
weken zich oriënteren in een aantal 
beroepen. Na deze twee weken maken 
de kandidaten een keuze en gaan ze 
zich gedurende twee weken verdiepen 
in dit beroep. Tijdens deze 
beroepsverdieping krijgen ze de 
benodigde basisvaardigheden 
aangeleerd door ervaren leermeesters 
en coaches. Zodra de kandidaten deze 
benodigde vaardigheden onder de knie 
hebben (soms is dat al na enkele 
weken) zijn ze klaar om aan de slag te 
gaan bij een werkgever. Hier lopen zij 
nog een maand proeftijd om zo de nog 
ontbrekende kennis en vaardigheden 
in de praktijk aan te leren. Als deze 
maand succesvol is verlopen hebben 
de kandidaten genoeg kennis om 
zelfstandig dit vak uit te voeren. 

 
werkzoekenden met 
een afstand tot de 
arbeidsmarkt 

    

https://www.deberoepentuin.nl/traject/
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46 Fawaka 
Ondernemerssch
ool 

vmbo   Beschrijving via mail: Fawaka 
Ondernemersschool is gespecialiseerd 
in het bereiken van kinderen met 
migratieachtergrond op een 
aansprekende en innovatieve manier. 
Zij doen op dit moment mee aan de 
door OCW uitgeschreven wedstrijd 
voor bedrijven die een innovatief idee 
hebben om jongeren te 
enthousiasmeren voor de techniek. 
Hun plan richt zich primair op het 
enthousiasmeren voor techniek van 
kinderen met migratieachtergrond van 
10 - 14 jaar door hen in aansprekende 
programma’s te laten kennismaken 
met de diversiteit aan technische 
onderwerpen. Hier bovenop betrekken 
zij hun ouders/verzorgers en docenten. 
Website: Omdat we willen dat alle 
kinderen zich op een positieve manier 
kunnen herkennen in onze 
programma’s, hebben wij veel 
diversiteit in onze jonge enthousiaste 
docenten en workshopgevers. Maar 
ook in ons lesmateriaal vinden de 
kinderen zichzelf terug in positieve 
verhalen. Wij bieden herkenbare 
rolmodellen en lesmateriaal voor ieder 
kind! Alle programma’s zijn mogelijk 
als binnenschoolse, naschoolse of 
vakantieprogramma’s. 

n.a.v. gesprek 
met Wyteke 
Smit, Platform 
voor Talent en 
Technologie 

      

https://www.fawakaondernemersschool.nl/fawaka/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/fawaka/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/fawaka/
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47 Stagemakelaar vmbo en 
mbo 

  Het succesvol afronden van de 
opleiding, met name het behalen van 
een startkwalificatie geeft jongeren 
meer perspectief op de arbeidsmarkt. 
De stage is hierin een cruciale schakel. 
Echter blijkt het voor veel jongeren 
een probleem om een stage te vinden. 
Dit geldt met name de (V)MBO-
leerlingen. Onder andere een gebrek 
aan netwerk, 
werknemersvaardigheden en 
ondersteuning door ouders en school 
lijken hierin een rol te spelen. 
Daarnaast ontbreekt het scholen vaak 
aan tijd en mogelijk skills om de 
stagepraktijk effectief op te pakken. 
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat 
sinds 2016 in stadsdeel Nieuw-West 
een stagemakelaar wordt ingezet om 
jongeren te ondersteunen die dreigen 
uit te vallen doordat zij geen stage 
kunnen vinden.  

  Alle leerlingen op het 
VMBO en studenten 
op het MBO of HBO in 
Nieuw-West die niet 
via de school of 
onderwijsinstelling 
een stage hebben 
kunnen vinden.  

Amsterdam 
(er zijn 
plannen om 
eind 
december in 
Rotterdam te 
beginnen) 

  

48 Spirit4you vmbo   Spirit4you is een regionaal 
onderwijsprogramma in regio 
Haaglanden, met als primaire doel 
preventie van schooluitval. Naast de 
projecten voor leerlingen werkt 
Spirit4you primair aan het 
professionaliseren van scholen 
(decanen en mentoren) om leerlingen 
beter te begeleiden in hun 
studiekeuze. Er is een 
decanennetwerk, er zijn 
professionaliseringsbijeenkomsten, 
masterclasses, workshops, 
lesmateriaal en informatie op de 
website bekijkjetoekomstnu.nl etc. 
Scholen kunnen ook op maat worden 
begeleid (op aanvraag van de school); 

  scholen regio 
Haaglanden 

  

https://www.spirit4you.nl/over-ons


63 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

zo kan er ook loopbaanadvies worden 
aangeboden. 
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6.3.2 Categorie B 
Numm
er 

Naam  vmbo/mbo Omschrijving Bron Doelgroep Locatie Uitbreiding 
doelgroep/interve
ntie mogelijk? 

Opmerkingen 

1 Mundus College vmbo Het onderwijs op het Mundus 
College in Amsterdam-West is, 
naast kwalificatie, gericht op de 
brede ontwikkeling van de 
leerling en het stimuleren van 
een onderzoekende houding. 
Met het vak Persoonsvorming 
& Socialisatie geeft de school 
systematisch aandacht aan de 
persoonlijke ontwikkeling, een 
breder inzicht in de 
samenleving en de eigen positie 
van de leerling in de 
samenleving. Het leren maken 
van (loopbaan)keuzes, eigen 
kwaliteiten en interesses leren 
kennen, voorbereiding en 
reflectie op LOB-activiteiten 
maakt deel uit van 
Persoonsvorming & Socialisatie. 
Daarnaast is er een breed 
aanbod van Talentlessen; 
workshops zoals ‘werken met 
metaal’, het opzetten van een 
eigen bedrijf, media en ICT, 
hout bewerken, robotica, 
fotografie en ontwerpen en 
bouwen. 

Expert: 
Expertisepunt LOB 

leerlingen Mundus 
College, jaar 1, 2 en 3 
van het vmbo, 
praktijkonderwijs en 
op het ISK 

Mundus 
College, 
Amsterdam-
West 
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2 Agri Food Capital vmbo In Noord-Brabant werken 
gemeenten, 
werkgevers(organisaties) en 
onderwijsorganisaties samen 
om regionaal maximale 
afstemming te realiseren 
tussen werk en het potentieel 
aan toekomstige werknemers. 
Individuele scholen, werkgevers 
en gemeenten kunnen een 
beroep doen op de regio om 
hen te helpen, al dan niet 
samen met partners, 
initiatieven te nemen rondom 
loopbaanontwikkeling, 
duurzame inzetbaarheid en 
vormen van hybride leren. Lob 
speelt hierin een belangrijke rol 
in relatie tot een leven lang 
ontwikkelen. 
Dit gebeurt langs vier 
programmalijnen: 
• Regionaal 
Werkbedrijf/Werkgeversservice
punt 
• Kwetsbare Jeugd (VSV/RMC) 
• Werken van morgen 
(werkgevers) 
• Talent & Loopbaan (scholen 
en SBB) 

Expertisepunt LOB   Noord-
Brabant 

    

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/agri-food-capital
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3 Zuiderzee College vmbo Op het Zuiderzee College in 
Zaandam wordt gewerkt 
volgens een schoolbrede 
aanpak van lob. Er is aandacht 
voor het faciliteren en opleiden 
van het voltallige team. Zo is al 
het personeel opgeleid door 
een extern trainingsbureau in 
het voeren van 
loopbaanreflectiegesprekken 
en heeft iedereen mentor, die 
tevens lob-coach is, per 
schooljaar dertig uur extra tijd 
gekregen voor lob-activiteiten. 
Ook zijn roostertechnische 
aanpassingen gedaan zodat er 
iedere schooldag ruimte is voor 
lob. Tot slot zijn er elk 
schooljaar drie periodes die 
worden afgesloten met doe-
dagen waarbij connecties met 
het bedrijfsleven en 
vervolgopleidingen centraal 
staan. 

Expertisepunt LOB leerlingen Zuiderzee 
College 

Zuiderzee 
College in 
Zaandam 

    

4 Vechtdal College vmbo Het Vechtdal College in 
Dedemsvaart is al jaren volop in 
beweging op het gebied van 
lob. Dit uit zich onder andere in 
een plusdocument waarin 
leerlingen zijn/haar ‘plussen’ 
verwerkt en een zelf 
ontwikkelde online omgeving 
voor de ontwikkeling van 
leerlingen. Leerlingen krijgen 
begeleiding van een coach, met 
wie hij/zij acht gesprekken per 
jaar voert over zowel de 
resultaten als de persoonlijke 
ontwikkeling. Ook hebben 
leerlingen de keuze uit vijftien 

Expertisepunt LOB leerlingen Vechtdal 
College 

Vechtdal 
College in 
Dedemsvaar
t 

    

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/schoolbrede-implementatie-lob
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/veranderproces-lob
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Academies, die ze acht weken 
lang tweemaal in de week 
kunnen volgen. 

5 Aletta Jacobs College vmbo Iedere leerling ontwikkelt zich 
anders, zo ook op het gebied 
van lob. Om aan die verschillen 
tegemoet te komenn heeft het 
dr. Aletta Jacobs College, naast 
een algemeen programma met 
doorlopende leerlijn, 
mogelijkheden zelf het eigen 
proces vorm te geven. Dit doen 
leerlingen op een tijd en 
moment die past bij de fase 
waarin hij/zij zit. Leerlingen 
hebben zo meer de regie over 
hun eigen proces en zijn 
daardoor meer gemotiveerd en 
initiatiefrijker. Vierdejaars 
leerlingen krijgen hiervoor twee 
dagen, vwo 5-leerlingen drie 
dagen en 
eindexamenleerlingen vijf 
dagen. Leerlingen krijgen veel 
vrijheid in de invulling van deze 
dagen, zolang zij maar 
reflecteren op wat zij gedaan 
hebben en een concrete 
vervolgstap formuleren. 
Mentoren moeten hun 
leerlingen leren zelf regie te 
nemen. Dit vraagt iets van hun 
coachende vaardigheden. 
Zoiets moet groeien in de 

Expertisepunt LOB leerlingen Aletta 
Jacobs College 

      

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/knipkaart-lob-activiteiten
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cultuur van een school. Maar 
ook ouders moeten op de 
hoogte zijn van de 
mogelijkheden, zodat ook zij 
hun kind uitdagen. 

6 Via Nova College vmbo Op het Utrechtse Via Nova 
College start en eindigt elke 
vakles, zowel profiel- als 
keuzevak beroepsgericht, met 
een loopbaangerichtevraag. Dit 
zet leerlingen in de 
'loopbaanmodus' en laat ze 
nadenken over wat ze 
daadwerkelijk hebben aan de 
inhoud van de les, of het 
onderzoeken van de lesdoelen. 
Deze loopbaangerichte vragen 
dragen bij aan de 
betrokkenheid van de leerling 
in de les en hen te motiveren 
om aan de 
loopbaancompetenties te 
werken. Op deze school 
bezoeken collega’s elkaars 
lessen en wordt er dan 
feedback gegeven op de les. 
Hierbij is een aandachtspunt 

Expertisepunt LOB leerlingen Via Nova 
College 

Via Nova 
College in 
Utrecht 

    

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/lob-tijdens-vaklessen
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‘inrichting loopbaangerichte 
leeromgeving’. 

7 OSG Echnaton vmbo Leerlingen van het OSG 
Echnaton presenteren hun lob-
ervaringen via een door hen 
zelf ontworpen website. Zij 
ontvangen feedback van 
bekenden en ook van 
familieleden en bekenden van 
klasgenoten. Zowel leerlingen, 
mentoren als ouders zijn zeer 
positief over deze manier van 
werken. Het zelfvertrouwen 
van de leerlingen lijkt vergroot 
te worden; een compliment 
van een onbekende wordt als 
stimulerend ervaren. Ouders 
zijn positief omdat zij door het 
meewerken aan de 
thuisopdracht én het geven van 
feedback bij de presentaties, 
zich meer betrokken voelen bij 
de school. 

Expertisepunt LOB leerlingen OSG 
Echnaton 

OSG 
Echnaton in 
Almere 

    

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/ouderbetrokkenheid-bij-lob-presentatie


70 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

8 SG Newton vmbo Het lob-beleid van de school 
wordt door docenten zelf 
vormgegeven door middel van 
lob-werkbijeenkomsten. 
Tijdens deze 
werkbijeenkomsten wordt met 
behulp van verschillende 
werkvormen input geleverd 
en/of materiaal gemaakt dat 
ten goede komt van het 
loopbaandossier en de 
loopbaangesprekken. Het 
gehele team is betrokken bij 
het voeren van 
loopbaangesprekken naar 
aanleiding van 
dossierpresentaties die 
leerlingen twee keer per jaar 
geven aan ouders en mentoren. 
Docenten zijn of kunnen 
worden getraind in het voeren 
van deze gesprekken. Inmiddels 
wordt in alle leerjaren vorm 
gegeven aan het 
loopbaandossier. 

Expertisepunt LOB leerlingen SG Newton SG Newton 
in Hoorn 

    

9 Snuffelstages vmbo Behoorlijk wat leerbedrijven die 
samen met scholen 
snuffelstages opzetten; gebeurt 
meestal ad hoc. 

Expert: SBB vmbo- en mbo-
leerlingen 

      

10 Matching op maat 
(SBB) 

mbo Soms worden adviseurs van 
SBB door scholen ingeschakeld 
over individuele gevallen. Het 
gaat om leerlingen bij wie het 
moeilijk lukt om een passende 
(stage)plek te vinden. De 
adviseurs helpen dan hierbij, en 
schakelen de leerbedrijven in. 

Expert: SBB mbo-leerlingen       
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11 CBS De Rank vmbo en 
mbo 

CBS De Rank uit Toldijk baseert 
het onderwijs op het 
programma Thinking for 
Learning. Het doel van het uit 
Engeland overgekomen 
schoolbrede 
onderwijsprogramma Thinking 
for Learning is 
denkvaardigheden bij kinderen 
stimuleren en ontwikkelen. De 
manier waarop dat gebeurt 
sluit naadloos aan bij de 
onderzoekende en 
ontdekkende houding die de 
basis vormt van wetenschap- 
en techniekonderwijs. 

Nationaal 
Techniekpact 

leerlingen CBS de 
Rank 

CBS de Rank, 
Toldijk 

    

12 basisschool Op ’t Hof vmbo De school nodigt ouders uit 
met zo divers mogelijke 
werkzaamheden. Ze geven 
bijvoorbeeld gastlessen om 
kinderen kennis te laten maken 
met beroepen. 

Nationaal 
Techniekpact 

leerlingen basisschool 
Op 't Hof 

basisschool 
Op 't Hof, 
Tricht 

    

13 Stedelijk College 
Eindhoven 

vmbo Zij doen veel met voorlichting 
voor ouders, 
migrantenjongeren etc. (niet 
specifiek alleen voor techniek, 
maar om ze voor te lichten over 
alle richtingen). 

Expert: Platform 
voor Talent en 
Technologie 

leerlingen Stedelijk 
College Eindhoven 

Stedelijk 
College 
Eindhoven 

    

14 Proefstuderen ROC 
Mondriaan 

vmbo Vierdejaars vmbo-scholieren 
kunnen een middag 
proefstuderen bij ROC 
Mondriaan.  

Spirit4you vmbo-scholieren klas 
4 

regio 
Haaglanden 

    

https://www.techniekpact.nl/cases/thinking-for-learning
https://www.techniekpact.nl/cases/ouderparticipatie-bij-basisschool-op-t-hof
https://www.spirit4you.nl/loopbaanorientatie/proefstuderen
https://www.spirit4you.nl/loopbaanorientatie/proefstuderen
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15 REA college 
(voorheen 
Ambachtsplein) 

mbo Wil je graag een vak leren, 
maar kun je niet terecht in het 
reguliere beroepsonderwijs? 
Dan maakt REA College er werk 
van. Bij ons krijg je een 
beroepsopleiding op maat en 
begeleiding bij het vinden van 
een baan. 

KIS inventarisatie 
aanpakken 
jeugdwerkloosheid 
migrantenjongeren 

Jongeren die niet 
terecht kunnen in het 
reguliere onderwijs 

      

16 CSG Liudger vmbo Op het CSG Liudger in Drachten 
heeft de leerling elke week 
twee contactmomenten met 
zijn/haar mentor. In het 
lesrooster is er elke ochtend 
een moment ingeroosterd 
waarop de mentor zijn/haar 
mentorleerlingen kan zien. De 
mentor kan ervoor kiezen om 
dit één op één te doen of 
klassikaal. Tijdens deze 
momenten worden ook de drie 
gesprekken met de ouders 
voorbereid. Er is gedurende het 
jaar een startgesprek, 
voortgangsgesprek en een 
evaluatiegesprek met 
mentor/leerling en ouder. Deze 
gesprekken bereidt de leerling 
voor. LOB staat op de agenda 
tijdens de gesprekken met de 
ouders en wordt ook 
meegenomen tijdens de 
mentor-leerling 
contactmomenten. Deze 
veelvuldige contactmomenten 
heeft zowel de leerlingen als 
mentoren als ouders al veel 
opgeleverd. Namelijk een hoge 
mate van betrokkenheid, 

Expertisepunt LOB leerlingen CSG 
Liudger 

CSG Liudger 
in Drachten 

    

http://www.reacollegenederland.nl/
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/dagelijks-mentor-leerling-contact
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veiligheid, mentor kent 
zijn/haar leerling en andersom. 

17 Nova College vmbo Het Nova College heeft 
projecten opgezet waarbij 
vmbo-leerlingen zich al vanaf 
het tweede jaar oriënteren op 
een sector. Er wordt hierbij 
nauw samengewerkt met 
vmbo-scholen in een grote 
regio (Castricum, de IJmond, 
Haarlem, Haarlemmermeer, 
Duin- en Bollenstreek, 
Amstelveen en Amsterdam). Bij 
het CHOICE-evenement 
bereiden groepjes van 8-12 
leerlingen zich in een 
activiteitencarrousel voor op de 
profielkeuze in het vmbo. In de 
derde klas bezoeken leerlingen 
samen met hun ouders de MBO 
Markt om zich verder te 
oriënteren op passende 
opleidingen. Vierdejaars vmbo-
leerlingen volgen een intensief 
oriëntatietraject, dat hen na 
succesvolle deelname een 

Expertisepunt LOB       Aan het 
CHOICE-
evenement 
doen bijna 
5.000 
tweedejaars van 
40 vmbo-
scholen mee. 

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/investeren-in-vmbo-leerlingen
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streepje voor geeft bij een 
eventuele intake. Behalve 
informatie over opleidingen, 
maken leerlingen ook kennis 
met de beroepspraktijk van de 
desbetreffende opleiding door 
middel van excursies en/of het 
bezoek van een mbo-stagiair bij 
zijn of haar stagebedrijf. 

18 Leerlinggeleide 
gesprekken 

Extra link: 

Expertisepuntlob 

vmbo Tijdens ouderavonden is de 
leerling dikwijls de grote 
afwezige. Ouders en docenten 
spreken óver in plaats van mét 
de leerling. Het 
havobovenbouwteam van het 
Hermann Wesselink College 
(HWC) te Amstelveen heeft om 
die reden in 2006 de 
traditionele ouderavond 
vervangen door 
driehoeksgesprekken. Bijzonder 
aan deze gesprekken is dat het 
niet de mentor, maar de 
leerling zelf is die de 
gesprekken voorbereidt en 
leidt. Hij/zij geeft een pitch 
over waar hij/zij staat in de 
opleiding, vertelt iets over de 
behaalde cijfers, het 
welbevinden en 
toekomstplannen. Leerlingen 
zijn op deze manier eigenaar 

Expertisepunt LOB       Deze manier 
van werken 
vraagt een grote 
tijdsinvestering 
van de mentor. 
Hij/zij moet de 
leerling goed 
voorbereiden op 
en begeleiden 
tijdens het 
gesprek, maar 
ook zorgen dat 
verslaglegging 
op de juiste 
manier 
plaatsvindt. 

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/driehoeksgesprekken
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/driehoeksgesprekken
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/leerlinggeleide-voortgangsgesprekken


75 

Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / Gelijke kansen richting de Toekomst 

van het eigen leerproces en 
hun loopbaan. Het stimuleert 
hen goed na te denken over de 
keuzes die zij maken en hun 
toekomstplannen. 
Ook op het dr. Nassaucollege, 
locatie Quintus in Assen vinden 
twee keer per jaar 
leerlinggeleide 
voortgangsgesprekken plaats 
tussen de school en het 
thuisfront. De leerlinggeleide 
voortgangsgesprekken moeten 
ervoor zorgen dat leerlingen 
meer eigenaar worden van hun 
leerproces. De mentor bewaakt 
het proces en leert (klassikaal) 
de benodigde vaardigheden 
aan, zoals leerstrategieën, leren 
reflecteren, leren plannen en 
organiseren. 

19 STARRT-methode vmbo Om studenten te helpen bij het 
ontwikkelen van een 
beroepsidentiteit en 
loopbaancompetenties wordt 
op ROC de Leijgraaf gewerkt 
volgens de STARRT-methode; 
een methode die helpt te 
reflecteren op gebeurtenissen 
of situaties. Je volgt hierbij zes 
stappen: situatie, taak, 
activiteiten, resultaat, reflectie 
en toepassen. 

Expertisepunt LOB leerlingen ROC de 
Leijgraaf 

      

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/loopbaangesprek-volgens-de-starrt-methode
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20 Reflectietoolbox vmbo Omdat iedere leerling anders is 
werkt ROC de Leijgraaf met een 
zogenoemde reflectietoolbox 
bij de ontwikkeling van 
loopbaancompetenties. In een 
digitale leeromgeving worden 
studenten door middel van 
verschillende werkvormen 
uitgedaagd te reflecteren op 
(bpv-)ervaringen, situaties, 
competenties, activiteiten en 
andere zaken die te maken 
hebben met de ontwikkeling 
van hun 
loopbaancompetenties. De 
opdrachten zijn zeer divers en 
sluiten daarmee aan bij 
verschillende leervoorkeuren. 
De toolbox kan op een 
gemakkelijke manier (ook als 
app op de telefoon) ingezet 
worden in en buiten de klas en 
is daardoor erg laagdrempelig 
in het gebruik. Het doet een 
beroep op de diversiteit en 
creativiteit van studenten. 

Expertisepunt LOB leerlingen ROC de 
Leijgraaf 

    Er is gewerkt 
volgens 
Evidence Based 
Practice (EBP) 
en Practice 
Based Evidence 
(PBE), waarbij 
vooraf 
literatuur-
/praktijkonderz
oek gedaan is 
naar behoeften 
en effectieve 
werkvormen. 

  

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/reflectietoolbox
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6.3.3 Categorie C 
Nummer Naam  vmbo/mbo Omschrijving Link Bron Doelgroep Locatie Uitbreiding 

doelgroep/interventie 
mogelijk? 

1 YUBU vmbo Yubu is het persoonlijke 
loopbaankeuzetraject dat 
leerlingen en hun 
omgeving activeert. Yubu 
biedt elke leerling een 
eigen planning met 
opdrachten specifiek 
gericht op zijn 
uitdagingen. 

 
Expertisepunt LOB vo-leerlingen die 

een studiekeuze 
moeten maken 

7 scholen   

2 Droomloopbaan vmbo Droomloopbaan bestaat 
uit een digitaal portfolio, 
die de leerling zelf mede 
vorm kan geven met 
kleuren, foto's en video's 
van hobby's, werk, 
vakanties en sporten. 
Droomloopbaan biedt een 
compleet platform voor 
de integrale 
leerlingbegeleiding. 

 
Expertisepunt LOB   10 scholen   

3 Volution vmbo Volution heeft in 
samenwerking met een 
aantal VO scholen een 
overzichtelijk en 
eenvoudig in gebruik, 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/lobmethoden/yubu
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/lobmethoden/droomloopbaan
https://vo-lution.nl/
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digitaal lob dossier 
ontwikkeld. 

4 Talenteon vmbo Talenteon ontwikkelt 
producten op gebied van 
LOB, zowel digitaal als op 
papier, die leerlingen 
voorbereiden op 
profielkeuze en 
studiekeuze. Denk aan 
werkboeken waarin 
studenten opdrachten 
maken, en een (online) 
loopbaandossier waarin 
leerlingen hun ervaringen 
bijhouden, bijv. over 
stage, bijbaan, 
loopbaangesprekken. Zo 
ontwikkelen leerlingen 
een portfolio, wat ook 
voor docenten en 
mentoren handig is om 
over in gesprek te gaan. 
Andere producten zijn: 
gesprekswaaiers die 
coördinatoren en 
mentoren helpen om 
gesprekken te voeren met 
leerlingen; folders die 
leerlingen helpen om met 
familie, vrienden etc. in 
gesprek te gaan; 
intakespel; 
doorstroomspel. 

 
Expertisepunt LOB vo-leerlingen     

http://talenteon.nl/loopbaandossier/
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5 AMN Loopbaanleren vmbo AMN Loopbaanleren is 
een complete online 
methodische aanpak voor 
LOB voor vmbo en Havo-
vwo. 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

6 Pionier vmbo Leerlingen in de 
onderbouw maken een 
start met de LOB en 
beginnen met de opbouw 
van een 
ontwikkelingsgericht 
digitaal loopbaandossier. 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

7 Simulise vmbo Simulise is een digitaal 
portfolio programma 
waarin leerlingen hun 
gesprekken en activiteiten 
kunnen vastleggen en 
delen. 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

8 Peppels vmbo Met Peppels werken 
leerlingen doelgericht aan 
hun ontwikkeling. 
Leerlingen kunnen 
gedurende hun gehele 
schoollooptijd in hun 
eigen tempo een portfolio 
opbouwen voor alle 
relevante 
curriculumonderdelen: 
LOB, het Plusdocument, 
het CKV-portfolio, 
leesdossiers en Tweetalig 
Onderwijs. 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

https://www.amn.nl/loopbaanleren/
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/lobmethoden/pionier
https://www.simulise.com/
https://info.peppels.net/
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9 Werken aan je 
Toekomst 

vmbo Werken aan je Toekomt is 
dé LOB methode voor een 
succesvolle 
loopbaanoriëntatie in het 
mbo. Door de methode 
ontwikkelen jongeren een 
duidelijk 
toekomstperspectief. Ze 
gaan aan de slag met 
interactieve werkvormen 
en krijgen praktische 
handvatten. Hierdoor 
werken ze aan de vijf 
loopbaancompetenties. 
Gaandeweg komen ze 
erachter wat hun 
talenten, mogelijkheden, 
drijfveren en passies zijn 
en hoe ze deze tijdens hun 
opleiding en verdere 
loopbaan in kunnen 
zetten. 

 
Expertisepunt LOB mbo-leerlingen     

10 DeDecaan.net vmbo DeDecaan.net is een 
digitale leeromgeving voor 
middelbare scholieren van 
het vmbo, havo en vwo 
die hen helpt bij de keuze 
van hun profiel en studie. 
De voortgang van de 
individuele leerling, per 
klas en per klassenlaag is 
voor de decaan 
inzichtelijk. Er kunnen 
verschillende onderdelen 
binnen het portfolio 
uitgedraaid worden voor 
specifieke doeleinden. 

 Expertisepunt LOB vo-leerlingen     

https://www.codenamefuture.nl/loopbaan/
https://www.codenamefuture.nl/loopbaan/
https://www.dedecaan.net/lob-dashboard/
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11 Edu4all vmbo Met Edu4all 
Loopbaanoriëntatie en – 
begeleiding (LOB) biedt u 
leerlingen een verkenning 
op zichzelf en op 
profielinhouden, 
oriëntatie op keuzes en 
uiteindelijk vervolgstudie. 
Edu4all LOB is een 
doorlopende LOB-
ontwikkellijn voor vier 
leerjaren en alle 
leerwegen en profielen 
van het vmbo. 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

12 Route LOB 
(ImpactYou) 

vmbo Route LOB bestaat uit een 
aantrekkelijk leerboek en 
een interactieve digitale 
innovatieve 
werkomgeving met een 
persoonlijke 
profielwebsite en online 
videostudio. In het 
leerboek komen alle vijf 
loopbaancompetenties en 
21ste eeuwse 
vaardigheden uitgebreid 
aan bod en is er tevens 
aandacht voor zelfbeeld, 
opleidingsbeeld en 
beroepsbeeld. 

 
Expertisepunt LOB vo-leerlingen     

https://www.edu-actief.nl/edu4all-lob
https://impactyou.nl/werkwijze/
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13 Zoek Jouw Loopbaan 
(Intergrip) 

vmbo  Met de module Zoek 
Jouw Loopbaan van 
Intergrip kan een flexibel 
en persoonlijk 
loopbaandossier worden 
opgebouwd. In deze 
module kunnen leerlingen 
aan de slag met LOB-
opdrachten die de LOB-
coach of mentor klaarzet 
voor leerlingen. De 
leerling heeft een 
aantrekkelijk uitziend 
dashboard waarin de 
eigen voortgang zichtbaar 
is. Hij is zelf eigenaar van 
de voortgang, maar de 
mentor kan hem 
begeleiden en meekijken 
waar nodig. De 
opdrachten zijn gekoppeld 
aan competenties die in 
overleg met de school of 
regio worden vastgesteld. 

 
Expertisepunt LOB vo-leerlingen     

14 Koerswijzer vmbo Koerswijzer is een 
methode voor oriëntatie 
op studie en beroep met 
ruime aandacht voor 
aspecten als leren leren en 
leren leven. Leerlingen 
leren zichzelf in alle 
opzichten beter kennen 
en krijgen tevens zicht op 
de verschillende 
keuzemogelijkheden. Dit 
alles in het licht van de 
keuzetaak waar de leerling 
voor staat en de 
leeftijdfase waarin de 
leerling zich bevindt. 

 
Expertisepunt LOB vo-leerlingen     

https://www.intergrip.nl/oplossingen/zoekjouwloopbaan/
https://koerswijzer.info/
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Koerswijzer bestaat uit 8 
boeken en een website.  

15 Qompas vmbo/mavo vmbo Qompas vmbo/mavo is 
een complete LOB-
methode voor het vmbo 
(alle niveaus) vanaf 
leerjaar 1 t/m 4. 
Het helpt jou onder 
andere bij het maken van 
de juiste keuze voor een 
profiel. 
Ook ontdek je meer over 
je eigen kwaliteiten en het 
beroep en de opleiding die 
bij je zouden kunnen 
passen. 

 
Expertisepunt LOB vmbo-leerlingen die 

een studie moeten 
kiezen 

    

16 Ben jij stagerijp?  mbo   
 

  Mbo-leerlingen met 
een 
migratieachtergrond 

    

17 Help mee bij LOB vmbo Helpmeebijlob.nl is een 
digitaal hulpmiddel voor 
VO-scholen om met 
ouders te communiceren 
over de 
loopbaanoriëntatie en -
ontwikkeling van hun 
kinderen. Het helpt jou als 
decaan of LOB' er om alle 
relevante informatie over 
LOB voor ouders 
inzichtelijk te maken en 
het nodigt ouders uit om 
actief mee te denken over 

 
n.a.v. gesprek met experts 
Platform voor Talent en 
Technologie, gezocht naar 
LOB, techniek en ouders 

      

https://vmbo.qompas.nl/
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/loopbaanmagazijn-ben-je-stagerijp
http://www.helpmeebijlob.nl/
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de schoolloopbaankeuzes 
van hun kind. 

18 Lesbrief 
arbeidsmarktgegevens 

vmbo Twee scholen hebben 
samen met het UWV een 
lesopzet gemaakt om de 
arbeidsmarktgegevens te 
kunnen gebruiken in het 
voortgezet Onderwijs. Het 
is een zeer uitgebreide lijst 
met relevante vindplekken 
voor 
arbeidsmarktinformatie, 
de decaan kan hiermee 
tijd besparen. 

 
Expertisepunt LOB       

19 Studiekeuze stripboek vmbo Decanenkring Arnhem en 
Wageningen University 
ontwikkelden samen het 
Studiekeuze Stripboek 
over de stappen die je 
moet zetten om een hbo- 
of wo-studie te kiezen. 
Het stripboek helpt 
jongeren en ouders op 
een luchtige manier over 
studiekeuze te praten. 
Ook ouders die zelf niet 
gestudeerd hebben of uit 
een ander land komen, 
kunnen de strips en tips 
lezen. 

 
Expertisepunt LOB       

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/lesbrief-arbeidsmarktgegevens
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/lesbrief-arbeidsmarktgegevens
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/studiekeuze-stripboek
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20 The Next School vmbo Door de lespraktijk te 
verrijken met praktisch 
relevante opdrachten 
wordt voor leerlingen 
inzichtelijk hoe de 
beroepspraktijk (in de 
regio) eruitziet en hoe dit 
samenhangt met de 
dingen die je leert op 
school. In een vroeg 
stadium maken leerlingen 
via opdrachten kennis met 
diverse vakgebieden. Dit 
draagt bij aan hun 
motivatie, kennis over 
studie en beroep, 
talentontwikkeling en het 
ontwikkelen van 21st 
Century Skills. Vooral 
leerlingen die dit 
perspectief van huis uit 
niet of nauwelijks 
meekrijgen hebben hier 
profijt van. Het initiatief 
richtte zich eerst op 
havo/vwo maar breidt zich 
uit naar het hbo, 
universiteiten en 
kunstinstellingen. 

 
Expertisepunt LOB       

21 Kans op stage en 
leerbaan & Kans op 
werk 

mbo Kans op stage en leerbaan 
geeft informatie over de 
kansen die mbo-studenten 
hebben op het vinden van 
een stage of leerbaan in 
de arbeidsmarktregio 
waar zij wonen. De kansen 
worden per opleiding en 
voor de afzonderlijke 
UWV-arbeidsmarktregio's 

 
Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) 

jongeren, ouders en 
docenten 

    

https://www.expertisepuntlob.nl/materialen/praktijkvoorbeelden/the-next-school
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk/toelichting-kans-op-stage-en-leerbaan
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk/toelichting-kans-op-stage-en-leerbaan
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-stage-leerbaan-en-werk/toelichting-kans-op-stage-en-leerbaan
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bepaald. SBB vernieuwt 
deze informatie ieder jaar. 

22 KiesMBO.nl vmbo KiesMBO.nl toont 
jongeren, hun ouders en 
docenten hoe het mbo 
werkt, de talloze 
mogelijkheden die het 
mbo biedt en helpt bij het 
maken van een goede 
keuze voor een mooie 
toekomst. KiesMBO.nl is in 
opdracht van OCW 
ontwikkeld door de 
Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), in 
samenwerking met de 
MBO Raad, de VO-raad, 
het georganiseerd 
bedrijfsleven en 
jongerenorganisaties. 

 
Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB) 

jongeren, ouders en 
docenten 

    

23 Bekijkjetoekomstnu.nl vmbo Bekijkjetoekomstnu.nl is 
een website die jongeren 
op het vo, mbo en hbo 
helpt bij het kiezen van 
een opleiding of stage, en 
de begeleiders van de 
jongeren ondersteunt bij 
hun werk. Het is 
toegespitst op regio 
Haaglanden en valt onder 
de paraplu van het 
regionale programma 
Spirit4you. 

 
Spirit4you Leerlingen vmbo en 

havo, ouders, 
scholen en 
werkgevers 

regio 
Haaglanden 

  

https://www.kiesmbo.nl/over-kiesmbonl
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/artikel/over-bekijk-je-toekomst-nu
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24 Leerroutekaart vmbo De Leerroutekaart 
Haaglanden kan leerlingen 
inzicht bieden in de weg 
(route) die ze moeten 
afleggen op 
onderwijsgebied om hun 
doel te bereiken. 

 
Spirit4you Leerlingen vmbo, 

havo en vwo 
regio 
Haaglanden 

  

 
 

  

https://www.bovohaaglanden.nl/sites/default/files/block-download/2018-10/Leerroutekaart%20Haaglanden%20definitief%20juni%202018.pdf
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