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In deze waaier treft u een kleurrijk menu aan van ingrediënten en recepten, die de
kansen en positie van etnische minderheden in het middelbaar beroepsonderwijs
beïnvloeden. De indeling van de gerechten is gebaseerd op een uitvoerige literatuurstudie
van ecbo-onderzoeker Wil van Esch, die verschillende perspectieven op het vraagstuk
van de nieuwe generatie niet-westerse allochtonen heeft verzameld.1 In deze studie
is deze discussie gevoerd vanuit het perspectief van de thuissituatie, het onderwijs,
de aansluiting met de arbeidsmarkt, en de samenleving.
Na de presentatie van deze literatuurstudie namen Shirley Khoeblal en Marjon Reiziger
(Divers Advies) het initiatief deze studie te verbeelden in de vorm van menukaarten
met feitelijke ontwikkelingen en inhoudelijke adviezen om de maatschappelijke
kansen van deze groepen te verbeteren. In nauwe afstemming met de auteur is de
voorliggende menukaart samengesteld. Er is een hoofdmenu en er zijn specifieke
gerechten.
We hopen met deze menukaart een aantrekkelijke vorm van kennisontsluiting te
hebben gevonden die voor de praktijk aansprekend is en tot interessante vernieuwingen
in de begeleiding van leerlingen leidt. Er is bij diverse groepen ongetwijfeld veel
potentieel; laat u inspireren.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Juni 2011
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Esch, W. van (2010). De kleur van het middelbaar beroepsonderwijs: Een overzichtsstudie naar allochtonen in het mbo. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: Expertisecentrum
Beroepsonderwijs.
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Woord vooraf

Hoofdmenu

1

De kwaliteit van de leefomgeving, is onmiskenbaar – direct of indirect

Blik op de

– van invloed op schoolsucces

thuissituatie

Begeleiding

Ondersteunen van leerlingen vanuit de
thuissituatie

en directe
leefomgeving
Kennis

Vergroten van de basiskennis over culturele
diversiteit (cultureel kapitaal)

Netwerken

Aanboren en benutten van netwerken (sociaal
kapitaal)

Financiën

Versterken van financiële mogelijkheden
(economisch kapitaal)
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De pedagogisch-didactische aanpakken, leervormen, lesmateriaal,

Blik op de

onderwijsfaciliteiten, toetsing, werkhouding en relatie met leerkrachten

didactiek van

Vroege selectie

Onder de loupe nemen van vroegtijdige selectie
als systeemkenmerk

het onderwijs
Beleid

Beklijven en verankeren van diversiteitsbeleid
bij de inrichting van het onderwijs

Leren
Klassensamenstelling

Ontwikkelen van taalvaardigheid
Verzamelen en bijhouden van kennis over
de samenstelling van klassen

Aanpak

Professionaliseren van de pedagogischdidactische aanpak van leerkrachten en
praktijkbegeleiders

Rolmodel

Inzetten rolmodellen
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Menukaart

Hoofdmenu

2 vervolg

De pedagogisch-didactische aanpakken, leervormen, lesmateriaal,

Blik op de

onderwijsfaciliteiten, toetsing, werkhouding en relatie met leerkrachten

didactiek van

Informatie

Extra aandacht besteden aan leren en
informatieverwerking

het onderwijs
Emancipatie

Verborgen talenten een kans geven en jonge
allochtone vrouwen emanciperen
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Vormen van ideeën en maken van keuzes voor een verdere loopbaan

Blik op

Beleid

Stimuleren van de keuze voor de sectoren Groen,
Techniek of Zorg

studiekeuze,
loopbaanoriëntatie en

Studiekeuze

Inzicht bieden in studiekeuze en loopbaanbegeleiding

-begeleiding
Coaching

Begeleiden van leerlingen bij de doorstroom
van vmbo naar mbo naar hbo

Informatie

Informatie beschikbaar stellen over het
Nederlandse onderwijssysteem
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In aanraking komen met de toekomstige beroepswereld

Blik op de

Loopbaan

Bieden van trainingen in de aanloop naar een
loopbaan

arbeidsmarkt
Regiorol

Benoemen van stimulerende rollen die de
regionale overheid en de bedrijven zouden
kunnen spelen

Gedeelde

Roc’s en leerbedrijven maken zich sterk voor

verantwoordelijkheid

(verdere) diplomering van schoolverlaters

Begeleiding

]

Menukaart

Ingrediënten “Blik op de thuissituatie en
directe leefomgeving”

Voor wie

De kwaliteit van de leefomgeving, is onmisbaar – direct of indirect –
van invloed op schoolsucces

Feiten
Ondersteunen
van leerlingen
vanuit de
thuissituatie

• Beter presterende leerlingen worden ondersteund door
thuis en gelijkgestemden
• Praktische hulp door allochtone ouders blijft veelal
beperkt (bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk)
• De eerste generatie ouders mist veelal vaardigheden om

• Docenten
• Decanen
• P&O-adviseurs
• Ondersteunende
staf

hun kinderen te begeleiden
• Invloed van moeders (vooral bij Turkse en Marokkaanse
jongeren) is zeer belangrijk naast invloed van vaders
• Participatie van sociale omgeving is belangrijk
Advies
• Intensiveer participatie van familie en gelijkgestemden
• Betrek oudere broers en zussen bij de begeleiding van
de leerling
• Houd rekening met de thuissituatie van de leerling
• Organiseer thuisbezoeken door een docent die de taal
spreekt (in het geval van moeilijk bereikbare ouders)
• Organiseer training voor moeders over wat school
inhoudt in combinatie met Nederlandse taalles
• Inventariseer hoe huiswerk gemaakt wordt en of er
specifieke problemen zijn die opgevangen kunnen
worden met huiswerkbegeleiding op school
• Betrek Turkse en Marokkaanse mannen bij schoolpauzes

Kennis

als kantinevaders (zoals ROC Mondriaan)

Feiten
Vergroten van

• Conflicterende waardesystemen tussen meer collecti-

• Studenten
leraren-

de basiskennis

vistische (zoals loyaliteit aan het gezin) en meer

over culturele

individualistische waarden (zoals zelfstandig presteren)

diversiteit

leiden bij sommige groepen allochtone jongeren tot

• Docenten

verwarring

• Ondersteunende

(cultureel
kapitaal)

• Strategie van de jongeren is veelal thuis en daarbuiten
met verschillende maten te meten
• Jongeren kampen soms met identiteitsproblemen ten
aanzien van de waarden van hun opvoeding

opleidingen

staf
• Decanen
• Praktijkbegeleiders

MENUKAART

• Maak gebruik van sociale media (bijv. Facebook, Hyves)
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Kennis
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Menukaart

Ingrediënten “Blik op de thuissituatie en
directe leefomgeving”

Voor wie

De kwaliteit van de leefomgeving, is onmisbaar – direct of indirect –
van invloed op schoolsucces

vervolg

Advies

Vergroten van

• Help jongeren een coherent eigen waardesysteem

de basiskennis
over culturele
diversiteit

ontwikkelen (cultureel kapitaal)
• Aandacht voor conflictueuze waarden is daarbij
essentieel

• Studenten
lerarenopleidingen
• Docenten
• Ondersteunende

(cultureel

staf

kapitaal)

• Decanen
• Praktijk-

Netwerken

begeleiders

Feiten
Aanboren en

• Vermogen tot het opbouwen van netwerken door

benutten van

interactie tussen ouders, familieleden en gelijkgestemde

netwerken

vormt het sociaal kapitaal

(sociaal
kapitaal)

• Allochtone
docenten
• Staf mboinstelling

Advies

• Afgestudeerden

• Geef allochtone docenten extra taakuren om relaties
te behartigen tussen school en families van allochtone
leerlingen (zoals het Arcus College, Heerlen)
• Stimuleer samenwerking van mbo-instellingen en
netwerken uit groepen allochtone deelnemers (kerk,
moskee, cultureel centrum, gezondheidscentrum)
• Zet alumninetwerken op van geslaagde mbo’ers
• Maak intensief gebruik van de vsv-monitor: instellingen
in de regio bundelen hun krachten door lokale gegevens
over schoolverlaters te analyseren
• Stel een actieplan op zoals Schoolverlaters Offensief

Financien

Stedendriehoek (SOS) (zoals ROC Aventus, Apeldoorn)

Advies
Vergroten van

• Bied mogelijkheden voor financiële ondersteuning

financiële

• Verspreid actief informatie onder allochtone ouders

mogelijkheden
(economisch
kapitaal)

over het schoolboekenfonds
• Vertel dat de ouderbijdrage vrijwillig is

• Mbo-instellingen

Vroege selectie

]

Menukaart

Ingrediënten “Blik op de didactiek van het

Voor wie

onderwijs”
De pedagogisch-didactische aanpakken, leervormen, lesmateriaal, onderwijsfaciliteiten, toetsing, werkhouding en relatie met leerkrachten

Feiten
Onder de loupe

• Vroege selectie (early tracking) pakt nadelig uit voor kwetsbare

• OCW

nemen van

groepen; dit kan ertoe leiden dat talenten van leerlingen niet ten

• OECD

vroegtijdige

volle worden benut

• Onderzoeks-

selectie als
systeem-

• Het geven van specifieke aandacht in groep 8 en op vmbo bij

instellingen

schoolkeuzes van allochtone leerlingen is essentieel

kenmerk
Advies
• Verricht gedegen onderzoek naar de gevolgen van vroegtijdige

Feiten
Beklijven en
verankeren van

• Er wordt verschillend gedacht over betekenis van etnische factor
voor inrichting van het onderwijs

• OCW
• ecbo
• OECD

diversiteits-

• Sommige scholen geven in hun missie etnisch diversiteitsbeleid

beleid bij de

een prominente plaats. Dit vindt veelal geen vertaling in de onder-

• MBO Raad

inrichting van

wijspraktijk, omdat de verbinding tussen beleid op centraal

• MBO 2010

het onderwijs

niveau en beleid op decentraal niveau ontbreekt
Advies
• Neem de etnische factor mee in beleid en inrichting van het
onderwijs
• Laat college van bestuur diversiteitsbeleid opstellen en evalueren
• Stimuleer decentrale afdelingen bewust om diversiteitsbeleid te
agenderen, te communiceren en uit te voeren
• Inventariseer en deel ervaringen via MBO Raad
• Professionaliseringsprogramma’s voor P&O-adviseurs in het

Leren

onderwijs moeten culturele diversiteit als thema opnemen

Feiten
Ontwikkelen

• Uit onderzoek blijkt dat aan het eind van de basisschoolperiode

van

Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leerlingen een taalachter-

taalvaardigheid

stand hebben van ongeveer 2 jaar

• Opleidingen

MENUKAART

Beleid

selectie

• Deelnemers en
familie
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Leren
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Menukaart

Ingrediënten “Blik op de didactiek van het

Voor wie

onderwijs”
De pedagogisch-didactische aanpakken, leervormen, lesmateriaal, onderwijsfaciliteiten, toetsing, werkhouding en relatie met leerkrachten

vervolg

Advies

Ontwikkelen

• Maak goede beheersing Nederlandse taal tot vereiste voor door-

van
taalvaardigheid

stroom in iedere opleiding ( vmbo, mbo en hbo)
• Geef extra Nederlandse taal- en bijlessen aan leerlingen met een

• Opleidingen
• Deelnemers en
familie

Klassamenstelling

taalachterstand

Feiten
Verzamelen en

• Kennis over al dan niet verschillend presteren van autochtone,

bijhouden van

westerse of niet-westerse allochtone studenten, is er nauwelijks

kennis over de

• Instellingen kunnen schoolresultaten (van bijvoorbeeld jaargroepen)

samenstelling
van klassen

bijhouden gebaseerd op wijken, herkomstlanden

• Mbo-instellingen
• Onderzoeksinstellingen
• OCW

• Onderzoeken naar de invloed van de sociale samenstelling van een
klas op de basisschool op de leerprestaties, tonen tegenstrijdige
inzichten; voor het mbo is dit niet aangetoond, op één onderzoek
na waaruit wel een zekere invloed blijkt van de etnische samenstelling van een jaargroep
Advies
• Houd schoolresultaten van allochtone en autochtone mbo’ers bij
• Doe onderzoek naar prestaties van autochtone, westerse of
niet-westerse allochtone studenten om te weten te komen of ze

Aanpak

verschillend presteren en doe aanbevelingen

Feiten
Professionali-

• Mbo’ers verwachten veel praktijkkennis, duidelijke opdrachten

seren van de

en tips over hoe men later in het werk het meeste kan bereiken

pedagogisch-

• Verhoudingsgewijs geven allochtonen vaker aan onvoldoende aan-

didactische

dacht te krijgen van docenten, praktijkopleiders en stagebegeleiders

aanpak van
leerkrachten

Advies

en praktijk-

• Geef duidelijke opdrachten/richtlijnen – door praktijkopleiders en

begeleiders

stagebegeleiders
• Maak stages persoonlijk, geef verantwoordelijkheid, duidelijke
opdrachten en extra aandacht, door begeleidend personeel dat
extra is toegerust (zoals bij AKA-leerbedrijven Twente)

• Docenten
• Praktijkbegeleiders
• Stagebegeleiders

Rolmodel

]

Menukaart

Ingrediënten “Blik op de didactiek van het

Voor wie

onderwijs”
De pedagogisch-didactische aanpakken, leervormen, lesmateriaal, onderwijsfaciliteiten, toetsing, werkhouding en relatie met leerkrachten

Feiten
Inzetten
rolmodellen

• Docenten/praktijkbegeleiders als rolmodel voor allochtone
deelnemers zijn belangrijk
• Management en docenten spelen een belangrijke rol bij het

• College van
bestuur
• Directeuren

beklijven van diversiteitsbeleid: individuen vinden het prettig om

• Decanen

samen te werken met mensen die op hen lijken

• Docenten

• Of niet-westerse docenten willen fungeren als rolmodel is sterk
afhankelijk van de teamcultuur (vindt men het belangrijk en
wordt het gewaardeerd?)
• Weinig docenten volgen een cursus/training over diversiteit
(vaak wordt verondersteld dat men het wel weet, veel docenten
willen ook geen verschil zien of maken; diversiteit is voor hen
geen kwestie, omdat men op grond van etniciteit geen onderscheid
wil maken tussen individuen)
Advies
• Zet rolmodellen actief in (bijvoorbeeld communicatie over rolmodellen uit ‘Kies kleur in groen’ van de AOC Raad)
• Bied een basistraining culturele diversiteit aan – maak de basistraining vast onderdeel in de opleidings- en trainingsprogramma’s
van hbo-studenten, leerkrachten/staf en bij leerbedrijven
Belangrijke thema’s
• Culturele diversiteit – wat houdt het in?
• Waardesystemen – help jongeren een coherent eigen waardesysteem ontwikkelen (cultureel kapitaal)
• Straatcultuur versus mainstreamcultuur – geef inzicht in de invloed
van de peer group – positief en negatief
• Interculturele communicatie

• PraktijkBegeleiders
• Stagebegeleiders
• Ondersteunende
staf

Informatie
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Menukaart

Ingrediënten “Blik op de didactiek van het

Voor wie

onderwijs”
De pedagogisch-didactische aanpakken, leervormen, lesmateriaal, onderwijsfaciliteiten, toetsing, werkhouding en relatie met leerkrachten

Feiten
Extra aandacht

• Allochtone mbo’ers – met name de niet-westerse – hebben

besteden aan

de neiging minder vaak iets uit te proberen, ze geven eerder de

leren en

voorkeur aan het werken met een instructie

informatieverwerking

• Gebruik van media:
- allochtonen wantrouwen vaker krant en tv

• Mbo-opleidingen
• Communicatieafdelingen
• Curriculumontwikkelaars

- internet wordt als betrouwbaarder gezien
- ouders zijn veelal de eerste bron van informatie die wordt
geraadpleegd (daarna docenten en leeftijdgenoten)
• Tekstuele informatie – allochtonen hebben meer moeite om
tekstuele informatie in een groter geheel in te passen (dat geldt
sterker voor teksten uit boeken dan teksten van internet)
• Beeldinformatie – autochtoon/allochtoon: 1 op de 5 mbo’ers
heeft moeite met lezen, hiermee wordt ook verklaard waarom
mbo’ers voorkeur hebben voor beeldinformatie
• Multitasken is voor autochtone zowel als allochtone mbo’ers
(met name uit niveau 1/2) lastig; velen hebben concentratieproblemen en moeite met het combineren van meerdere taken
Advies
• Geef heldere instructie en richtlijnen bij de opdrachtverstrekking
• Verzorg toegang tot internet
• Introduceer e-learning op internet
• Geef afgeronde taken aan mbo’ers, met name uit niveau 1/2,

Emancipatie

omdat multitasken door hen als lastig wordt ervaren

Feiten
Verborgen
talenten een
kans geven

• Allochtone meisjes en vrouwen lijken het onderwijssysteem te
benutten voor verborgen emancipatie
• Het onderwijs biedt een relatief veilige omgeving voor emancipatie

en jonge
allochtone

Advies

vrouwen

• Bied ontwikkelprogramma’s aan voor talentvolle allochtone

emanciperen

studentes binnen de onderwijsomgeving (avonduren of zaterdag)
• Maak gebruik van initiatieven zoals ‘Charter talent naar de top’
voor topvrouwen of ‘Opportunity in Bedrijf’ die specifiek trainingen
ontwerpen voor de emancipatie van vrouwen

• Mbo-instellingen
• OCW

Beleid
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Menukaart

Ingrediënten “Blik op studiekeuze en loopbaanoriëntatie

Voor wie

en -begeleiding”
Vormen van ideeën en maken van keuzes voor een verdere loopbaan

Feiten
Stimuleren van

• Allochtonen kiezen nauwelijks voor de groene sector en de zorg

• MBO Raad

de keuze voor

• Antilliaanse/Arubaanse vrouwen en overige niet-westerse allochtone

• Mbo-instellingen

de sectoren
Groen,
Techniek of

studentes kiezen relatief vaker voor Techniek dan autochtone vrouwen
• Specifieke aandacht in groep 8 en op vmbo bij schoolkeuzes van
allochtone leerlingen is functioneel

• AOC Raad
• Platform
Bèta Techniek
• OCW

Zorg
Advies
• Verbeter het imago van zorg-, techniek- en groenstudies – bij allochtone
deelnemers, ook via de ouders en de wijkaanpak
• Laat rolmodellen van afgestudeerde mbo’ers op instellingen spreken
• Organiseer stages
• Organiseer open dagen in de wijk
• Maak gebruik van populaire sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Hyves)
• Benut het Platform Bètatechniek voor promoten van techniekopleidingen
bij allochtonen
• Stel je op de hoogte van promotieactiviteiten van groen onderwijs voor de
toekomstige allochtone leerlingendoelgroep door de AOC Raad
• Geef betere voorlichting aan toekomstige deelnemers over bol- en bbl-opleidingen
• Onderzoek of techniekopleidingen meer in de bol-variant kunnen worden
gegeven
• Houd enquête over Techniek, zet deze grootschalig uit, analyseer en

Studiekeuze

verspreid de onderzoeksresultaten in alle roc’s en aoc’s

Feiten
Inzicht bieden
in studiekeuze
en loopbaanbegeleiding

• Allochtone ouders zijn, minder dan autochtone, in staat hun kinderen te
begeleiden bij het maken van een adequate studiekeuze
• Allochtone studenten hebben minder toegang tot bronnen (bijvoorbeeld

• OCW
• MBO Raad
• Decanen

het raadplegen van docenten, het bezoeken van open dagen, het raad-

• Stagebegeleiders

plegen van ouders, schriftelijke informatie, informatie van vrienden)

• Leerbedrijven

• Mbo’ers zijn matig tevreden over de loopbaanbegeleiding, ze willen:

MENUKAART

• Inventariseer successen en verspreid deze

- zelf vakken of onderwijsactiviteiten kiezen;
- hulp krijgen bij het maken van keuzes tijdens de studie;
- duidelijkheid over mogelijkheden om verder te studeren;
- begeleiding bij de beroepskeuze of keuze voor de vervolgopleiding
(allochtonen en autochtonen verschillen hierin niet)

3

Studiekeuze
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Ingrediënten “Blik op studiekeuze en loopbaanoriëntatie

Voor wie

en -begeleiding”
Vormen van ideeën en maken van keuzes voor een verdere loopbaan

vervolg

Advies

Inzicht bieden

• Zet keuze/loopbaanbegeleiding zwaarder in om schooluitval te voorkomen

in studiekeuze
en loopbaanbegeleiding

en minder switchen van studies te bewerkstelligen
• Gebruik internet voorlichting over studiekeuze (beeldinformatie en moderne
communicatiemiddelen benutten)
• Organiseer (netwerk)bijeenkomsten – op plaatsen waar allochtone

• OCW
• MBO Raad
• Decanen
• Stagebegeleiders
• Leerbedrijven

deelnemers bij elkaar komen (festivals, buurtbijeenkomsten, anders dan
de gebruikelijke open dagen)
• Creëer een positief beeld van de industrie en ambachtelijk werk in
arbeidsmarktcampagnes
• Stimuleer leerlingen met een technische vooropleiding zich verder te
specialiseren
• Geef inschattingen over toekomstperspectieven voor banen en inkomen
• Bied individuele of specifieke groepsbegeleiding bij schoolkeuzes
• Wijs allochtone leerlingen op stapelroutes als vmbo-havo en verder naar
hbo om zo nadelen van vroegtijdige selectie te verzachten – bied langere

Coaching

of alternatieve routes aan (zoals mavo-plusklas), creëer extra kansen

Begeleiden van

• Bied individuele of specifieke groepsbegeleiding bij schoolkeuzes

• OCW

• Stimuleer allochtone leerlingen naar routes vmbo-havo en verder naar

• Scholen

leerlingen bij

hbo om zo de nadelen van early tracking te verzachten – bied langere of

de doorstroom

alternatieve routes, extra kansen

van vmbo naar

• Bied coachtrajecten aan voor allochtone leerlingen bij schoolkeuzes

mbo naar hbo

• Stem communicatiestrategieën af op de specifieke culturele groep die

• Docenten

Informatie

men aanspreekt (Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Surinaamse)

Feiten
Informatie
beschikbaar
stellen over het

• Het Nederlandse onderwijssysteem is complex en met name voor
allochtone jongeren en hun families vaak ondoorzichtig
• Voor allochtone jongeren, die doorstromen van vmbo naar mbo, is het

Nederlandse

niet eenvoudig uit alle opleidingen (bol en bbl) een keuze te maken; dat

onderwijs-

geldt nog sterker voor allochtone jongeren met lager opgeleide ouders

systeem
(menselijk

Advies

kapitaal)

• Besteed extra aandacht aan de informatieverstrekking
• Communiceer duidelijk met allochtone jongeren over vervolgopleidingskeuzes

• Decanen
• Praktijkbegeleiders

Loopbaan

]

Menukaart

Ingrediënten “Blik op de arbeidsmarkt”

Voor wie

In aanraking komen met de toekomstige beroepswereld

Feiten
Bieden van
trainingen in de
aanloop naar
een loopbaan

• Er is soms sprake van een zich opstapelende achterstand van allochtonen

• Mbo-instellingen

bij het betreden van de arbeidsmarkt
• Allochtonen beschikken doorgaans over minder effectieve netwerken
(sociaal kapitaal) bij de toetreding tot de arbeidsmarkt
Advies
• Neem sollicitatietrainingen (voorbereiding, brieven en gesprekken) op in
de mbo-opleiding
• Breng het belang van netwerken bij het toetreden tot de arbeidsmarkt meer

Feiten
Benoemen van

• Positieve kijk van werkgevers op de multiculturele samenleving en op de

stimulerende

multiculturele samenstelling van het personeel is van invloed op de loopbaan

rollen die de

van een allochtone werknemer

regionale
overheid en
de bedrijven
zouden kunnen

• Gelijke behandeling van personeelsleden met verschillende culturele
achtergrond vertaalt zich in een positieve sfeer op de werkvloer
• Overheid kan voorloper zijn bij het aanbieden van stages/werkervaringsplekken

spelen
Advies
• Geef en toon vertrouwen in iemands capaciteiten
• Verplicht werkgevers om gelijke kansen te bieden
• Betrek allochtone ouders meer bij de opleiding van hun kinderen
• Neem barrières weg rond diploma-erkenning en verblijfsvergunning
• Schep van werkervaringsplaatsen en stageplekken
• Help beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen
• Ontwikkel standaard introductieprogramma’s voor leerbedrijven over
interculturele communicatie (kennis over culturele parameters en
wederzijdse beeldvorming)
• Intensiveer participatie leerbedrijven – schoolverlaters die door de arbeids-

• Overheid op regionaal
niveau
• Hbo-instellingen
• Mbo-instellingen
• Opleidingsinstituten in
de regio
• Leerbedrijven

MENUKAART

Regiorol

onder de aandacht van allochtone studenten

markt worden aangetrokken
• Stimuleer parttime leerwerkconstructies
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Gedeelde verantwoordelijkheid

]

Menukaart

Ingrediënten “Blik op de arbeidsmarkt”

Voor wie

In aanraking komen met de toekomstige beroepswereld

Feiten
Roc’s en
leerbedrijven

• Culturele diversiteit is lang niet altijd een aandachtspunt bij roc’s en
leerbedrijven

samen sterk

Advies

voor (verdere)

• Intensiveer de participatie van leerbedrijven en maak gebruik van hun

schoolverlaters

• Bedrijven in de regio
• Deelnemers

maken zich

diplomering van

• Roc’s

ervaringen op het terrein van culturele verscheidenheid
• Stimuleer eventueel parttimeconstructies om leerlingen aan het werken
te krijgen
• Breng leerwegen in kaart en benoem indicatoren ten aanzien van bedrijfscultuur en studiesucces

• Leerbedrijven

