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DIT FACTSHEET
In dit factsheet staan een aantal interventies om schoolverlaters en laatstejaars studenten met 

een grote kans op werkloosheid te ondersteunen bij het verbeteren van hun kansen op de 

arbeidsmarkt. Dit factsheet gaat vooral in op het verbeteren van de kansen van jongeren met 

een migratieachtergrond en een lage sociaal economische status. De beschreven interventies 

zijn evidence based en opgesteld op basis van twee onderzoeken1, gesprekken met experts en 

onderzoekers en ervaringen van het Expertisepunt LOB en het programma LOB en Gelijke 

Kansen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in dit factsheet kort op een rij gezet zodat ze 

onderwijsinstellingen kunnen helpen bij hun subsidieaanvraag in het kader van de 

Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022. 

EXTRA STEUN
Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet - als onderdeel van het 3e Coronasteunpakket - 

maatregelen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Deze maatregelen zijn 

bedoeld voor schoolverlaters met een grote kans op werkloosheid, onder andere in het mbo. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren met een opleiding in de beroepsopleidende leerweg 

(bol) op niveau 2 of jongeren met een migratieachtergrond. Andere jongeren hebben ook een 

verhoogde kans op werkloosheid, zoals jongeren met een opleiding in een sector waar vanwege 

de coronacrisis de baankansen zijn geslonken. Om te voorkomen dat deze jongeren werkloos 

raken worden mbo-instellingen in staat gesteld extra inzet voor laatstejaars studenten en 

gediplomeerde schoolverlaters te plegen. 

SUBSIDIEAANVRAAG INDIENEN
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap hebben extra geld beschikbaar gesteld om kwetsbare schoolverlaters te 

ondersteunen bij de stap naar vervolgonderwijs of bij het vinden van een baan. Mbo-

instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen, dit kan van 22 januari 2021 tot en met 22 

februari 2021. De subsidieaanvraag is te vinden op de website van DUS-I.² Zie de regeling voor 

de precieze voorwaarden.

WERKZAME MECHANISMEN
Om de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond of lage sociaal-

economische status structureel te verbeteren moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen.   

Scholen kunnen dit doen door effectiever in te zetten op deskundige loopbaanbegeleiding, 

docenten – meer dan voorheen – door zich bewust te worden van hun functie als rolmodel  en 

loopbaanondersteuner, de studenten door effectiever zoekgedrag en werkgevers door 

bijvoorbeeld het verbeteren van hun werving en selectieprocessen. 

Hieronder staan zeven mechanismen beschreven die studenten, onderwijsinstellingen en 

leerbedrijven kunnen helpen om de arbeidsmarktpositie van jongeren met een migratie-

achtergrond te verbeteren. 
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1  www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/toolbox-gelijke-kansen-naar-de-toekomst
    www.kis.nl/publicatie/mbo-stagediscriminatie-voorkomen-en-aanpakken-wat-kan-werken 
 2 www.dus-i.nl/subsidies/extra-begeleiding-en-nazorg-mbo 
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EFFECTIVITEIT EN EMPOWERMENT1
HOE WERKT HET MECHANISME?

Mbo-instellingen bereiden studenten voor op een vak, doorstroom naar een vervolgopleiding en voorbereiding op de 
maatschappij (burgerschap). De student is echter zelf verantwoordelijk is voor het vinden van een stageplek of betaald 
werk. Uit onderzoek blijkt dat dit voor met name studenten met een migratieachtergrond geen vanzelfsprekendheid is. 
Er is een verband tussen een gebrek aan vertrouwen in het eigen kunnen (lage zelfeffectiviteit), minder effectief 
zoekgedrag en minder kans op het vinden van werk of een stageplek. Als studenten ervan uitgaan dat hun zoektocht 
toch niet succesvol zal zijn, beginnen ze ook met minder enthousiasme aan die zoektocht.

Wat zijn de mogelijkheden om studenten meer vertrouwen in hun eigen kunnen te geven?     
Het blijkt dat docenten en opleidingen een bepalende rol spelen in het versterken van het vertrouwen in het eigen 
kunnen van studenten. Dit heeft vooral te maken met de mate waarin de school veiligheid kan bieden. Een veilig klimaat 
biedt studenten de mogelijkheid om te oefenen met de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties zoals 
kwaliteiten-, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Studenten hebben deze kwaliteiten 
nodig om zich te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarbij is het belangrijk dat er een open dialoog tussen 
studenten en docenten ontstaat en dat er ruimte is om te reflecteren op hun werknemersvaardigheden. Dit alles helpt 
studenten om de regie te nemen op hun eigen (studie)loopbaan.

HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

Veilige context
Om vertrouwen te kunnen ontwikkelen hebben jongeren 
een veilige sociale omgeving nodig. Veiligheid ontstaat als 
studenten erop kunnen vertrouwen dat de school voor 
hem of haar opkomt als dat nodig is. Dit houdt ook in dat 
de onderwijsinstelling een heldere visie heeft over gelijke 
kansen voor iedereen en concrete afspraken maakt over 
hoe om te gaan met een vermoeden van discriminatie.

Dialoog over (on)gelijke kansen
Vertrouwen ontstaat als studenten zich daadwerkelijk ge-
zien en gehoord voelen. Dit kunnen docenten doen door 
met studenten met een migratieachtergrond in gesprek te 
gaan over ongelijke kansen. Docenten zijn zich daardoor 
bewust van de kansenongelijkheid tussen jongeren en zijn 
in staat om daarover met jongeren in gesprek te gaan. 

 TIP
  Het is belangrijk om te zorgen dat studenten op een  

positieve manier benaderd worden. Studenten mogen 
niet het gevoel krijgen dat ze zich zorgen moeten maken 
over discriminatie, maar juist gaan zien dat het ondanks 
dat er discriminatie bestaat toch mogelijk is om succes-
vol stage te lopen. Meer informatie over het voeren van 
gesprekken over dit onderwerp staan op de site van het 
Expertisepunt LOB. 

Loopbaanontwikkeling en –begeleiding  
(opdoen van positieve ervaringen)
Studenten ontwikkelen de vijf loopbaancompetenties 
door het opdoen van positieve ervaringen in de praktijk, 
bijvoorbeeld tijdens oriënterende bedrijfsbezoeken en 
stages. Een toekomstgerichte reflectie hierop geeft 
studenten meer inzicht in zichzelf en inzicht in wat voor 
hen een passende werkplek / stage zou kunnen zijn. Ook 
coaching en workshops kunnen ondersteunen bij het 
ontwikkelen van de benodigde loopbaancompetenties. Zo 
kunnen ze vertrouwen in hun eigen kunnen ontwikkelen. 
Gespecialiseerde loopbaanbegeleiding (met kennis van 
het onderwijs en de arbeidsmarkt) helpt hen bij het 
ontwikkelen van een realistisch beeld van beroepen, 
vervolgopleidingen met arbeidsmarkt perspectief en een 
studie-en beroepskeuze die past bij hun kwaliteiten en 
motieven.

 TIP
  Meer informatie over de vijf loopbaancompetenties, 

empowerment en opdrachten bij werkexploratie staan 
op de site van het Expertisepunt LOB. 
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STUDENTEN KENNIS LATEN MAKEN MET WERKGEVERS3
HOE WERKT HET MECHANISME?

Studenten met een migratieachtergrond hebben vaker een kaal cv waardoor ze kansen mislopen op de arbeidsmarkt. Ze 
doen niet zo vaak vrijwilligerswerk en hun bijbaan sluit vaak niet goed aan bij hun opleiding of de wensen van 
leerwerkbedrijven. Werkgevers kiezen juist graag voor jongeren met meer herkenbare werkervaring. Studenten met een 
migratieachtergrond bouwen daardoor minder contacten op waardoor ze minder goed leren wat de ‘spelregels’ van de 
arbeidsmarkt zijn, wat effect heeft op hun arbeidsmarktpositie. Het is daarom belangrijk dat studenten tijdens hun 
opleiding zo snel mogelijk kennis maken met werkgevers en kunnen ervaren wat belangrijk is bij het vinden van een baan.
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ONDERSTEUNING BIJ ZOEKGEDRAG NAAR WERK 2
HOE WERKT HET MECHANISME?

Het zoekgedrag van studenten sluit niet altijd aan bij de wervingsstrategie van werkgevers. Studenten met een 
migratieachtergrond maken vooral gebruik van open sollicitaties en formele ondersteuning in de vorm van intermediairs 
en maken minder gebruik van hun netwerk om een baan te vinden. Deze manier van zoeken is minder effectief omdat 
werkgevers voor hun werving vooral gebruikmaken van informele kanalen.

HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

De juiste informatie
Studenten met een migratieachtergrond hebben niet al-
tijd een realistisch beeld van hun kansen op de arbeids-
markt en van de arbeidsmarksituatie. Ze kiezen vaak voor 
een opleiding in sectoren waar weinig werk te vinden is. Zij 
zijn geholpen met de juiste informatie over de arbeids-
markt en met informatie die aansluit op hun belevings-
wereld. Het helpt om alumni met een migratieachtergrond 
in te zetten, zij hebben verhalen en tips die goed aanslui-
ten bij de belevingswereld van deze studenten.

 TIP
  Op de website ‘Kies mbo’ staat meer informatie over 

studiekeuze en arbeidsmarktkansen. Op de website  
van het Expertisepunt LOB is verder de wegwijzer  
arbeidsmarktinformatie en voor loopbaanbegeleiders 
te vinden. 

Gericht solliciteren
Studenten hebben de neiging om heel veel te solliciteren 
en dan vaak ook nog via open sollicitaties. Deze manier 
van solliciteren is niet erg effectief en steeds maar weer 
afgewezen worden is niet goed voor het zelfvertrouwen 
van studenten. Het werkt veel beter als studenten leren  

 
 
om gericht te solliciteren en leren hoe ze kunnen aanslui-
ten bij de wensen van leerbedrijven. Dit kan bijvoorbeeld 
door workshops over de basisvaardigheden van solliciteren 
(wat is een goede brief en cv?) en te oefenen met het ge-
bruik van informele wervingskanalen. Ook kan de school 
zelf bemiddelen bij het vinden van werk of een stage.

 TIP
  Meer informatie over het voorbereiden van sollicitatie-

gesprekken of het opstellen van een cv staan op de site 
van het Expertisepunt LOB. 

Oefenen met werkgevers
Eerlijke feedback van echte werkgevers helpt bij het ver-
beteren van het zoekgedrag van studenten naar werk of 
een stageplek. Dit kan bijvoorbeeld door werkgevers op 
school uit te nodigen voor het geven van gastlessen en het 
geven van uitleg over wat effectieve manieren zijn om 
werk te vinden. Ook het oefenen van ‘echte’ sollicitaties 
met werkgevers helpt bij verbeteren van het zoekgedrag. 
Deze ontmoetingen met werkgevers zijn bovendien het 
moment om de sociale en culturele codes van het zoeken 
naar werk of een stageplek te belichten.

HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

Leren netwerken
Studenten met een migratieachtergrond zoeken vaak naar 
werk binnen de eigen gemeenschap terwijl voor het vin-
den van werk contacten buiten de eigen kring belangrijk 
zijn. Het zou daarom goed zijn om binnen het onderwijs 
meer aandacht te besteden aan het leren netwerken (dit is 
een van de vijf loopbaancompetenties).

Studenten en werkgevers samenbrengen
Leren hoe je moet netwerken is niet voldoende. Het is ook 
belangrijk om deze vaardigheden in de praktijk te kunnen  

 
 
toepassen. Scholen kunnen hierbij helpen door studenten  
en werkgevers samen te brengen door bijvoorbeeld het 
organiseren van gastlessen, ‘meeloopdagen’ en oriënte-
rende bedrijfsbezoeken. 

 TIP
  Meer informatie over netwerken of opdrachten om een 

bedrijfsbezoek voor te bereiden staan op de pagina over 
LOB en Gelijke Kansen op de site van het Expertisepunt 
LOB. 
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ELKAAR LEREN KENNEN OP DE WERKVLOER

OBJECTIEF WERVEN EN SELECTEREN 

4

5

HOE WERKT HET MECHANISME?

Soms kunnen (wederzijdse) vooroordelen in de weg staan bij het vinden van een stage of eerste baan. In sommige 
gevallen kan dit zelfs leiden tot discriminatie. Het blijkt dat vooroordelen verminderen als mensen elkaar goed leren 
kennen (contacttheorie), door bijvoorbeeld met elkaar samen te werken. Kern van het mechanisme is dat jongeren en 
werkgevers elkaar leren kennen voorafgaand aan de selectie. 

HOE WERKT HET MECHANISME?

Alle werkgevers zoeken de beste kandidaat voor de baan. Werkgevers zijn echter ook onbewust geneigd om studenten 
aan te nemen die op hen lijken (de klik). Ook kan het beeld over een student gekleurd worden door associaties die te 
maken hebben met uiterlijk, naam of achtergrond maar die niet relevant zijn voor zijn of haar functioneren. Om 
vooroordelen in het selectieproces te verminderen, maken werkgevers gebruik van objectief werven en selecteren. De 
kern van deze aanpak bestaat uit de volgende 3 stappen. 
• Bepaal vooraf de relevante functie-eisen.
• Vraag gericht naar de functie-eisen en stel alle kandidaten dezelfde vragen.
• Beoordeel kandidaten op basis van een beoordelingsformat (en bedenk dus vooraf wat je goed vindt en wat niet). 

Onderwijsinstellingen kunnen de stappen van het objectief werven en selecteren bijvoorbeeld gebruiken als ze samen 
met leerwerkbedrijven competenties opstellen die nodig zijn voor een bepaalde stage.

HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

Proefstages
Tijdens een proefstage gaat een student direct bij een 
werkgever aan de slag. Dit lijkt een beetje op het concept 
van ‘open hiring’. De beoordeling vindt later op een van te 
voren vastgesteld moment plaats en is op basis van het 
feitelijk functioneren van de student. De kans op beoorde-
ling op basis van ‘een klik’ in het gesprek, het uiterlijk van 
de student of hoe Nederlands zijn of haar naam klinkt is 
daardoor minder groot.

Oriënterende bedrijfsbezoeken
Uit pilots blijkt dat oriënterende bedrijfsbezoeken vooral 
door studenten met een migratieachtergrond worden ge-
waardeerd. Bij een bedrijfsbezoek gaan studenten langs  

 
 
bij leerbedrijven waar ze zouden willen werken of stage-
lopen. Bij voorkeur kunnen ze tijdens zo’n bezoek ook al 
meewerken waardoor ze kans hebben om te laten zien 
wat ze in huis hebben.

 TIP
  Het verminderen van vooroordelen werkt beter bij een 

langer durend contact op basis van een gezamenlijk 
doel. Dit kan bijvoorbeeld door meeloopdagen en voor-
al meewerken. Speeddates zijn minder geschikt om 
vooroordelen te verminderen. Zie ook de handreiking 
op de site van het Expertisepunt LOB 

HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

Objectief selecteren door de onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen kunnen studenten selecteren voor 
een stage op basis van de met het leerwerkbedrijf af-
gestemde functie-eisen. Dit werkt alleen als het leerwerk-
bedrijf er vertrouwen in heeft dat de school dit op een 
goede manier doet. Zo’n werkwijze heeft daarom meer 
kans van slagen als er een vertrouwensrelatie bestaat tus-
sen de onderwijsinstelling en het leerbedrijf.

Objectief selecteren door leerbedrijven
Leerbedrijven kunnen samen met de onderwijsinstelling 
onderzoeken wat helpt bij het objectief selecteren en daar 
hun werving- en selectieproces op aanpassen. Zo kunnen 
leerbedrijven bijvoorbeeld gaan werken met een stan-
daard formulier waarop ze de competenties aangeven  
die een student idealiter zou moeten hebben. Ook zou 
anoniem solliciteren een bijdrage kunnen leveren. 
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HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

Bewustwordingstraining voor scholen en bedrijven
Bewustwordingstrainingen kunnen onderwijsprofes-
sionals en medewerkers van leerwerkbedrijven helpen om 
zich bewust te worden van hun eigen (impliciete) voor-
oordelen en stereotypen. Hierdoor is de kans groot dat ze 
op een andere manier met bijvoorbeeld studenten met 
een migratieachtergrond omgaan.

Meer inzicht in meldingen discriminatie 
Om discriminatie tegen te gaan, is het belangrijk om inzicht 
te hebben in het aantal meldingen van discriminatie en in de 
aard van de meldingen. Het creëren van een vertrouwde en 
veilige omgeving kan de meldingsbereidheid van studenten 
vergroten. Het trainen van onderwijsprofessionals in het 
omgaan met signalen van discriminatie kan hierbij helpen.  

 
 
Het is namelijk soms lastig om in individuele gevallen te be-
palen of er al dan niet sprake is van discriminatie.

Trainingen om discriminatie bespreekbaar te maken 
met werkgevers
Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan met werk-
gevers en leerbedrijven over het tegengaan van discrimi-
natie. En dat is niet makkelijk. Scholen zullen begrijpe-
lijkerwijs de relatie met het leerbedrijf niet graag op het 
spel zetten. Toch is het wel nodig om duidelijk te maken 
wat de sociale norm is, wat is acceptabel en wat niet. Sociale 
normen hebben namelijk veel invloed op het handelen en 
het gedrag van werkgevers richting de studenten. 

BEWUSTWORDING EN DIALOOG 
6

HOE WERKT HET MECHANISME?

Om gelijke kansen te stimuleren, moeten studenten, scholen en leerbedrijven een bijdrage leveren. Niet alle jongeren 
hebben gelijke kansen en soms kunnen zij discriminatie ervaren bij het zoeken van een stage of werk. Dit vraagt 
bewustwording van de manier waarop discriminatie werkt om daar vervolgens met elkaar het gesprek over aan te 
kunnen gaan.

Uit onderzoek blijkt dat bewustwordingstrainingen de meeste kans van slagen hebben als mensen gemotiveerd zijn om 
vooroordelen tegen te gaan, als ze zichzelf in de hand kunnen houden en als ze snappen hoe ze hun gedrag kunnen 
aanpassen. Bewustwording werkt dan ook vooral als start voor het aanpassen van processen en werkwijzen.  

HOE PAS JE HET MECHANISME TOE BINNEN HET MBO?

Een actief beleid voor gelijke kansen door de school
Scholen kunnen actief uitdragen dat ze staan voor gelijke 
kansen en het tegengaan van discriminatie. Dit kan bij-
voorbeeld door het gezamenlijk opstellen van een visie  
op gelijke kansen, startbijeenkomsten gericht op bewust-
wording maar zeker ook door het aanpassen van proces-
sen en werkwijzen bij de ondersteuning van studenten bij 
de zoektocht naar werk en stages. 

Beleid voor objectieve werving en selectie bij het 
leerbedrijf
Leerbedrijven worden erkend op basis van het wettelijk 
vastgestelde Reglement erkenning leerbedrijven SBB  

 
 
(het Erkenningsreglement). In het Erkenningsreglement is 
bepaald dat elke student veilig en gezond moet kunnen 
werken op zijn of haar stageplek. Dat betekent ook dat er 
geen sprake mag zijn van discriminatie. Op basis van het 
wetsvoorstel ‘Gelijke kansen bij werving en selectie’  
worden verplicht een werkwijze te hanteren die gericht is 
op het creëren van gelijke kansen bij werving en selectie. 
Daarin is het belangrijk dat aandacht is voor stage-
discriminatie. Scholen kunnen hierover het gesprek aan-
gaan met leerbedrijven. 

SOCIALE NORMEN 7
HOE WERKT HET MECHANISME?

Onderzoek laat zien dat sociale normen (wat is acceptabel) kunnen bijdragen aan het voorkomen van discriminatie. 
Discriminatie vindt veelal onbewust en onbedoeld plaats. Of mensen al dan niet actief hun gedrag aanpassen om 
vooroordelen te onderdrukken hangt af van wat zij denken dat “passend” is in hun omgeving.

Leidinggevenden zijn belangrijk bij het neerzetten van een duidelijke sociale norm door zich actief uit te spreken tegen 
discriminatie. De top van een bedrijf of organisatie moet laten zien dat ze voorstander zijn van diversiteitsbeleid en zich 
hieraan committeren.
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Deze folder is opgesteld in samenwerking met Kennispunt Gelijke Kansen Diversiteit en Inclusie van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en de onderzoekslijn 
Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland. 

MEER WETEN? 

Hieronder vind je links naar interessante organisaties en onderzoeken.

•   Onderzoek door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) naar effectieve mechanismen voor  

het tegengaan van stagediscriminatie:  

www.kis.nl/publicatie/mbo-stagediscriminatie-voorkomen-en-aanpakken-wat-kan-werken 

•  Onderzoek door de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken van hogeschool Inholland naar effectieve 

mechanismen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt door verbetering van de voorbereiding op de arbeidsmarkt: 

www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/toolbox-gelijke-kansen-naar-de-toekomst

•  Op de website van het Expertisepunt LOB is meer informatie te vinden over LOB-opdrachten die een school kan 

inzetten in het eigen LOB-programma: www.expertisepuntlob.nl/tools/opdrachtenbank

•  Op de website van het Expertisepunt LOB is ook de wegwijzer arbeidsmarktinformatie en lob voor 

loopbaanbegeleiders te vinden. www.expertisepuntlob.nl/arbeidsmarktinformatie-en-lob

•  Op de website van het Expertisepunt LOB is verder meer informatie te vinden over het programma LOB en  

Gelijke Kansen en de daar ontwikkelde tools (o.a. oriënterende bedrijfsbezoeken). 

 www.expertisepuntlob.nl/lob-en-gelijke-kansen

•  Op de website ‘Kies mbo’ staat meer informatie over studiekeuze en arbeidsmarktkansen. 

 www.kiesmbo.nl

•  Op het platform kiesmij.nl is specifiek informatie beschikbaar over wat stagediscriminatie is en wat scholen, 

leerbedrijven en studenten er tegen kunnen doen. www.kiesmij.nl
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