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opleidingsniveau. Dit kan worden verholpen door gerichter aan 

te sluiten bij jongvolwassen statushouders en hun vaardigheden, 

door duidelijk te zijn over wat (realistische) onderwijsmogelijkhe-

den zijn en wat van leerlingen verwacht wordt, door te investeren 

in een goede voorbereiding en door de verschillende mogelijkhe-

den voor instroom per persoon gericht af te wegen.

Knelpunten en oplossingsrichtingen rond de 
schoolloopbaan

Bij het succesvol doorlopen van hun onderwijsloopbaan spelen 

andere belemmeringen en oplossingen een rol. Hier gaat het om 

de kennis en vaardigheden van zowel jongvolwassen status-

houders als van docenten. En om het omgaan met zorgen van 

jongvolwassen statushouders die de focus op hun opleiding in 

de weg staan. Deze belemmeringen kunnen het risico op uitval 

vergroten. Belangrijke constatering is dan ook dat de noodzaak 

tot ondersteuning niet stopt als een statushouder eenmaal is 

ingestroomd in de opleiding. Oplossingen liggen in het doorlo-

pend aanbieden van (extra) ondersteuning van taal- en studie-

vaardigheden, evenals het versterken van de competenties van 

docenten, aandacht voor niet-studie gerelateerde zorgen van 

jongvolwassen statushouders en sociale binding met anderen 

binnen en buiten de school.

Uitgangspunten voor oplossingsrichtingen

Om meer jongvolwassen statushouders onderwijs te laten 

volgen, zijn drie uitgangspunten van belang: oplossingsgericht 

samenwerken, een realistisch toekomstbeeld en duurzame 

ondersteuning op verschillende vlakken. 

SAMENWERKEN VANUIT EEN OPLOSSINGSGERICHTE 

HOUDING

Om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor jongvolwas-

sen statushouders blijkt uit alle praktijkvoorbeelden dat samen-

werking tussen verschillende partijen nodig is. Partijen als de 

Te weinig jongvolwassen vluchtelingen met een (voorlopige 

of voorwaardelijke) verblijfsvergunning volgen een opleiding. 

Terwijl dat wel hun integratie bevordert en hun kansen op de 

arbeidsmarkt vergroot. Hoe komt het dat relatief weinig jong-

volwassen statushouders deelnemen aan het Nederlands 

onderwijs? En hoe kunnen we dat veranderen? Kennisplatform 

Integratie & Samenleving (KIS) deed onderzoek om inzicht 

te geven in de knelpunten en oplossingsrichtingen rond de 

instroom en de schoolloopbaan van jongvolwassen status-

houders (18-30 jaar). Daarvoor interviewden we 24 betrokke-

nen die werken in het onderwijs, bij inburgeringstrajecten, bij 

koepelorganisaties, bij gemeenten en bij de landelijke overheid. 

En spraken met twaalf jongvolwassen statushouders die onder-

wijs in Nederland volgen. Daarnaast bekeken we door het hele 

land verschillende goede praktijkvoorbeelden gericht op meer 

onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders. Met 

deze publicatie willen we gemeenten, onderwijsinstellingen en 

andere belanghebbenden inspireren om actiever werk te maken 

van onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders. Op 

basis van de interviews en met behulp van concrete voorbeelden 

uit het hele land beschreven we de barrières die er zijn bij het 

beginnen met een opleiding en bij het goed doorlopen ervan en 

geven we oplossingsrichtingen die de onderwijsdeelname van 

jongvolwassen statushouders kunnen verhogen.

Knelpunten en oplossingsrichtingen rond de 
instroom 

Rond het starten van een opleiding zagen we knelpunten en 

oplossingsrichtingen op drie terreinen: de vaardigheden van 

jongvolwassen statushouders, de toegang tot het onderwijs 

en het gemeentelijke beleid ten aanzien van onderwijs, werk 

en inkomen. Opleidingen sluiten niet goed aan bij de taal- en 

studievaardigheden van jongvolwassen statushouders. En 

jongvolwassen statushouders ontbreekt het aan een volledig 

en realistisch beeld van opleidingsmogelijkheden. Velen gaven 

aan dat statushouders daardoor niet instromen of op een te laag 

Samenvatting
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over gezinshereniging, huisvesting of financiën. Het is dan ook 

niet realistisch om te verwachten dat de opleiding succesvol kan 

worden doorlopen zonder hier aandacht aan te besteden. Het 

is van belang dat de betrokken instanties een veilige omgeving 

vormen – met vaste contactpersonen – waar jonge vluchtelin-

gen op terug kunnen vallen. Waar mogelijke problemen gesig-

naleerd worden en zo nodig gericht doorverwezen kan worden. 

Goede ondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelf-

redzaamheid van jongvolwassen statushouders. De begeleiding 

moet er dan ook op zijn gericht dat jongeren op den duur zelf 

de weg naar ondersteuning vinden, zowel binnen als buiten de 

school. En dat zij een netwerk opbouwen en aansluiting zoeken 

bij de samenleving, bijvoorbeeld via sportverenigingen of andere 

(vrijetijds)activiteiten. Deze begeleiding moet duurzaam zijn, wat 

betekent dat we niet kunnen verlangen van onderwijsinstellingen 

dat ze dat alleen op zich nemen. De begeleiding moet ingebed 

zijn in een infrastructuur waar alle betrokken instanties deel van 

uit maken en waar duidelijke afspraken bestaan voor wat betreft 

verantwoordelijkheden en financiering.

Gezamenlijkheid en inbedding ontbreekt 

In de praktijk blijkt het nogal te verschillen of en hoe gemeenten 

en onderwijsinstellingen de onderwijsparticipatie van jongvol-

wassen statushouders faciliteren. De wijze waarop de jongeren 

ondersteund worden is erg afhankelijk van de visie van de betrok-

ken gemeente en de inzet en creativiteit van onderwijsinstellin-

gen. Dit werkt ongelijkheid voor wat betreft de mogelijkheden tot 

onderwijs in de hand.

De bevindingen van dit onderzoek leiden daarom tot een appél 

op gemeenten en de landelijke overheid om samen met onder-

wijsinstellingen, jongvolwassen statushouders en andere 

relevante betrokkenen beleid vorm te geven dat (a) onderwijs-

instellingen ondersteunt bij het bieden van onderwijs aan jong-

volwassen statushouders en (b) willekeur op gemeenteniveau 

zo veel mogelijk voorkomt. Als eerder aangegeven, is samen-

werking van groot belang. Voor een goede samenwerking is 

ook een gezamenlijke visie nodig. We bevelen daarom aan dat 

de betrokken partijen met elkaar een visie op onderwijspartici-

patie van jongvolwassen statushouders ontwikkelen. En dat er 

meer kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende 

gemeenten en onderwijsinstellingen onderling. Met die uitgewis-

selde kennis kunnen gemeenten en onderwijsinstellingen met de 

betrokken ministeries bespreken wat er nodig is om onderwijs-

participatie van jongvolwassen statushouders te versterken en 

uit welke middelen dit (duurzaam) gefaciliteerd kan worden.

gemeenten, onderwijsinstellingen (ISK, ROC, hbo en wo), azc’s, 

Nidos, VluchtelingenWerk, aanbieders van inburgeringscursus-

sen en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Gemeenten 

zijn daarbij een essentiële partner omdat zij deelname aan 

onderwijs faciliteren, bijvoorbeeld door ontheffing van de solli-

citatieplicht en het verstrekken van uitkeringen en aanvullende 

financiële vergoedingen. De praktijkvoorbeelden laten zien dat 

die samenwerking beter verloopt als er vaste personen per orga-

nisatie zijn die structureel contact met elkaar onderhouden. Ze 

houden elkaar dan op de hoogte, denken met elkaar mee en 

kunnen direct actie ondernemen om problemen op te lossen. Als 

iedereen samenwerkt met als drijfveer de onderwijsparticipatie 

voor (meer) statushouders mogelijk te maken, ontstaat er draag-

vlak en (experimenteer)ruimte voor creatieve oplossingen. 

REALISTISCH TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN JONGERE 

LEIDEND

Het is belangrijk te weten hoe jongeren hun eigen toekomst 

voor zich zien. Welke plannen hebben ze, wat zijn hun mogelijk-

heden? Professionals die deze jongeren begeleiden, zoals een 

docent op het ISK, klantmanager van de gemeente of de contact-

persoon van het ROC, moeten hierover met de statushouders in 

gesprek gaan. Zo krijgen ze zicht op het beeld dat ze zelf van hun 

toekomst hebben, en inzicht in hun motivatie voor het volgen van 

onderwijs en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Het 

gesprek kan ook worden gebruikt om dat toekomstperspectief 

in een realistisch kader te plaatsen, zodat er geen verwachtin-

gen gewekt worden die niet waargemaakt kunnen worden. Wie 

deze gesprekken voert is afhankelijk van de situatie waarin de 

jonge statushouder zich bevindt. Het werkt het beste wanneer 

de jongere een vast contactpersoon heeft waarmee een vertrou-

wensband wordt opgebouwd. En in ieder geval is het belangrijk 

dat jongvolwassen statushouders zelf actief betrokken worden 

in het proces en dat professionals helder en op tijd terugkoppe-

len welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Vaak zijn statushou-

ders heel gemotiveerd om met hun toekomst in Nederland aan 

de slag te gaan. Het is dan van belang om te zorgen dat zij niet 

gedemotiveerd raken.

INBEDDEN VAN VERSCHILLENDE VORMEN VAN 

ONDERSTEUNING

De jongeren zouden op meerdere vlakken moeten worden onder-

steund. Niet alleen bij het leerproces, maar ook bij het op orde 

krijgen van een bestaan in Nederland. Intensieve inburgeringstra-

jecten, schakelprogramma’s en extra lestijd of inloopspreekuren 

tijdens de opleiding helpen de statushouder tijdens hun school-

loopbaan. Dit is nadrukkelijk niet alleen hulp bij het verbeteren van 

taalvaardigheden, maar ook van studievaardigheden en vakken-

nis. Maar deze jongvolwassen statushouders hebben vaak ook 

andere zorgen die hun leervermogen beïnvloeden, bijvoorbeeld 
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Dialoog starten over gezamenlijke visie

Bovengenoemde uitgangspunten en het appèl op gezamenlijke 

visieontwikkeling roepen spanningsvelden op, die ook uit het 

onderzoek naar voren kwamen. Deze vormen wat ons betreft 

het startpunt voor de dialoog over die gezamenlijke visie. Op 

basis van het onderzoek formuleerden we de volgende vragen 

waarmee het gesprek kan worden opgestart:

Regievoering in samenwerking

• Welke rollen en mogelijkheden hebben de verschillende 

samenwerkingspartners?

• Als er een probleem wordt gesignaleerd, wie pakt dat op?

Gemeentelijk beleid: focus op snelle of duurzame uitstroom 

naar werk?

• Wat is de gemeentelijke visie op onderwijs voor (jonge) 

statushouders?

• In hoeverre en op welke manier faciliteren gemeenten de 

onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders?

Begeleiding vanuit school: ondersteunen of opleiden?

• In hoeverre zijn onderwijsinstellingen toegerust en bereid 

om jongvolwassen statushouders te begeleiden? 

• Met welke partijen werken onderwijsinstellingen samen om 

jongvolwassen statushouders adequaat te ondersteunen?

Toekomstperspectief van jongeren centraal: individuele oplos-

singen of structurele veranderingen?

• Hoe van individuele gevallen tot structurele oplossingen te 

komen?

• Hoe van ad hoc-maatregelen tot ingebedde werkwijzen te 

komen?
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autonome personen die onderdeel uitmaken van een democra-

tische samenleving (Leeman & Veendrick, 2002). Voor vluchte-

lingen die nieuw in Nederland zijn, is het volgen van onderwijs 

bovendien een goede manier om ons bureaucratisch systeem 

en regelgeving te leren kennen. Ook verbetert het volgen van 

een opleiding het taalniveau van vluchtelingen. Dat is belang-

rijk, omdat ook na de verplichte inburgering het taalniveau van 

statushouders vaak nog van onvoldoende niveau is om volwaar-

dig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving 

(Razenberg & De Gruijter, 2016). Voor statushouders biedt het 

volgen van onderwijs de kans om hun ambities te realiseren en 

een baan te vinden die bij hun doelen en kwaliteiten past.

1.2 Onderwijs als kans voor 
jongvolwassen statushouders

Onder de groep vluchtelingen die recent een verblijfsstatus 

heeft gekregen, bevinden zich relatief veel jonge, alleenstaan-

den (18-30 jaar).2 Het betreft vooral jonge mannen uit Syrië en 

Eritrea, die alleenstaand zijn of zonder partner (en/of kinderen) 

naar Nederland zijn gekomen (VluchtelingenWerk Nederland, 

2017). Deze groep heeft vaak lang in asielzoekerscentra verble-

ven (ook na statusverlening), omdat gemeenten moeite hebben 

huisvesting voor alleenstaanden te realiseren. Diverse gemeen-

ten kiezen voor (tijdelijke) groepsgewijze huisvesting van deze 

jonge vluchtelingen (Smits van Waesberghe & Razenberg, 2016). 

Kennisplatform Integratie & Samenleving krijgt vanuit diverse 

gemeenten en maatschappelijke organisaties verontrustende 

signalen over de zeer kwetsbare positie van deze groep. De 

dagbesteding van jongvolwassen statushouders baart zorgen: 

de verplichte inburgering is maar enkele dagdelen per week, de 

rest van de tijd is er geen dagbesteding. Daarnaast leven jongvol-

2 Ook komen Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’ers) naar 
Nederland. De grootste groep amv’ers komt uit Eritrea. (VluchtelingenWerk 
Nederland, Vluchtelingen in getallen, 2017). 

1. 

De onderwijsparticipatie van jonge vluchtelingen is laag. Dit terwijl 

een Nederlands diploma de kansen op de arbeidsmarkt verbe-

tert (Bakker, 2015). Met deze publicatie biedt Kennisplatform 

Integratie & Samenleving inzicht in de knelpunten die instroom 

in het middelbaar en hoger onderwijs en de schoolloopbaan van 

jongvolwassen statushouders belemmeren. Ook brengen we – 

aan de hand van concrete voorbeelden uit het hele land - oplos-

singsrichtingen voor de barrières voor de instroom in onderwijs 

en het goed doorlopen van de opleiding in kaart. 

1.1 Belang van onderwijs voor integratie 
statushouders

Onderzoek naar de integratie van langer gevestigde statushou-

ders1 , toont aan dat een Nederlands diploma de kansen op de 

arbeidsmarkt verhoogt (Bakker, 2015). Ook de Onderwijsraad 

benadrukt in het in 2017 uitgebrachte advies ‘Vluchtelingen en 

onderwijs’ het belang van onderwijs voor de positie van status-

houders op de arbeidsmarkt. Nederlandse gemeenten geven 

in de jaarlijkse monitor ‘gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding 

statushouders’ aan dat voor veel statushouders de stap naar 

werk nog te groot is. Voor een derde van de statushouders zal 

bemiddeling via onderwijs de beste voorbereiding bieden op 

betaald werk, aldus de gemeenten (Razenberg & De Gruijter, 

2016). Als meer vluchtelingen duurzaam betaald werk vinden, 

neemt de druk op de sociale voorzieningen af. De verwachting is 

dat deze ontwikkeling het draagvlak voor de opvang van vluchte-

lingen versterkt, zo beargumenteren diverse partijen (zie bijvoor-

beeld De Onderwijsraad, 2017 en Signalering SER, 2017). 

Onderwijs verbetert niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt, 

maar versterkt ook de culturele, maatschappelijke en soci-

aaleconomische integratie van nieuwkomers (Onderwijsraad, 

2017). Onderwijs draagt bij aan de vorming van zelfstandige en 

1 Statushouders zijn vluchtelingen met een (voorlopige of voorwaardelijke) 
verblijfsvergunning.

1 Introductie
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wijs.5 Daarnaast is er een kleine groep statushouders van 18+ 

die voortgezet onderwijs volgt (hier vallen ook schakelklassen 

onder) (CBS, 2017). 

Volgens gemeenten is voor een derde van de (volwassen) 

statushouders het volgen van opleiding de meest geschikte 

weg is om uiteindelijk betaald werk te vinden (Razenberg & De 

Gruijter, 2016). Toch schatten gemeenten in dat maar 12% van 

de statushouders is uitgestroomd naar (enige vorm van) onder-

wijs (Razenberg et. al., 2017). Deze discrepantie tussen voorne-

men en uitvoering laat zien dat gemeenten moeite hebben met 

het laten instromen van statushouders in onderwijs. In 2017 

bood slechts een kwart van de gemeenten de optie aan status-

houders om een mbo-opleiding te volgen naast de verplichte 

inburgering. Dat is niet veel, en zegt niks over het aantal jongvol-

wassen statushouders dat van deze mogelijkheid gebruik weet 

te maken. Gemeenten geven aan het lastig te vinden om duale 

trajecten op te zetten waarbij opleiding en inburgering gecom-

bineerd worden, omdat zij sinds de Wet inburgering 2013 geen 

rol meer spelen in de (verplichte) inburgering van nieuwkomers. 

Onder de Wet Inburgering 2013 is dan ook nauwelijks gebruik 

gemaakt van duale trajecten (Algemene Rekenkamer, 2017). 

ONDERWIJSNIVEAU

Naast een gebrekkige instroom is er ook bezorgdheid over het 

onderwijsniveau waarop statushouders terechtkomen: dit zou 

niet altijd tegemoetkomen aan hun capaciteiten. Jongeren die 

doorstromen vanuit een Internationale Schakel Klas stromen in 

ruim een derde van de gevallen door naar een niveau dat lager 

ligt dan zij cognitief gezien aankunnen, zo blijkt uit een onder-

zoek onder directeuren van scholen met Internationale Schakel 

Klassen. Van de jongeren die vanuit het ISK naar het middelbaar 

beroepsonderwijs gaan, gaat 80% naar de entreeopleiding (De 

Onderwijsraad, 2017).6 

Een verkennend onderzoek naar instroom en doorstroom in 

onderwijs toont aan dat taalvaardigheid (en een achterstand 

hierin) soms bepalender is dan cognitieve vaardigheden voor het 

bepalen van het instroomniveau in het onderwijs (Stavenuiter et. 

al., 2016). Juist rond het taalniveau van statushouders bestaan 

zorgen. Het taalniveau A2 is onvoldoende om een opleiding op 

5 Deze constructie is mogelijk door samenwerkingsverbanden tussen het 
voortgezet en beroepsonderwijs.

6 De Onderwijsraad verwijst hierbij naar een publicatie van de VO-raad: VO-raad 
(2016a). Asielkind leert onder zijn niveau. Webpagina. Geraadpleegd op 14 
februari 2017 door De Onderwijsraad via de website van VO-raad, https://
www.vo-raad.nl/nieuws/asielkind-leert-onder-zijn-niveau.

wassen statushouders in een geïsoleerde positie. Ze gaan voor-

namelijk om met andere jonge vluchtelingen die zich in dezelfde 

positie bevinden. Met Nederlandse jongeren is weinig contact. 

Door het ontbreken van een zinvolle dagbesteding kan verveling 

optreden en neemt het risico op drank- en drugsmisbruik toe. 

Ook ontbreekt het jongvolwassen statushouders vaak aan de 

vaardigheden om met geld te kunnen omgaan waardoor proble-

matische schulden kunnen ontstaan (de Gruijter & Razenberg, 

2017). Kortom: (een deel van) deze groep is minder zelfredzaam 

dan gehoopt en gedacht en het huidige ondersteuningsaanbod 

(maatschappelijke begeleiding, inburgering, voorzieningen in 

de wijk) is onvoldoende en sluit niet goed aan bij de vragen en 

behoeften van deze jonge vluchtelingen3. Scholing kan een posi-

tieve invloed hebben op de verschillende levensdomeinen waar 

zich knelpunten voordoen. Daarnaast biedt het een dagritme aan 

de jongeren, en inbedding in bestaande sociale structuren.

Jonge vluchtelingen hebben meer mogelijkheden dan oudere 

vluchtelingen om via het volgen van een opleiding een 

Nederlandse startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te bemach-

tigen. Veel recent gearriveerde statushouders zijn jonger dan 30 

jaar en kunnen dus gebruik maken van de Wet studiefinancie-

ring4 om een Nederlands diploma te halen. Voor de groep die 

voor het 18e levensjaar in Nederland was, geldt dat zij onderwijs 

hebben genoten via de Internationale Schakel Klassen (ISK). 

Omdat zij jong zijn, kunnen zij sneller leren en hebben meer 

mogelijkheden om onderwijs te volgen dan oudere vluchtelingen 

(Ferrier et. al., 2016). 

1.3 Instroom van statushouders in 
onderwijs 

De instroom van statushouders in het Nederlands onderwijs 

is laag. Statushouders ervaren veel belemmeringen die de 

instroom in het beroeps- en hoger onderwijs bemoeilijken (SER, 

2016). Dit geldt zowel voor de volwassen statushouders onder 

de 30 - die de doelgroep van dit onderzoek zijn - als voor de 

statushouders boven de 30 (CBS, 2017 & Teunissen, 2016). Uit 

cijfers van het CBS (2017) blijkt dat van alle statushouders die 

in 2014 een vergunning kregen, slecht 1% een opleiding in het 

hoger onderwijs (hbo of wo) volgt. Ongeveer 280 statushouders 

volgen een mbo-opleiding. Bij deze groep gaat het vaak (63% 

van de gevallen) om statushouders die de internationale scha-

kelklas volgen op een mbo in plaats van op het voortgezet onder-

3 Voor een uitgebreide beschrijving van deze problematiek zie: De Gruijter, M. & 
Razenberg, I. (2017) Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland.  
Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

4 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011453/2017-10-01.
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heeft Nuffic, samen met onderwijsinstellingen, een ‘toolkit voor 

toelating van vluchtelingen zonder documenten gemaakt’. Op 

deze manier biedt Nuffic onderwijsinstellingen handvatten voor 

hun toelatingsprocedure voor vluchtelingen zonder (opleidings)

documenten.8

Daarnaast versterken ROC’s en Internationale Schakel Klassen 

hun samenwerking om de aansluiting tussen ISK en/of inbur-

geringstrajecten en mbo te verbeteren, en te zorgen dat 

statushouders op het juiste niveau in kunnen stromen in een 

mbo-opleiding.9 Om die doorstroming van ISK, dan wel inbur-

geringstraject, naar beroepsopleiding te verbeteren wordt een 

Routegids ontwikkeld waarin mogelijke routes richting opleiding 

worden beschreven voor vluchtelingenjongeren van 16-23 jaar. 

In deze Routegids ISK – MBO staan oplossingsrichtingen en 

goede voorbeelden.10

Ook internationaal staat het onderwerp op de agenda. 

Bijvoorbeeld via het Sherpa project.11(looptijd 2017 - 2019) dat 

de MBO raad heeft  geïnitieerd  met als doel om met  Europese 

partnerlanden goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen op het 

gebied van vluchtelingen in het MBO om zo van elkaars erva-

ringen te leren. Deelnemende landen zijn  Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland. 

Aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

is er onder meer in het (internationale) project ‘Fast lane to the 

labour market’12, waarin een aanpak wordt ontwikkeld voor een 

snelle toeleiding naar beroepsopleidingen en de arbeidsmarkt 

voor vluchtelingen. Op basis van internationale ‘best practices’ 

worden instrumenten en materialen ontwikkeld en onderzocht. 

In dit Erasmus+ project wordt samengewerkt met verschil-

lende partners, afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, 

Oostenrijk en Italië. Vanuit Nederland zijn het ITTA en de ROC’s 

Alfa-college en Scalda betrokken.

8 ht tps ://www.nuff ic .n l /n ieuws/nuff ic -news/acht - in i t ia t ieven-voor -
vluchtelingen. 

9 Een voorbeeld van die versterkte samenwerking is de bijeenkomst van 10 
november 2017 ‘Doorstroom Internationale Schakelklassen – mbo onderwijs 
nieuwkomers’. Deze is georganiseerd door de MBO Raad, VO-raad en LOWAN. 
Zie: https://www.mboraad.nl/bijeenkomsten/doorstroom-isk-%E2%80%93-
mbo-onderwijs-nieuwkomers. 

10 Het project Routegids wordt uitgevoerd door kennisinstituut iTTA en Bas 
Schuiling Consultancy. Zie: https://www.campagneleersucces.nl/routegids-isk-
mbo-57.

11 Sherpa staat voor Support and Help through Education for Refugees and 
other People from Abroad.

12 Voor meer informatie, zie: http://fastlane-project.eu/. 

niveau mbo-2 of hoger te volgen, aldus de MBO Raad7. Uit de 

pre-evaluatie van de Wet Inburgering 2013 blijkt dat 82 % van de 

statushouders de inburgering afrondt op taalniveau A2 en 18% op 

taalniveau B1/B2 (SZW, 2017). Voor een deel van deze statushou-

ders geldt mogelijk dat een hoger taalniveau beter zou passen bij 

hun mogelijkheden en ambities (Algemene Rekenkamer, 2017). 

In een retrospectief onderzoek naar toekomstbeleving van voor-

malige alleenstaande minderjarige asielzoekers, geven jongvol-

wassen statushouders aan dat zij door docenten ontmoedigd 

worden om een bepaalde opleiding of een opleiding op hoger 

niveau te gaan volgen (Uzozie & Verkade, 2016). 

1.4 Huidige initiatieven om 
onderwijsparticipatie te stimuleren 

Er zijn verschillende regionale en landelijke initiatieven gaande 

om de onderwijsparticipatie van jonge (meerderjarige) vluchte-

lingen te stimuleren. Zonder de verwachting te hebben volledig 

te zijn, geven we een aantal initiatieven weer:

In 2015 is de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs in 

het leven geroepen. De taskforce bestaat uit Stichting voor 

Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo en hoge-

scholen/VH en universiteiten/VSNU. Doelstelling van de taak-

stelling was om knelpunten in de instroom van vluchtelingen in 

het hoger onderwijs te inventariseren en op te lossen. Ze hebben 

onder meer schematisch de taal- en onderwijsroute voor hoog-

opgeleide vluchtelingen weergegeven. Deze is digitaal toegan-

kelijk via de website: http://www.vereniginghogescholen.nl/

vluchtelingen. 

In reactie op de verhoogde asielinstroom is het aantal schakel-

jaren dat onderwijsinstellingen aanbieden, uitgebreid. In scha-

keljaren (of: schakelklassen of voorbereidende jaren) bereiden 

onderwijsinstellingen vluchtelingen (en andere buitenlandse 

studenten) voor op een opleiding in het beroeps- of hoger onder-

wijs. Een inventarisatie laat zien dat er in 2016 10 schakeltrajec-

ten bestonden, verspreid over Nederland (Teunissen, 2016). In 

de volgende hoofdstukken van deze publicatie geven wij enkele 

voorbeelden van deze schakeljaren. 

Nuffic, de organisaties die voor diploma- en opleidingswaar-

dering zorgt, biedt via de tool Pathfinder for refugee students 

informatie aan vluchtelingen over studeren in Nederland. Ook 

7 Zie bijvoorbeeld de website van de MBO Raad: https://www.mboraad.nl/
bijeenkomsten/doorstroom-isk-%E2%80%93-mbo-onderwijs-nieuwkomers 
Of zie: MBO Raad (2011). Bevindingen wetsvoorstel tot wijziging van 
de Wet inburgering, de Wet participatiebudget en de Wet educatie en 
beroepsonderwijs. Brief aan de minister van BZK van de voorzitter MBO Raad, 
d.d. 27 april 2011. Kenmerk: JZi/MHa/182502/2011. Woerden.

https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/acht-initiatieven-voor-vluchtelingen
https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/acht-initiatieven-voor-vluchtelingen
https://www.mboraad.nl/bijeenkomsten/doorstroom-isk-%E2%80%93-mbo-onderwijs-nieuwkomers
https://www.mboraad.nl/bijeenkomsten/doorstroom-isk-%E2%80%93-mbo-onderwijs-nieuwkomers
https://www.campagneleersucces.nl/routegids-isk-mbo-57
https://www.campagneleersucces.nl/routegids-isk-mbo-57
http://fastlane-project.eu/
http://www.vereniginghogescholen.nl/vluchtelingen
http://www.vereniginghogescholen.nl/vluchtelingen
https://www.mboraad.nl/bijeenkomsten/doorstroom-isk-%E2%80%93-mbo-onderwijs-nieuwkomers
https://www.mboraad.nl/bijeenkomsten/doorstroom-isk-%E2%80%93-mbo-onderwijs-nieuwkomers
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Ten slotte valideerden we de onderzoeksbevindingen op 

verschillende manieren. Zo namen wij deel aan (internationale) 

conferenties over onderwijsparticipatie om de onderzoeksre-

sultaten te bespreken en ervaringen op te halen van de aanwe-

zige deelnemers. Uit deze bezoeken blijkt dat onze bevindingen 

gedeeld worden door praktijkpartners in binnen- en buitenland. 

Een overzicht van de bezochte conferenties vindt u in bijlage 2. 

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we de bevindingen met betrekking 

tot knelpunten en oplossingsrichtingen voor de instroom van 

jongvolwassen statushouders in het onderwijs. In hoofdstuk 3 

beschrijven we knelpunten en oplossingsrichtingen met betrek-

king tot (het succesvol doorlopen van) de onderwijsloopbaan van 

jongvolwassen statushouders. In hoofdstuk 4 staat een praktijk-

voorbeeld beschreven gericht op samenwerking rond onder-

wijsparticipatie van jongvolwassen statushouders. In hoofdstuk 

5 staat een praktijkvoorbeeld over de begeleiding van jongvol-

wassen statushouders in het onderwijs centraal. In hoofdstuk 6 

staan de conclusies van de onderzoekers beschreven, worden 

aanbevelingen gegeven en schetsen we enkele startpunten voor 

dialoog over onderwijsinstroom en -loopbaan van jongvolwas-

sen statushouders.

1.5 Opzet onderzoek

Voorliggend onderzoek heeft als doel om vanuit verschillende 

stakeholdersperspectieven inzicht te geven in knelpunten en 

oplossingsrichtingen met betrekking tot instroom en de school-

loopbaan van jongvolwassen statushouders. Met deze publi-

catie willen wij gemeenten, onderwijsinstellingen en andere 

belanghebbenden inspireren met voorbeelden uit de praktijk

Om inzicht te krijgen in knelpunten en oplossingsrichtingen 

interviewden wij professionals werkzaam in het onderwijs en 

inburgeringstrajecten, bij koepelorganisaties, bij gemeenten en 

de nationale overheid. Wij spraken in totaal met vierentwintig 

professionals. Daarnaast spraken we met twaalf jongvolwassen 

statushouders die onderwijs in Nederland volgen. Een overzicht 

van de respondenten vindt u in bijlage 1. 

De interviews werden uitgevoerd aan de hand van een topiclijst. 

Bij de professionals vroegen we naar hoe hun organisatie bezig is 

met de onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders, 

wat daarin goed gaat en wat er beter kan, met welke partijen zij 

samenwerken, welke belemmeringen en mogelijkheden zij zien 

wat betreft de instroom en schoolloopbaan van jongvolwassen 

statushouders. De interviews met jongvolwassen statushouders 

richtten zich op hoe ze op hun opleiding terecht zijn gekomen, 

wat er goed gaat op school, wat zij moeilijk vinden, van wie 

zij steun ontvangen, wat redenen zijn om niet naar school 

te gaan, hun toekomstdromen en activiteiten buiten school. 

Van alle interviews is een verslag gemaakt. De verslagen zijn 

vervolgens thematisch geanalyseerd. Deze analyse heeft geleid 

tot een ordening van knelpunten en oplossingsrichtingen, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2 en 3. De hoofdthema’s wat betreft 

de instroom in onderwijs zijn: aansluiten en bij en versterken 

van kennis en vaardigheden van statushouders; toegang tot 

onderwijs; gemeentelijk beleid ten aanzien van onderwijs, werk 

en inkomen. Wat betreft de schoolloopbaan van jongvolwassen 

statushouders zijn de hoofdthema’s: doorlopende ondersteuning; 

leerklimaat; oog voor dagelijks leven. Deze ordening is gebaseerd 

op de interviews met professionals en is verder geïllustreerd met 

citaten van jongvolwassen statushouders. 

Om beter te begrijpen hoe ‘oplossingen’ in de praktijk vorm 

krijgen, hebben we twee praktijkvoorbeelden uitgewerkt. In het 

praktijkvoorbeeld van Maastricht gaan we in op de samenwer-

king tussen partijen die betrokken zijn bij onderwijs aan vluchte-

lingen. In het praktijkvoorbeeld van het Koning Willem I College 

in Den Bosch lichten we de begeleiding van en zorg voor status-

houders uit.
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“Zeker als mensen het taalniveau nog niet machtig zijn, 
wordt het heel moeilijk om daadwerkelijk een oplei-
ding te volgen. Dit geldt ook voor diegenen die al op A2 
Nederlands hebben geleerd.” (gemeente)

Toch lijkt het erop dat veel statushouders er voor kiezen om het 

inburgeringsexamen op niveau A2 (en niet hoger) te halen. Dit 

kan er mee te maken dat zij binnen drie jaar aan de resultaat-

verplichting willen voldoen.13. Lukt het niet om het inburgerings-

traject op tijd af te ronden, dan moet de statushouder de kosten 

van het inburgeringstraject (max 10.000 euro) zelf betalen. Maar 

ook met een hoger taalniveau zal het volgen van een opleiding 

uitdagingen stellen aan de taalbeheersing van jongvolwassen 

statushouders, waarschuwen professionals:

“Taal leer je geleidelijk aan. Je blijft gaten houden als je 
de taal via een cursus leert. Dan is je woordenschat te 
klein.” (onderwijsinstelling)

Gebrekkige taalvaardigheid kan instroom in het onderwijs 

volledig belemmeren, maar het kan er ook toe leiden dat iemand 

aan een opleiding onder zijn niveau begint: de intellectuele capa-

citeiten om een opleiding op hoger niveau te doen zijn aanwezig, 

maar vanwege de beperkte taalvaardigheid stroomt diegene 

toch in een lager opleidingsniveau in. 

‘Als je de taal niet kent, waar kan je dan terecht? 
Statushouders komen al snel terecht op een entreeoplei-
ding, onder hun niveau. (onderwijsinstelling)

Ter illustratie een citaat van een jonge statushouder die een 

diploma op hbo-niveau heeft, maar vanwege haar gebrekkige 

kennis van de Nederlandse taal (nog) niet in kan stromen in het 

hoger onderwijs. Ze volgt ten tijde van het interview een entree-

13 Dit blijkt uit het Rapport Inburgering: Eerste resultaten van de Wet inburgering 
2013 van de Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenkamer. (Januari 2017). 
Rapport Inburgering: Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013.

2. 

Op basis van gesprekken met professionals en statushouders 

zijn verschillende voorwaarden en knelpunten gedefinieerd 

betreffende de instroom in onderwijs door jongvolwassen status-

houders. Het gaat om zaken op het gebied van het aansluiten bij 

en versterken van de kennis en vaardigheden van statushouders; 

de toegang tot onderwijs en het gemeentelijk beleid ten aanzien 

van onderwijs, werk en inkomen. 

2.1 Aansluiten bij en versterken van kennis 
en vaardigheden statushouders

Deelname aan middelbaar en hoger onderwijs vereist bepaalde 

kennis en vaardigheden. Voor jongvolwassen statushouders is 

het niet altijd vanzelfsprekend dat zij deze in voldoende mate 

bezitten. Professionals identificeren de meeste knelpunten op het 

gebied van taalbeheersing en studievaardigheden. Om hen beter 

toe te rusten op deze terreinen, bestaan op een aantal plekken in 

het land voorbereidende jaren die jongeren bijspijkeren en klaar-

stomen voor instroom in het regulier beroeps en hoger onder-

wijs. Goed voorbereid het onderwijs instromen vraagt bovendien 

kennis van de mogelijkheden die het Nederlands onderwijs biedt. 

Het blijkt dat jongvolwassen statushouders vaak onvoldoende 

weten van de opleidingen in Nederland en dat het moeilijk kan 

zijn een goed onderbouwde keuze voor een opleiding te maken. 

In deze paragraaf spreken we de belemmeringen en oplossings-

richtingen die te maken hebben met het versterken van, en 

aansluiten bij, de vaardigheden van statushouders. 

TAAL

Volgens professionals lopen statushouders ertegenaan dat ze 

de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in te stromen 

in een opleiding in het middelbaar of hoger onderwijs. Dat geldt 

zowel voor statushouders die nog bezig zijn met het inburge-

ringstraject als voor diegenen die de het inburgeringsdiploma 

op niveau A2 hebben behaald. Dit niveau blijkt onvoldoende om 

deel te kunnen nemen aan een opleiding hoger dan een mbo 

entreeopleiding:

2 Instroom in het 
onderwijs
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“Statushouders komen uit systemen met een ander 
soort onderwijs. Het is daar meer consumeren, passief 
luisteren en dan reproduceren. Dus ze zijn niet gewend 
om de ruimte te zien, de kansen aan te grijpen. Ze zijn 
geboren met wat ze hadden, en met hard werken wordt 
je vaak niet beloond. Hier moet je hard werken en dan 
krijg je de kansen en kan je wat van het leven maken.” 
(onderwijsinstelling)

“De verhoudingen van theorie en praktijk liggen anders 
in het Syrische onderwijs. Ze leren hoe dingen werken, 
maar minder hoe ze het toe moeten passen. Bijvoorbeeld 
de theorie van een fysiotherapeut hebben ze gestampt, 
maar ze zijn minder gewend dat toe te passen en in 
groepen te werken. Er wordt hier een hele andere rol van 
hen verwacht: minder consumeren en meer participe-
ren. Voor Eritrese statushouders geldt dit nog sterker.” 
(onderwijsinstelling)

Ten slotte noemen professionals enkele andere vaardigheden 

die jongvolwassen statushouders vaak missen, maar die vereist 

zijn om in te kunnen stromen in het middelbaar en hoger onder-

wijs: vakinhoudelijke kennis, digitale vaardigheden, Engels en 

vaktaal. 

“Ook al heb je wiskunde of biologie gehad, dan ken je 
nog niet al het Nederlandse vocabulaire van die vakken.” 
(onderwijsinstelling)

ORIËNTATIE OP NEDERLANDS ONDERWIJS

Voor jongvolwassen statushouders die net in Nederland zijn, is 

het moeilijk in te schatten welke studie zij kunnen gaan volgen. 

Zij hebben vaak weinig zicht op het niveau van het Nederlandse 

onderwijs, wat het volgen van de opleiding vraagt aan taal- en 

andere vaardigheden en ook hebben zij vaak weinig kennis van 

de (vele) opleidingsmogelijkheden die het Nederlandse onder-

wijs biedt. 

“Veel anderstalige studenten bij ons komen met een heel 
beperkt beeld van de vervolgopleidingen die ze willen 
doen.” (onderwijsinstelling)

Onvoldoende kennis over opleidingsmogelijkheden kan er voor 

zorgen dat jongvolwassen statushouders onrealistische oplei-

dingswensen hebben, wat instroom in een passende opleiding 

belemmert. Opleidingsplannen aanpassen aan wat realistisch 

is, vergt een bijstelling van het toekomstbeeld, wat niet altijd 

makkelijk is:

opleiding in combinatie met inburgering en wordt opgeleid tot 

verkoopster: 

“Ik ben nu 29 en ik wil doorstuderen maar mijn 
Nederlands is nog niet goed genoeg. Dus ik ben bang 
dat ik straks niet meer kan studeren. In Mongolië heb ik 
de universiteit afgemaakt en ik heb mijn diploma laten 
waarderen. Ik heb hbo-niveau dus ik wil hbo doen maar 
dat kan straks niet meer. Hoe moet ik dat betalen? Ik wil 
écht studeren.” (statushouder) 

Tijdens de internationale conferentie van Erasmus+ kwam naar 

voren dat er in sommige landen anders met deze zogenaamde 

‘taalachterstand’ omgegaan wordt. Zo is er binnen het Zweedse 

en Noorse schoolsysteem ruimte om vluchtelingen gedeeltelijk 

onderwijs in hun eigen taal te laten volgen. De ervaring is dat 

als leerlingen zich deels in hun moedertaal uit kunnen drukken, 

de ‘kloof’ tussen iemands competenties en taalvaardigheid als 

minder groot ervaren wordt en dat dit bijdraagt aan het zelfver-

trouwen van de statushouders in kwestie. 

Professionals vinden deze instroom op een laag niveau een 

belangrijk knelpunt. Het is (relatief) makkelijk om statushouders 

via een entreeopleiding te doen instromen. De uitdaging zit er in 

om hen op hogere niveaus te laten instromen, die beter passen 

bij hun capaciteiten:

“Het is een doorn in het oog als leerlingen meer compe-
tenties hebben en naar de entreeopleiding gaan. We 
moeten niet tevreden zijn als ze naar entreeopleiding 
gaan, maar we moeten een stapje verder denken. Je 
hoort dan niet thuis in entree. Daar zitten alle leerlingen 
die schoolverlaters zijn, dat is niet noodzakelijkerwijs 
hetzelfde als een vluchteling. Dat heeft niks met elkaar te 
maken.” (LOWAN)

STUDIEVAARDIGHEDEN

Het Nederlandse onderwijssysteem verschilt sterk van niet-wes-

terse onderwijssystemen. In het Nederlandse onderwijs krijgen 

studenten veel verantwoordelijkheid en wordt een actieve 

houding verwacht. Het systeem is toepassingsgericht waarbij 

zogenoemde ‘soft skills’ een belangrijke rol spelen. Het gaan 

dan onder meer om samenwerken, reflecteren op je eigen werk, 

vraagstukken in de praktijk toepassen, presenteren en project-

matig werken. Daarnaast wordt in Nederland een flinke mate van 

assertiviteit en zelfredzaamheid verwacht. De meeste professi-

onals geven aan dat deze studievaardigheden – naast taal – 

een belangrijk punt zijn waar jongvolwassen statushouders in 

getraind moeten worden. 
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studiekeuzetrajecten en verwachtingsmanagement. Wij 
geven ze projecten waar ze een studie gaan onderzoeken. 
Ze gaan bijvoorbeeld naar meeloopdagen die ook voor 
havisten worden georganiseerd.” (onderwijsinstelling)

Het wordt dus van belang gevonden dat statushouders zich 

in een vroeg stadium kunnen voorbereiden op een geschikte 

opleiding. Dit vraagt dat zij zich breed kunnen oriënteren op alle 

studiemogelijkheden in Nederland, en weten wat reële moge-

lijkheden en verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld reëel wat betreft 

beroepsperspectief: 

“Je moet met hen kijken wat kansrijke sectoren zijn. Het 
mbo heeft ook schone beroepen met status maar deze 
zijn vaak heel talig, ze zijn niet altijd even kansrijk of er 
is geen vraag naar. Je moet ook rekening houden met 
kansrijke sectoren. Veel eigenschappen kan je ook op 
veel verschillende manieren inzetten, zoals creativiteit of 
zorgvuldigheid. Hiervoor is juiste voorlichting nodig en 
moet men specifieker sturen.” (onderwijsinstelling)

Verwachtingenmanagement gaat niet alleen over wat de oplei-

ding inhoudt, maar ook over wat de uitvoering van het beroep 

vraagt. Dit kan verschillen van de beroepsinvulling in land van 

herkomst, zoals onderstaand citaat illustreert:

“Wat wij nu aan het proberen zijn is een soort van 
beroepsoriëntatiedagen organiseren samen met de ISK’s. 
Wij willen dat vervroegen om mensen betere keuzes 
te laten maken. Een praktisch voorbeelden: bijna elke 
Eritreeër wil automonteur worden. In Eritrea doen ze dat 
met een hamer en een schroevendraaier. Vervolgens 
zetten wij ze een dag bij de garage neer en dan komen ze 
erachter dat alles met computers gaat, en dan hebben 
ze eigenlijk een verkeerd beeld van hoe het beroep in 
Nederland eruitziet. Bij de zorg denken ze allemaal aan 
een dokter of een chirurg, en dan moeten we ze toch 
echt goed vertellen dat je met niveau 1 of 2 niet verder 
komt dan een beetje koffie inschenken en huishoudelijke 
taken van de zorg en dat je absoluut niet medisch bezig 
mag zijn. We komen er nu achter dat mensen met een 
voorkeur voor de zorg na vijf, zes weken toch iets anders 
gaan doen.” (onderwijsinstelling)

“Verder moeten ze hun toekomstbeeld aanpassen, want 
alles blijkt ingewikkelder en de verwachtingen komen niet 
altijd uit.” (onderwijsinstelling)

Goed verwachtingsmanagement wat betreft het Nederlandse 

onderwijsstelsel, blijkt niet altijd even goed georganiseerd. Zo is 

de ervaring van een van de professionals:

“Ik vind het moeilijk dat in de voorlichting van scholen het 
systeem heel simplistisch wordt uitgelegd. Ben je prak-
tisch dan ga je naar het mbo, ben je theoretisch dan ga je 
hoger onderwijs doen. Maar zo simpel is het niet. Vanuit 
allerlei goede bedoelingen wordt er niet zoveel aan 
verwachtingsmanagement gedaan.” (onderwijsinstelling)

Voorbereidende trajecten kunnen de instroom bevorderen, 

doordat statushouders bekend raken met de mogelijkheden voor 

onderwijs, hun taalvaardigheid verbeteren, leren studeren binnen 

het Nederlandse onderwijssysteem en vakkennis bijspijkeren. 

Afhankelijk van het doel krijgt voorbereiding op verschillende 

manieren vorm. Het meest voorkomend zijn voorlichtingsbijeen-

komsten; meeloopdagen op opleidingen. Daarnaast worden er 

ter voorbereiding op hbo en universiteit de meer intensieve scha-

keltrajecten ingezet. Deze ‘schakeljaren’ worden in de volgende 

paragraaf besproken. 

De voorbereiding op vervolgonderwijs vindt idealiter al vroegtij-

dig plaats, zoals in asielzoekerscentra of internationale schakel-

klassen. Onderstaand voorbeeld illustreert hoe die vroege voor-

bereiding vorm krijgt in Maastricht: 

“Er is een coördinator aangesteld die voorlichtingen gaf, 
bijvoorbeeld ook op het AZC. In het AZC in Maastricht 
zaten in de beginperiode mensen die wel al statushou-
der waren of zeker een verblijfsvergunning kregen, maar 
die nog geen huis hadden. Soms waren ze al wel bezig 
met het leren van de taal. Er zijn veel Syriërs dus de 
voorlichting was ook in het Arabisch. We organiseerden 
het samen met het mbo en de universiteit. Er zijn veel 
verschillende opties in Limburg. Dus we wilden hen 
voorsorteren op de mogelijkheden voor hun toekomst.” 
(onderwijsinstelling)

Als er bij jongvolwassen statushouders meer bekendheid is 

over het Nederlandse onderwijssysteem kan gerichter ervaren 

gaan worden wat opleidingen concreet inhouden. Zo worden 

vluchtelingen in het Taal- en Schakeltraject van de Hogeschool 

van Amsterdam gestimuleerd om al snel te starten met 

loopbaanoriëntatie: 

“Maak contact met opleidingen. Zorg dat statushou-
ders al vroeg weten wat van hen wordt verwacht. En dat 
ze goed weten wat de moeilijkheidsgraad is. Doe aan 
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Het komt voor dat ISK-leerlingen na afronding van hun 

ISK-traject nog onvoldoende kennis en vaardigheden hebben 

om de overgang naar het regulier onderwijs te maken. In deze 

gevallen wordt binnen een aantal gemeenten gekozen om leer-

lingen langer ISK-onderwijs te laten volgen. Zo biedt het ROC 

in Den Bosch jongeren van eind 17 tot 21 jaar de mogelijkheid 

om langer ISK-onderwijs te volgen (zie hoofdstuk 5). En ook 

in Apeldoorn is er ruimte om zo nodig langer ISK-onderwijs te 

volgen: 

“We werken veel samen met Nidos, wooninstellingen en 
ISK. Als jongeren bij het bereiken van de 18de verjaardag, 
nog geen 2 jaar ISK-onderwijs hebben gehad, en nog 
niet klaar zijn voor regulier onderwijs, dan mogen ze 
op dat ISK blijven. Dan toetsen we na 2 jaar of ze door 
kunnen stromen. Voor diegene voor wie [de doorstroom 
naar regulier onderwijs] niet haalbaar is, is een specifiek 
inburgeringstraject, met sport en stages ontwikkeld.” 
(gemeente)

Eerder in dit hoofdstuk gaven we aan dat professionals het als 

een knelpunt zien als statushouders onder hun niveau aan een 

opleiding beginnen. Op een te laag niveau instromen, wordt in 

sommige gevallen geprobeerd te voorkomen door niet te snel in 

te zetten op het volgen van vervolgonderwijs, maar een jongere 

– met behoud van uitkering – zich eerst voor te laten bereiden 

op het vervolgonderwijs:

“Een mbo is soms onder de capaciteiten van de vluch-
teling. Dan zie je frustraties en uitval. Het is dus beter 
om een jaartje langer in bijstand te blijven. Dan kunnen 
ze zich voorbereiden en op niveau tot bloei komen in 
Nederland. Hiermee kunnen ze dan hun potentieel waar-
maken.” (gemeente)

Deze voorbereiding op het onderwijs wordt op verschillende 

plekken vormgegeven in voorbereidende jaren, zoals een aanvul-

lend ISK-aanbod voor oudere statushouders of een schakeljaar 

dat voorbereid op een opleiding in het hoger onderwijs. De Vrije 

Universiteit biedt een schakeljaar aan om vluchtelingen voor te 

bereiden voor een universitaire opleiding (VASVU) en ook bij het 

Alfa-College kunnen statushouders zich voorbereiden op een 

universitaire opleiding. Schakeljaren ter voorbereiding op het 

hbo worden vanuit verschillende hogescholen aangeboden.14 

In deze voorbereidende jaren hebben statushouders de moge-

lijkheid hun taalvaardigheid en vakinhoudelijke kennis bij te spij-

keren en bekend te worden met het Nederlandse onderwijssys-

teem. Hieronder geven we drie voorbeelden die statushouders 

14 Zie voor een overzicht van de schakeljaren bijlage 1 van de publicatie 
‘Vluchtelingen in het Hoger Onderwijs’ (Teunissen, 2016)

2.2 Toegang tot onderwijs

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR INSTROOM

In de praktijk blijken verschillende wegen gevolgd te worden om 

instroom in regulier vervolgonderwijs te realiseren. 

Voor de statushouders die een ISK-traject volgen, vraagt een 

vloeiende instroom in vervolgonderwijs dat er afstemming is 

tussen ISK en de beoogde onderwijsinstelling. Het is belangrijk 

dat de ISK opleiding in een vroeg stadium contact opneemt met 

de mogelijke vervolgopleiding. De ISK opleiding kent de leerling 

en kan een indicatie geven van de capaciteiten van de leerling. 

“Om de aansluiting tussen ISK en mbo te verbeteren, is 
het belangrijk dat de ISK-instelling in een vroeg stadium 
contact opneemt met het ROC. Het kost namelijk tijd om 
te onderzoeken wel vervolgtraject, opleiding en niveau 
haalbaar is voor de leerling.” (MBO Raad)

In Maastricht overleggen verschillende instanties die betrok-

ken zijn bij onderwijs aan jongvolwassen statushouders iedere 

maand met elkaar (zie voor meer uitleg H4). Tijdens dit maan-

delijks overleg vindt onder meer afstemming tussen ISK en 

vervolgopleidingen plaats:

“ISK is er ook bij betrokken. Er zijn ongeveer 300 status-
houders onder de achttien die nu op de middelbare 
school zitten. ISK kan aangeven: we denken dat zoveel 
statushouders de potentie hebben om naar het hoger 
onderwijs te aan. Dan kunnen we al contact met die leer-
lingen gaan opnemen.” (onderwijsinstelling)

Een andere oplossing is om een constructie op te tuigen waarbij 

de jongvolwassen statushouders het ISK-onderwijs al op een 

mbo kunnen volgen. Op die manier komen ze al in aanraking 

met het beroepsonderwijs en wordt de aansluiting tussen ISK 

en ROC verbeterd. Bij het ROC Mondriaan in Den Haag is dit 

mogelijk, zoals onderstaand voorbeeld illustreert:

Verbinding ISK en ROC
Bij het ROC Mondriaan in Den Haag kunnen 
ISK-leerlingen hun ISK volgen op het ROC. Het ROC 
en de middelbare school hebben het administratief 
mogelijk gemaakt dat leerlingen zich inschrijven bij het 
voortgezet onderwijs en de lessen volgen op het ROC. 
Een van de voordelen die dit systeem biedt, is dat ook 
oudere statushouders – die geen ISK via de middelbare 
school mogen volgen - op deze manier ISK-onderwijs 
kunnen volgen, legt projectleider Mirjam Stommen uit. 
Ook is er aandacht voor andere dan taalvaardigheden. 
Zo komen studievaardigheden aan bod en is loop-
baanoriëntatie onderdeel van het programma.
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(van een jaar) niet altijd voldoende zal zijn om de statushouders 

voor te bereiden op een opleiding. Daarom hebben enkele scha-

keljaren instroomeisen qua taalniveau: de statushouders moeten 

bijvoorbeeld al op niveau B1 zitten, voor ze aan het schakeljaar 

kunnen beginnen. Er zijn opleidingen die daarom voortrajecten 

organiseren waar studenten dit ‘instapniveau’ kunnen behalen: 

“Als je echt wil starten op het hbo dan moet je je staats-
examen halen, dat is best pittig. Het is niet mogelijk om 
alles binnen een jaar te willen doen. Daarom gaan we 
met voortrajecten werken waarmee statushouders het 
taalniveau B1 kunnen behalen.” (onderwijsinstelling)

Tegenover het voorgenoemde niet te snel starten met de oplei-

ding om zo voldoende voorbereid te kunnen instromen in een 

opleiding op een voldoende hoog niveau, staat de overtuiging 

dat ‘laag’ beginnen juist mogelijkheden biedt om al stapelend op 

het gewenste niveau terecht te komen. 

“Het is voor jongvolwassen statushouders niet erg om 
met een opleiding onder hun niveau te beginnen. Als ze 
op niveau 2 starten dan voelen ze niet de druk dat ze hun 
studieschuld moeten terugbetalen als het niet lukt. En 
kunnen ze zich voorbereiden op de volgende niveaus, en 
dan is ook duidelijker wat ze aankunnen. Ik zie stapelen 
als een goede optie.” (onderwijsinstelling)

Ook kan het voor jongvolwassen statushouders passend zijn om 

te kiezen voor een werkend leren.

“Voor vluchtelingen zou het heel fijn om via BBL te leren. 
Het is namelijk praktischer ingesteld. Op die manier 
omzeilen ze het Nederlandse type onderwijs. De combi-
naties van werken en leren doen het altijd goed en dan 
doen ze mee in de maatschappij.” (onderwijsinstelling)

DIPLOMA’S

Voor de instroom op in het middelbaar (met uitzondering van de 

entreeopleiding) en hoger onderwijs geldt dat een Nederlands 

middelbareschooldiploma is vereist. Voor jongeren die rond 

hun 18e naar Nederland komen, maakt dit het moeilijk om in te 

stromen in deze niveaus, omdat zij in hun land van herkomst de 

middelbare school niet af hebben kunnen maken, en dus geen 

diploma hebben. 

“Voor jongeren die 15 tot 18 jaar zijn als ze in Nederland 
komen, geldt de leerplicht. Zij gaan vaak naar een ISK 
om de taal te leren. Als ze dan 18 worden houdt alles 
op. Maar dan hebben ze nog geen kwalificatie voor het 
voortgezet onderwijs. Dus ze zijn nog niet klaar voor de 
doorstroom. De oplossing is nu vaak dat ze dan naar 
mbo-entree gaan. Ze krijgen dan studiefinanciering 

voorbereiden op respectievelijk een mbo-opleiding, een hbo-op-

leiding en een universitaire -opleiding.

Competentiegericht schakelen
De Hogeschool van Amsterdam biedt sinds 12 jaar een 
Taal- en Schakeltraject aan dat statushouders voorbe-
reid op een hbo-opleiding. Het schakeltraject bestaat 
uit taalonderwijs, hbo-vaardigheden en schakelvakken 
die statushouders voorbereiden op de hbo-opleiding. 
Onder deze vaardigheden vallen de competenties die 
het Nederlands onderwijs verwacht van studenten: 
projectverslagen schrijven, citeren, samenwerking 
in projectgroepen, feedback geven, zelfreflectie en 
assertiviteit. “Deze vaardigheden zijn heel belangrijk 
in Nederland terwijl men daar in andere landen minder 
aan gewend is. Je moet leren dat je je vinger opsteekt 
als je een vraag hebt of als je het ergens niet mee eens 
bent”, licht Mayke Rameckers van de HvA toe. 

Schakelen op drie niveaus
Het Alfa-College in Groningen biedt schakeltrajec-
ten naar het hbo en de universiteit en - sinds het 
schooljaar 2016-2017 - ook naar het mbo aan. In het 
voorbereidende jaar gericht op het hbo en wo krijgen 
de studenten Nederlands, Engels, maatschappijo-
riëntatie en de vakken die ze nodig hebben om de 
gewenste opleiding te gaan volgen zoals Scheikunde, 
Wiskunde of Economie. De opleiding is gekoppeld 
aan het volwassenenonderwijs (vavo) en kan daarom 
alle benodigde voorbereidende vakken aanbieden. De 
statushouders leren Nederlandse studievaardigheden 
zoals samenwerking, presenteren en reflecteren. Qua 
academische vaardigheden leren de studenten om 
informatie uit bronnen te halen en op de correcte wijze 
te citeren. Vooral de hbo-vaardigheden zijn nieuw 
voor statushouders, merkt Mariëlle Bieleman van het 
Alfa-College: “Statushouders lijken soms succes-
voller op de universiteit dan op het hbo, omdat het 
hbo veel toepassingsgerichter is, terwijl de studen-
ten uit onderwijssystemen komen die reproductief 
zijn.” De onderwijsinstelling biedt sinds kort ook een 
voorbereidend jaar voor mbo-niveau 3 en 4 aan, om 
te voorkomen dat statushouders aan een mbo-oplei-
ding onder hun niveau moeten beginnen. De leerlin-
gen krijgen Nederlands, Engels, rekenen, Wiskunde, 
Maatschappijleer, Sport en loopbaanoriëntatie. 

Een knelpunt is dat het afronden van een schakeljaar geen start-

kwalificatie geeft. Dit betekent dat als het de jonge statushou-

der niet lukt de vervolgopleiding op het mbo, hbo of universiteit 

te halen, hij/zij alsnog geen startkwalificatie heeft. Daarnaast 

noemen enkele professionals dat een voorbereidend schakeljaar 
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rijk dat er – in het geval statushouders ISK-onderwijs gevolgd 

hebben - afstemming is tussen ISK en de beoogde onderwijsin-

stelling. Zo kunnen de docenten van het ISK aangeven hoe zij de 

capaciteiten van de leerling inschatten.

INSCHRIJFPROCEDURE

Aanmelding bij een opleiding loopt via een procedure met strakke 

deadlines en het invullen van veel formulieren. Uit de interviews 

met zowel professionals en met statushouders werd duidelijk 

dat deze bureaucratische procedures belemmeringen opwerpen 

voor een snelle instroom in onderwijs.

“Ik vind het moeilijk dat ik geen goede informatie krijg 
over wat ik na deze opleiding kan doen of wat ik moet 
doen als ik naar het hbo wil. Mijn docent Nederlands 
en mijn begeleiders helpen mij, maar zij weten het niet. 
Zij weten niet wat ik moet doen als ik mijn Nederlandse 
certificaat wil halen zodat ik op hbo kan studeren. Dus ik 
krijg geen goede informatie hierover.” (statushouder)

“Het is niet makkelijk om naar hbo te gaan. Je moet 
heel veel doen! Want je moet je bij UAF aanmelden als je 
hbo of mbo wilt studeren, je moet toestemming krijgen 
van de gemeente, en toestemming en lening van DUO 
krijgen, en je moet de voorwaarden van de opleiding, en 
het certificaat of diploma hebben, dan moet je certifi-
caat of diploma waarderen. Je moet heel veel doen.” 
(statushouder)

Er zijn onderwijsinstellingen die jongvolwassen statushou-

ders hier in proberen te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld Zuyd 

Hogeschool: 

“Na digitale aanmelding bij Hogeschool Zuyd, krijgen 
studenten in het daaropvolgende vervolgformulier 
de vraag of student een vluchteling is en zo ja of de 
student gebruik zou willen maken van de extra hulp die 
beschikbaar is voor vluchtelingstudenten. Dit maakt 
dat deze studenten makkelijk terug te vinden is in het 
digitale systeem en ontstaan er aanknopingspunten voor 
‘maatwerk’.” (onderwijsinstelling)

DE VERPLICHTE INBURGERING

(Meerderjarige) statushouders moeten verplicht binnen drie 

jaar het inburgeringsexamen halen (in uitzonderingsgevallen 

binnen vijf jaar). Doen zij dat niet, dan moeten ze de lening 

van 10.000 euro die ze krijgen om in te burgeren, terugbetalen. 

Statushouders die een opleiding volgen, kunnen worden vrij-

gesteld van de inburgeringsexamens, mits zij voldoen aan de 

plicht om binnen drie jaar in te burgeren. Voor de entreeoplei-

ding geldt dit echter niet (meer). Vanwege de tijdslimiet die aan 

het verplichte inburgeringsexamen wordt gesteld, is het voor de 

en kunnen zichzelf redden. Maar is veel gevallen doet 
dit geen recht aan hun capaciteiten.” (Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF)

Het behalen van een middelbareschooldiploma is een lange weg. 

Voorbereidende (schakel)jaren, zoals in voorgaande paragraaf 

toegelicht, kunnen deze jongeren helpen zich klaar te stomen 

voor het beroeps en hoger onderwijs. Het blijkt bij de instroom 

in schakeljaren moeilijk te bepalen wat het niveau is van jongvol-

wassen statushouders die zonder diploma met het schakeljaar 

willen starten: 

“Wat de laatste tijd heel lastig is zijn de jongvolwassen 
statushouders, de ISK’ers noemen we ze. Ze zijn tijdens 
hun middelbare school gevlucht, dus ze hebben hun 
vo-diploma niet gehaald. Dat maakt dat ze een aantal 
jaren onderwijs hebben gemist. Het is heel moeilijk in te 
schatten hoeveel ze gemist hebben.” (onderwijsinstelling)

Ook weten niet alle onderwijsinstellingen dat vluchtelingen die 

jonger dan 21 zijn ook de 21+ toets15 mogen maken om het 

hoger onderwijs in te kunnen stromen. En als dit wel bekend is, 

komen statushouders soms niet door de eisen heen die gesteld 

worden. Dat kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld omdat 

iemand onvoldoende digitale vaardigheden heeft de test af te 

leggen. 

“Op dit moment komen we erachter dat scholen de capa-
citeiten van de jongeren niet op een goede manier kunnen 
inschatten. De capaciteitentesten dienen nu onbedoeld 
als toelatingstest. De Nederlandse capaciteiten geven 
iets aan over leerbaarheid, maar men denkt niet na over 
de manier van afnemen. De jongeren kunnen prima 
capabel genoeg zijn, maar als ze niet overweg kunnen 
met een computer dan kunnen ze dat onvoldoende uiten 
in een test.” (re-interatiebedrijf)

Deze knelpunten gelden ook voor jongvolwassen statushouders 

die geen diploma’s kunnen tonen. De consequentie is dat ook 

wanneer iemand geen diploma’s heeft, ze niet erkend krijgt of 

niet kan tonen is er soms instroom op een te laag niveau:

“Er is vaak geen erkenning van buitenlandse diploma’s, 
en om dat wel te krijgen kost veel tijd. Dat is niet gunstig 
voor de motivatie en kennis van de vluchtelingen.”(Stich-
ting voor Vluchteling-Studenten UAF)

Omdat het voor reguliere onderwijsinstellingen soms moeilijk in 

te schatten is wat de vaardigheden en mogelijkheden van jong-

volwassen statushouders (zonder diploma’s) zijn, is het belang-

15 De 21+ toets toetst of je, ondanks het ontbreken van diploma’s, voldoende 
vaardigheden bezit om deel te nemen aan het onderwijs.
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Er zijn echter ook mogelijkheden om juist via de inburgering al 

ervaring in het Nederlandse onderwijssysteem op te doen. Het 

starten met een entreeopleiding als onderdeel van het inburge-

ringstraject, biedt mogelijkheden om binnen een korter tijdsbe-

stek meer beroepsgericht bezig te zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

bij ROC het Friesland College, zoals onderstaand voorbeeld 

illustreert:

Gecombineerde start
ROC het Friesland College biedt via de inburgering 
een entreeopleiding (mbo 1) aan. Na afronding van 
de inburgering (en entreeopleiding) kunnen status-
houders doorstromen naar een opleiding op niveau 
mbo 2 of hoger. In plaats van dat statushouders eerst 
drie jaar moeten wachten en daarna nog eens hun 
diploma gaan halen, wordt dit bij het Friesland College 
gecombineerd. Al tijdens de inburgering starten de 
statushouders met een beroepsopleiding. Zo probeert 
de onderwijsinstelling de tijd tussen binnenkomst in 
Nederland en deelname op de arbeidsmarkt zo kort 
mogelijk te maken. 

Door inburgering en opleiding te combineren kunnen jongvol-

wassen statushouders hun toekomstplannen sneller realiseren:

“Ik vind het fijn dat ik kon beginnen aan de entreeoplei-
ding. Ik kan niet goed Nederlands spreken, maar met een 
beginnend taalniveau kon ik ook beginnen met entreeo-
pleiding. Want zij vroegen niet dat ik B1 moest hebben. 
Dit is een speciale groep voor inburgeren met entreeop-
leiding. Ik vind dat goed. Ik heb een kans hier. Ik vind dat 
ook goed voor de toekomst. Want als ik goed werk wil, 
dan moet ik een diploma halen.” (statushouder)

Ook kan via specifieke inburgeringstrajecten oriëntatie op het 

hoger onderwijs plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld onderstaande 

voorbeeld illustreert: 

“Wij zijn met ons talencentrum begonnen om inburgering 
te verzorgen. In overleg met Vluchtelingenwerk en ROC, 
begeleiden wij met name de wat hoger opgeleide vluch-
telingen in de inburgering. Dat is allemaal maatwerk. Met 
alle vluchtelingen die we zien, kijken we wat de moge-
lijkheden zijn, en wat zij willen en kunnen. Vluchtelingen 
zitten gewoon gemengd met medewerkers en studenten 
van andere faculteiten die Nederlands moeten of willen 
leren. Door de verbindingen die er tussen de deelne-
mers ontstaan, gaat de taalontwikkeling veel sneller.” 
(onderwijsinstelling)

De meningen van professionals verschillen in hoeverre opleiding 

en inburgering gelijktijdig moeten plaatsvinden. De tendens lijkt 

meeste statushouders niet mogelijk vrijstelling te krijgen van de 

inburgeringsexamens, zoals onderstaand citaat illustreert: 

“Het is inderdaad zo dat als je je mbo diploma haalt, je 
vrijgesteld kan worden van het inburgeringsexamen. 
Maar mensen moeten binnen drie jaar aantonen dat ze 
het inburgeringsexamen of een mbo-diploma gehaald 
hebben.16 En die drie jaar gaat al in vanaf het moment 
dat ze een status krijgen, dan wonen ze meestal nog niet 
in een gemeente en dat betekent dat ze nog niet kunnen 
beginnen aan een mbo-opleiding. En als ze wel al in een 
gemeente wonen en aan een mbo opleiding van niveau 
2/3/4 willen beginnen dan doen ze daar meestal langer 
dan drie jaar over. Wat wij statushouders adviseren is: 
doe alsjeblieft ook het inburgeringsexamen om er zeker 
van te zijn dat je binnen die drie jaar aan de inburge-
ringseisen voldaan hebt.” (onderwijsinstelling) 

Gevolg kan zijn dat jongvolwassen statushouders eerst alleen 

focussen op de inburgeringsexamens, en daarna niet toegerust 

zijn de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden of door te stromen 

naar onderwijs:

“Het rare aan het Nederlandse systeem is dat wij wel 
zeggen: je moet het inburgeringsexamen binnen drie jaar 
doen, maar een inburgeringsexamen geeft geen start-
kwalificatie voor een baan. Dan heb je eigenlijk alleen 
nog maar de Nederlandse cultuur geleerd, maar je kan 
niet ergens solliciteren en zeggen dat je het inburgerings-
examen hebt gehaald, je hebt een beroepscertificaat erbij 
nodig. Dat vind ik ook het grote gemis, wat wij proberen 
duidelijk te maken is dat het inburgeringsexamen op zich 
niet genoeg is, maar dat je een diploma nodig hebt om 
als volwaardige burger mee te draaien in de maatschap-
pij.” (onderwijsinstelling)

“Ik heb veel mensen leren kennen die willen studeren, die 
heel slim zijn. Geef iedereen die kans. Veel jonge vluchte-
lingen hebben wel middelbare school gehad, maar geen 
diploma’s. Het inburgeringsexamen is niks. Het geeft 
geen basis om te studeren of te werken.” (statushouder)

In de gevallen dat inburgering gekoppeld wordt aan het binnen 

drie jaar afronden van een opleiding, komt het voor dat status-

houders instromen op een lager onderwijsniveau omdat ze bang 

zijn dat ze een opleiding op hoger niveau niet binnen drie jaar af 

kunnen ronden. 

16 De inburgeringsplicht gaat in op het moment dat de verblijfsvergunning 
afgegeven wordt. Als een statushouder dan nog enkele maanden moet 
wachten op een woning, krijgt hij/zij een verlenging van de inburgeringstermijn 
ter compensatie.
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seerd is op het aantal leerlingen dat een school heeft (input), 

ontvangen zij ook financiering op basis van ‘diplomabekosti-

ging’ (output). Doordat onderwijsinstellingen een deel van de 

financiering krijgen als een leerling de opleiding heeft afgerond 

en worden beoordeeld op bepaalde prestatie-indicatoren (zoals 

voortijdig school verlaten), is er mogelijk sprake van enige 

terughoudendheid in het toelaten van statushouders. Dit speelt, 

in het geval van mbo-opleidingen, met name bij leerlingen die 

Nederlands niet als eerste taal hebben:

“Om een mbo-diploma te kunnen halen moet iedereen 
een centraal examen Nederlands op 2F-niveau doen. 
Dit is gemaakt voor leerlingen en studenten die een 
doorlopende taalleerlijn Nederlands hebben gehad. Een 
[statushouder] die kiest voor een mbo-opleiding heeft bij 
de intake te maken met een inschatting of het centrale 
examen Nederlands haalbaar is, binnen de beschikbare 
tijd van de opleiding. Dit vormt een extra belemmering.” 
(MBO Raad)

Het centraal examen Nederlands sluit vaak niet aan op het taal-

niveau van statushouders. Dit betekent dat er een grote kans is 

dat zij ongediplomeerd uitstromen. Het hoger onderwijs kent 

geen centraal examen Nederlands aan het eind van de opleiding. 

Ongediplomeerde uitstroom betekent voor statushouders dat zij 

een studieschuld hebben en – indien zij een geïntegreerd traject 

volgen - niet aan hun inburgeringsplicht voldaan hebben. Voor 

onderwijsinstellingen betekent ongediplomeerde uitstroom dat 

ze een lager rendement halen en dus een lager kwaliteitsoor-

deel krijgen. Dit kan met name voor kleine opleidingen zwaar 

meewegen. Daarnaast neemt het aantal voortijdig schoolver-

laters toe en ontvangen zij minder financiering op basis van 

diplomabekostiging.

“Een ROC wordt [deels] betaald zodra mensen een 
opleiding halen, dat maakt dat ze heel streng zijn en 
zorgvuldig zijn bij het toelaten van iemand aan een 
opleiding.” (gemeente)

Vanaf opleidingsniveau mbo-3 moeten studenten de ontvangen 

studiefinanciering terugbetalen wanneer zij hun opleiding niet 

afronden. Dit kan statushouders afschrikken om een opleiding 

op hoger niveau te gaan volgen: 

“Als een student een BOL-opleiding volgt komt hij of zij in 
aanmerking voor studiefinanciering. Mocht een student 
die een niveau 3 of 4-opleiding volgt het diploma niet 
halen, dan moet die studiefinanciering worden terug-

om in te steken op duale trajecten (combinatie van inburgering 

en opleiding). Het is echter steeds van belang om rekening te 

houden met wat realistisch is voor de desbetreffende persoon. 

“[De voorbereiding op het HBO] wordt door hogescholen 
opgepakt, in dit geval door Saxion. Het is een traject 
met een taaltraject erin. Ze kunnen dat betalen met een 
DUO-lening en vakken doen ter voorbereiden voor studie 
daarna. Zodat iemand het schooljaar daarna toelaat-
baar is. Vaak wordt dit bekostigd via het Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF.” (gemeente)

“[Belangrijk om te realiseren dat ze met een vluchtach-
tergrond en] in een andere taal en cultuur een opleiding 
gaan doen. Daarom is het af te raden om inburgering 
samen te doen. Eerst focus op inburgering. Daarna op 
opleiding.” (onderwijsinstelling)

DECENTRALE SELECTIE EN NUMERUS FIXUS

Voor verschillende opleidingen, zoals bijvoorbeeld geneeskunde 

of fysiotherapie, geldt dat er een maximaal aantal studenten 

toegelaten wordt. Instroom in deze opleidingen gebeurd op basis 

van (decentrale) selectie door onderwijsinstellingen. Vanwege 

hun vaak afwijkende opleidingstraject, kan deze selectie een 

extra drempel opwerpen voor jongvolwassen statushouders. 

“Veel anderstalige studenten bij ons komen met een heel 
beperkt beeld van de vervolgopleidingen die ze willen 
doen. De meeste mensen die hier komen, willen bijvoor-
beeld tandheelkunde, geneeskunde of farmacie doen. 
Dat zijn die standaardberoepen die aanzien hebben. 
Dan hebben ze gewoon geen duidelijk beeld van wat 
er allemaal mogelijk is en wat er echt bij hun past. En 
toelating tot geneeskunde en tandheelkunde is heel 
moeilijk, ook voor Nederlandse studenten overigens.” 
(onderwijsinstelling)

“Het zou ons zo helpen als wij voor vluchtelingen - jonge 
intelligente mensen met veel opleiding - extra aan zouden 
kunnen melden bovenop numerus fixus. Dat er een aantal 
extra plekken voor vluchtelingen komen. Zodat ze niet 
de decentrale selectie doorhoeven. De kans dat zij - na 
bijvoorbeeld ISK-havo en volwassen-VWO -  aan de 
bovenkant eindigen is niet zo groot. Deze mensen inves-
teren enorm om het te halen en dan maken ze geen schijn 
van kans bij de loting.” – (onderwijsinstelling)

FINANCIERINGS- EN BEOORDELINGSSYSTEEM 

De wijze waarop de financiering en beoordeling van het onder-

wijs georganiseerd is, maakt dat zowel onderwijsinstellingen 

als statushouders mogelijk huiverig zijn voor instroom in het 

onderwijs. Opleidingen worden gefinancierd op basis van ‘input’ 

en ‘output’ bekostiging: naast de reguliere bekostiging die geba-
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gang van zo’n 300 euro per maand. Sommige gemeen-
ten vangen dit op  door bijzondere bijstand in te zetten. 
Andere doen dit niet.” (onderwijsinstelling)

Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij statushouders onder-

steunen vanuit de Participatiewet. In de ene gemeente is er veel 

ruimte zijn voor scholing terwijl in de andere gemeente snelle 

uitstroom naar werk voorop staat. Dit betekent dat of statushou-

ders een (voor)opleiding mogen en kunnen volgen afhankelijk 

is van de gemeente waar zij wonen. Statushouders hebben (in 

eerste instantie) geen invloed op in welke gemeente zij een huis 

toegewezen krijgen. In die zin is er dus sprake van pech of geluk 

of de woongemeente de mogelijkheid biedt voor onderwijs. Dit is 

voor statushouders soms moeilijk te begrijpen. 

“Het is soms zuur, in een gemeente woont waar ze 
geen onderwijsmogelijkheden aanbieden en daar-
naast een gemeente zit die het wel aanbiedt. Voor een 
vluchteling maakt het dus uit waar hij woont. Het levert 
grote verschillen op voor de toekomst.” (Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF)

De professionals die wij spraken geven aan dat een investering 

in onderwijs duurzame uitstroom uit de uitkering bevordert: 

“Niet alle gemeenten vinden het goed dat statushouders 
een schakeljaar volgen. Terwijl ik denk, je moeten even 
een jaar investeren en dan ben je ze duurzaam kwijt 
als uitkeringsinstanties.” (Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF)

“Ik hoop dat meer gemeenten inzien dat ze meer moeten 
investeren in statushouders, doordat ze het lesgeld en 
de boeken betalen zodat ze uiteindelijk sneller uit die 
bijstand komen.” (onderwijsinstelling)

Als het gaat om jongvolwassen statushouders onder de dertig 

die een voorbereidend jaar willen volgen - zoals een pre-bachelor 

- dan geldt de vraag of zij dit traject mogen volgen met behoud 

van uitkering en ontheffing van sollicitatieplicht. Gemeenten 

moeten daarin keuzes maken, rekening houdend met draag-

vlak binnen de gemeente. En deze keuzes moeten zij kunnen 

verantwoorden:

“Er beginnen nu veel aanvragen te komen voor pre-ba-
chelors, maar wij moeten als gemeente beslissen of wij 
iemand die kans geven. Wij zijn bezig om een selectie-
commissie daarvoor samen te stellen, wij kijken naar 
vooropleiding en capaciteiten om een gedegen advies te 
geven om dit ook te verantwoorden aan wethouders. Het 

betaald. Er is dan dus een studieschuld. voor de andere 
niveaus in het mbo (entree en niveau 2) geldt dit niet.” 
(MBO Raad)

Financiering kan ook een knelpunt zijn bij het opzetten van 

voorbereidende jaren. Deze worden namelijk niet op basis van 

reguliere middelen gefinancierd. Door creatief om te gaan met 

de financieringsmogelijkheden en door het gericht inzetten 

van verschillende geldstromen (vanuit DUO, Stichting voor 

Vluchteling-Studenten UAF, gemeente en onderwijsinstellin-

gen) ontstaan er mogelijkheden om voorbereidende trajecten te 

bekostigen. 

“Het is belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden 
om slimme combinaties te maken van verschillende 
budgetten, zodat gecombineerd aan taalontwikkeling en 
beroepskwalificatie kan worden gewerkt. Elke onder-
wijsinstelling is daar naar op zoek, maar elke onderwijs-
instelling is ook afhankelijk van de partners in de regio. 
Er kan een heleboel, maar dan moet iedereen ook willen 
en kunnen meedoen. Als het lukt dan voorkomt het dat 
jongeren thuis zitten en hun taalachterstand toeneemt.” 
(MBO Raad)

2.3 Gemeentelijk beleid ten aanzien van 
onderwijs, werk en inkomen

Zoals in de voorgaande voorbeelden al zichtbaar werd, spelen 

gemeenten een belangrijke rol bij de instroom in onderwijs van 

statushouders boven de 18. In de meeste gevallen komen status-

houders boven de achttien jaar in eerste instantie in de bijstand 

terecht. Gemeenten zijn vanuit de Participatiewet verantwoor-

delijkheid voor de duurzame uitstroom van statushouders (en 

andere bijstandsgerechtigden) uit de bijstand. Omdat statushou-

ders een uitkering krijgen, moeten zij toestemming vragen aan 

de gemeente op het moment dat zij een (voor)opleiding willen 

gaan volgen. Voor de statushouders die binnen dit onderzoek 

vallen (tussen de 18-30 jaar), is dit vooral van belang als het gaat 

om voorbereidende trajecten (zoals een schakeljaar) omdat zij 

tijdens dergelijke trajecten nog geen studiefinanciering ontvan-

gen, en dus nog afhankelijk zijn van de bijstandsuitkering. Voor 

statushouders die studiefinanciering krijgen, geldt soms dat dit 

onvoldoende is om van rond te komen. Ook dan kan de gemeente 

besluiten al dan niet bij te springen. 

“De overgang van uitkering naar studiefinanciering zorgt 
voor een armoedeval. Niet alleen is de studiefinancie-
ring lager dan de uitkering, maar er moet ook school- en 
boekengeld betaald worden. Dat betekent een achteruit-
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betreft het onvoldoende aansluiten bij en onvoldoende verster-

ken van vaardigheden van statushouders. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om taal- en studievaardigheden; loopbaanoriën-

tatie en de aansluiting van ISK op regulier onderwijs. Een vaak 

genoemd gevolg van deze barrières is dat statushouders niet of 

op een te laag opleidingsniveau instromen. Andere belemmerin-

gen zitten op het terrein van toegang tot onderwijs, en hebben te 

maken met ontbrekende diploma’s, inburgeringseisen, selectie 

en financiering van het onderwijs. Ook worden er belemme-

ringen gesignaleerd op het terrein van gemeentelijk beleid ten 

aanzien van onderwijs, werk en inkomen. 

Uit de analyse van de interviews met professionals kwamen 

verschillende oplossingsrichtingen naar voren om deze barriè-

res te slechten. 

AANSLUITEN BIJ JONGERE OM VAARDIGHEDEN TE 

VERSTERKEN 

Vluchtelingen die nieuw in Nederland zijn, hebben flinke taal-

achterstanden, en vaak ook achterstanden in studievaardighe-

den en/of vakkennis. (Maximaal) twee jaar ISK of een schakel-

jaar kunnen hen niet op een vergelijkbaar niveau brengen als in 

Nederland opgegroeide studiegenootjes. Vanuit het ISK zijn er 

(formeel) geen middelen om statushouders na het ISK verder 

voor te bereiden op het onderwijs. Voor de eenjarige schakel-

jaren, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het HBO, geldt dat deze 

trajecten soms te kort blijken. Dit is vooral het geval op het 

moment dat er sprake is van taalachterstand. 

Op verschillende fronten kunnen vaardigheden van jongvol-

wassen statushouders dus onvoldoende aansluiten bij dat 

wat het Nederlandse onderwijssysteem vraagt. Dit vraagt van 

onderwijsinstellingen, inburgeringsinstanties en gemeenten, 

het maken van de juiste afwegingen om dat te doen wat een 

jongere nodig heeft om deel te kunnen (gaan) nemen aan het 

onderwijs. Afhankelijk van de situatie van de jonge statushou-

der en de gemeentelijke context, kunnen deze afwegingen tot 

verschillende keuzes leiden, zoals het mogelijk maken van extra 

ISK-tijd, het aanbieden intensieve inburgeringstrajecten of geïn-

tegreerde trajecten waarin een beroepsopleiding en inburgering 

gecombineerd worden, of het faciliteren van het volgen van een 

schakeljaar.

VERWACHTINGENMANAGEMENT: INVESTEER IN EEN 

GOEDE VOORBEREIDING

Om jongvolwassen statushouders voor een opleiding te kunnen 

laten kiezen die bij hen past en die perspectief biedt op de 

arbeidsmarkt is informeren en het ontwikkelen van realistische 

is heel moeilijk, maar mensen die in de bijstand zitten 
zouden ook wel onderwijs willen volgen bijvoorbeeld.” 
(gemeente)

“De gemeente ziet in dat het om een handje vol [studen-
ten] gaat. Bovendien is de inzet op voorbereidende jaren 
goed te verantwoorden. Inmiddels is dit goed geregeld 
door de gemeente. Er is wel bestuurlijke steun nodig om 
dit zo uit te kunnen voeren.” (onderwijsinstelling)

Gemeentelijke keuzes zoals met behoud van uitkering en onthef-

fing van sollicitatieplicht een voorbereidend jaar volgen, vragen 

om draagvlak. Een van de professionals geeft hierbij aan dat het 

daarom van belang is om ‘good will’ proberen te creëren. Vanuit 

Universiteit Maastricht en samenwerkingspartners is een bijeen-

komst georganiseerd voor Maastrichtse en provinciale politici 

en burgers om te laten zien wat zij doen voor vluchtelingen: 

“Er zaten 150 mensen in de zaal. Je moet ook wat 
doen voor die ‘good will’, dat het mensen gegund 
wordt.”(onderwijsinstelling)

Soms geven gemeenten toestemming voor een traject, maar 

wordt iemand daarnaast ook verplicht om te werken of vrijwil-

ligerswerk te doen, waardoor het studeren belemmerd wordt. 

Onderstaande citaten van een onderwijsinstelling en een 

21-jarige statushouder illustreren deze spagaat waar jongvol-

wassen statushouders in terecht kunnen komen:

“Ons traject is fulltime leren. Maar ze moeten er bij 
werken van de gemeente. Dat is goed voor je taalontwik-
keling, zegt de gemeente. Dat is waar. Maar de baantjes 
die ze dan doen zijn vaak baantjes op Schiphol, waar ze 
geen Nederlands spreken en dat is dus niet goed voor 
hun taalontwikkeling. En je kan niet ‘s nachts werken als 
je overdag moet studeren bij ons.” (onderwijsinstelling)

“Aan de ene kant moeten we studeren, maar aan de 
andere kant zegt de gemeente: “Kom vrijwilligerswerk 
doen.” Dat kan ik niet want we moeten 5 dagen per week 
naar school. Maar de gemeente stuurt elke maand een 
brief van: ‘kom ook, kom vrijwilligerswerk doen’. Dan 
moet iemand bellen en zeggen dat we 5 dagen op school 
zitten en dat we moeten studeren. Elke maand is het weer 
hetzelfde.” (statushouder)

2.4 Conclusies en oplossingsrichtingen 
instroom in onderwijs

Het lijkt veel jongvolwassen statushouders niet te lukken om 

in te stromen in het beroeps- of hoger onderwijs. Barrières in 

de instroom in onderwijs voor statushouders zitten volgens 

professionals op verschillende terreinen. Een belangrijk knelpunt 
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Juist omdat er verschillende visies bestaan over de instroomrou-

tes naar onderwijs, is het belangrijk dat deze verschillen onder-

werp van gesprek zijn tussen de betrokken instanties, zoals 

onder meer gemeente en onderwijsinstelling(en). Dit legt een 

basis onder de samenwerking betreffende de instroom in onder-

wijs. Goed te verantwoorden keuzes worden zoveel mogelijk 

samen met de betreffende statushouder en betrokken instanties 

gemaakt op basis van de afweging welke route(s) mogelijk zijn 

en wat daarvan de te verwachte consequenties zijn.

verwachtingen van belang. Via voorlichtingsbijeenkomsten (op 

AZC’s, tijdens inburgeringstrajecten, etc.) kunnen zij geïnfor-

meerd worden over de onderwijsmogelijkheden in Nederland. 

Via meeloopdagen (zowel in het onderwijs als in de beroeps-

praktijk) kunnen jongvolwassen statushouders vervolgens een 

realistisch(er) beeld vormen van wat het volgen van een oplei-

ding vraagt of wat het uitoefenen van het beroep waarvoor wordt 

opgeleid inhoudt. Het opdoen van concrete ervaringen is hierbij 

van belang.

Dit verwachtingenmanagement is tweezijdig. Naast dat jongvol-

wassen statushouders een realistisch beeld hebben van wat zij 

van het Nederlandse onderwijssysteem en arbeidsmarkt kunnen 

verwachten, is het ook van belang dat betrokken instanties 

realistische verwachtingen hebben van de mogelijkheden en 

omstandigheden van de jonge statushouder in kwestie en van 

wat er nodig is om instroom in onderwijs te faciliteren. Het goed 

kunnen inschatten van mogelijkheden en behoeften van jong-

volwassen statushouders ten aanzien van instroom onderwijs 

is daarbij van belang. Dit kan door middel van persoonlijke inta-

kegesprekken, zodat het beeld van de student niet alleen geba-

seerd wordt op behaalde diploma’s en cijferlijsten. Afstemming 

tussen ISK en vervolgopleidingen kan bijdragen aan beter inzicht 

in de situatie en mogelijkheden van potentiële studenten. 

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR INSTROOM 

AFWEGEN 

De professionals die we voor dit onderzoek gesproken hebben, 

benoemen dat jongvolwassen statushouders relatief vaak in een 

laag opleidingsniveau instromen. Vaak gaat het om opleidin-

gen die die onder hun capaciteitenniveau liggen. Professionals 

kijken hier verschillend tegenaan: een deel van hen benoemd dat 

het starten met op laag niveau de gelegenheid biedt om zowel 

studie- als taalvaardigheden op te bouwen en dat door middel 

van stapelen het gewenste niveau behaald kan worden. Anderen 

geven juist aan dat het starten op een laag niveau demotiverend 

werkt en een minder goede startpositie op de arbeidsmarkt biedt. 

Ook wordt het combineren van inburgering en opleiding verschil-

lend gewaardeerd. Voor sommige jongvolwassen statushouders 

is het de vraag of het volgen van een opleiding de juiste route is, 

en bieden werk-leertrajecten mogelijk meer soelaas. Er bestaand 

dus verschillende perspectieven op wat de ‘juiste’ route voor 

instroom in onderwijs is. Bovendien speelt hierbij de gemeente 

waar de jonge statushouder woont een grote rol, afhankelijk van 

de gemeentelijke beleidsvisie (directe focus op werk of focus 

onderwijsparticipatie als weg naar werk) en de uitvoeringsprak-

tijk is er meer of minder ruimte voor instroom in onderwijs. 
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“Je kan een statushouder koppelen aan een sterke 
leerling. Zorg dat ze echt begeleid worden, en 
ook met extra taalondersteuning in een apart 
klasje.”(onderwijsinstelling)

In veel opleidingen in met name het hoger onderwijs is Engels een 

belangrijke vaardigheid. Vaak blijkt dat jongvolwassen status-

houders het Engels onvoldoende beheersen. Toen dit vraagstuk 

tijdens een internationale bijeenkomst besproken werd, gaven 

verschillende professionals aan dat het te veel gevraagd is om in 

de eerste periode twee talen (die van het opvangland en Engels) 

tegelijk te leren. Er werd de aanbeveling geformuleerd om, in 

ieder geval tijdens het eerste studiejaar, de Engelse lessen van 

het programma te halen. Dit lijkt geen oplossing voor studies 

waarin de vereiste literatuur en een deel van de colleges in het 

Engels zijn. 

EEN GOEDE START

Voornamelijk het eerste jaar van de opleiding blijkt voor status-

houders pittig om door te komen. Het studeren in de Nederlandse 

setting is wennen en het (hoge) taalniveau van de opleiding kan 

tegenvallen:

“Zeker nu met het bindend studieadvies in het eerste jaar 
is de begeleiding essentieel. En daarbij komt kijken dat 
het eerste jaar juist moeilijk is. Ze moeten wennen aan 
het systeem, de taal, de snelheid en samenwerken met 
Nederlandse studenten. Dat is erg wennen en dat maakt 
het eerste jaar heel zwaar. Als ze daar doorheen zijn, dan 
studeren ze vaak sneller af dan hun Nederlandse colle-
ga’s.”(Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF)

Voor statushouders die eerst een schakeljaar gevolgd hebben, 

kan de start van de opleiding extra tegenvallen. Na een jaar 

keihard gewerkt te hebben, denken de statushouders dat ze er 

helemaal klaar voor zijn, maar dat blijkt alsnog tegen te vallen. 

3. 

Als statushouders eenmaal ingestroomd zijn in een opleiding in 

het beroeps- of hoger onderwijs, is het van belang om aandacht 

te blijven hebben voor wat hun schoolloopbaan mogelijk belem-

mert en wat er nodig is om hen ‘binnenboord’ te houden. 

3.1 Doorlopende ondersteuning 

VOORTDURENDE ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN

Het volgen van een opleiding vraagt voortdurende ontwikkeling 

van vaardigheden. De opleiding kan pittig zijn omdat de vaardig-

heden van jongvolwassen statushouders op bepaalde gebieden 

achterblijven bij de rest van de klas. Vaakst genoemd is een 

achterstand is in taalvaardigheid (en vaktaal), digitale vaardighe-

den en studievaardigheden. 

“De taal blijft toch nog steeds een probleem. Hoe goed 
je ze ook probeert te voorbereiden ze zijn natuurlijk 
nooit zo goed als havo/vwo eindexamenstudenten. [..] 
En een van de dingen is dat mensen niet mondig genoeg 
zijn. Ze verdrinken toch een beetje in het systeem. Ze 
snappen het niet en durven geen hulp te vragen.  Ik 
noemde net al het voorbeeld van BlackBoard. Hoe log 
je in op de digitale leeromgeving om je in te schrijven 
voor een tentamen? Soms zie je dat mensen niet digitaal 
vaardig zijn. En tegenwoordig is heel veel online: colleges 
terugkijken, voorbereiding op je tentamen et cetera.” 
(onderwijsinstelling)

De professionals bieden verschillende oplossingen aan om de 

taalvaardigheid ook tijdens de opleiding te versterken, zoals het 

koppelen van statushouders aan Nederlandse leerlingen of het 

organiseren van extra taalondersteuning.

De onderwijsloopbaan3
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“De begeleiding is cruciaal. Een vast contactpersoon kan 
een vertrouwensband opbouwen.” (re-integratiebedrijf)

“Alle vluchtelingstudenten die gestart waren kregen 
een gesprek met Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF en de studieadviseur van de universiteit. Het klinkt 
misschien omslachtig, of als een grote investering. We 
hoorden ook na alle gesprekken dat ze op dat moment 
geen hulpvraag hadden maar wel blij waren dat ze nu 
wisten waar ze heen konden. Je moet in kaart brengen 
wie de vluchtelingen zijn, waar ze zitten, en je moet 
contact leggen. Dat helpt denk ik tegen uitval. Op basis 
van ervaring durf ik dit te zeggen.” (Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF)

Doorlopende begeleiding en taalspreekuren
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft verschil-
lende maatregelen genomen om vluchtelingstudenten 
doorlopend te ondersteunen. Aan het begin van het 
studiejaar organiseert de onderwijsinstelling een 
kick-off bijeenkomst voor alle vluchtelingenstudenten 
waar zij informatie krijgen en de decanen, begeleiders 
en mentoren leren kennen.. Vluchtelingstudenten 
kunnen extra begeleiding krijgen via een vaste tutor. 
Ook biedt de Hogeschool van Amsterdam taalspreek-
uren aan, waarin (vluchteling)studenten coaching 
krijgen van een docent Nederlands of Engels voor hun 
presentatie, paper of werkstuk. De HvA neemt deze 
maatregelen vanuit de overtuiging dat extra onder-
steuning nodig is om te zorgen dat de studenten hun 
onderwijsloopbaan goed doorlopen. Mayke Rameckers 
van de HvA licht dit toe: “Om vluchtelingen te helpen 
het eerste jaar door te komen is het goed als ze extra 
begeleiding krijgen. Er is gewoon een schrikeffect. En 
je wil voorkomen dat ze gedemotiveerd raken.”

Vanzelfsprekend is de begeleiding in de voorbereidende jaren en 

na het eerste studiejaar ook van groot belang.

MOTIVATIE

Uit de interviews komt naar voren dat de meeste jongvolwassen 

statushouders zeer gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen. 

Ze waarderen het dat ze de kans krijgen onderwijs te volgen en 

op die manier aan hun toekomst te werken:

“De leerlingen van het mbo schakeljaar zijn ontzettend 
gemotiveerd: ze zijn heel blij dat ze de kans krijgen 
door te gaan naar een opleiding op hun eigen niveau.” 
(onderwijsinstelling)

Ook een van de jongvolwassen statushouders benoemt dat alle 

leerlingen in zijn schakelklas – net als hijzelf - heel gemotiveerd 

zijn: 

“Ze schrikken gewoon. Vluchtelingenstudenten denken 
na het schakeljaar: ik kan het, nu ga ik studeren. En dan 
zit je in de collegebanken en schrik je: ik versta er niks 
van.” (onderwijsinstelling)

Uit (nog niet gepubliceerd) Europees onderzoek lijkt het beeld 

te ontstaan dat er in Nederland weinig verschil is tussen uitval 

van in Nederland en niet in Nederland geboren studenten.17 Wat 

betreft de uitval onder vluchtelingstudenten geven de meeste 

professionals aan dat de uitval onder vluchtelingenstuden-

ten (iets) hoger ligt dan de gemiddelde uitval. Hierover zijn in 

Nederland geen exacte cijfers bekend. Niet alle professionals 

herkennen het beeld dat de kans op uitval hoger is onder vluchte-

lingenstudenten. Vooral in voorbereidende jaren is de uitval laag, 

merken deze professionals. 

“Ik heb zelf 25 jaar gewerkt bij een ROC. Ik zie juist dat 
die jongeren het over het algemeen heel goed doen en 
ik zie geen signalen dat deze leerlingen eerder uitvallen. 
Ik denk niet dat dit gebeurt, dat zou dan uit onderzoek 
moeten blijken maar ik heb het nog niet gezien.” (LOWAN)

De professionals die aangeven dat de uitval onder vluchtelin-

genstudenten (iets) hoger ligt, geven aan dat het risico op uitval 

vooral hoog in het eerste jaar om bovengenoemde redenen: de 

opleiding is moeilijker dan gedacht, het taalniveau moeilijker bij te 

benen. Ook problemen thuis of gezondheidsproblemen kunnen 

verzuim en uitval bij de studie veroorzaken. Een professional 

signaleert dat de uitval vooral hoog is onder Eritrese jongeren en 

onder alleenstaande minderjarige vluchtelingen, andere profes-

sionals benoemden dit niet. 

Om te voorkomen dat jongvolwassen statushouders gedemoti-

veerd raken en om uitval te voorkomen is een goede begeleiding 

in het eerste jaar op de opleiding cruciaal. Deze begeleiding moet 

laagdrempelig zijn, omdat statushouders vaak niet zo makke-

lijk uit zichzelf met hun problemen naar voren treden. Een vast 

contactpersoon is daarom belangrijk: iemand met wie jongvol-

wassen statushouders bij de start van de opleiding kennisma-

ken en met wie een vertrouwensband opgebouwd kan worden. 

Hierdoor zal de drempel minder hoog zijn om deze persoon af 

te stappen als zich vragen of problemen voordoen. Door elkaar 

regelmatig zien kan bovendien een vinger aan de pols gehouden 

worden. 

17 Dit blijkt uit de (nog niet gepubliceerde) EU Labour Force Survey 2016. Cijfers 
gepresenteerd op seminar ‘Newly arrived migrants in VET’ van Erasmus+.
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dat als je de groep vraagt ‘snap je het?’, dat iedereen 
dan ‘ja’ zegt. Je kan niet zeggen ‘kan je je het nog een 
keer uitleggen’, want dan heb je kritiek op de docent. We 
proberen statushouders mondiger te maken, en dat lukt 
ook wel. Maar bij een nieuwe opleiding durven ze niet 
weer te zeggen ‘ik snap het niet, kan u me dat uitleggen?’ 
Docenten zijn niet genoeg gespitst op dergelijke cultuur-
verschillen.” (onderwijsinstelling)

Docenten moeten volgens professionals beschikken over kennis, 

houding en vaardigheden om goed aan te kunnen sluiten bij jong-

volwassen statushouders. Het vraagt onder meer gevoeligheid 

voor de situatie waar jongvolwassen statushouders in verkeren 

en de eventuele trauma’s die zij met zich meedragen, inzicht in 

de groepsdynamiek waar zij deel van uitmaken en kennis van 

verschillende manieren van leren. Docenten daarvoor toerusten 

is een belangrijke succesfactor, aldus de professionals. 

“Vergeet dat je ooit les hebt gegeven aan een witte klas, 
besef dat je aan een specifieke doelgroep les gaat geven. 
Je gaat of met plezier je werk doen of met tegenzin. De 
docenten zijn cruciaal, het is belangrijk hoe ze met hun 
leerlingen omgaan. Ze moeten gemotiveerd zijn. Voor 
mij staat de leerling of de student centraal, alles draait 
om die leerling. Dat houdt dus in dat het meer vergt 
dan alleen je vak geven. Je moet ervoor zorgen dat een 
leerling in je gelooft. Ik heb veel geïnvesteerd in scholing 
om docenten om te leren gaan met cultuurverschillen. De 
cultuursensitiviteit is heel belangrijk, en dat kun je leren, 
dat is niet onmogelijk.” (onderwijsinstelling) 

Zo zal niet iedere jonge statushouder even makkelijk om hulp 

vragen, als het even niet lekker loopt, zo waarschuwen de 

professionals:

“We hebben in ons voortraject altijd gastcolleges van 
de vluchtelingenstudenten met wie het goed gaat. Met 
hen houd je makkelijk contact. Terwijl degenen die geen 
succes hebben uit beeld verdwijnen. Die schamen zich. 
Als het niet goed gaat, verdwijnen ze uit beeld, in plaats 
van aan de bel te trekken.” (onderwijsinstelling)

Onderwijsinstellingen benoemen dat ze geen middelen meer 

ontvangen voor het trainen van docenten:

“Sommige docenten zijn niet voorbereid op wat 
het lesgeven aan vluchtelingen vraagt. We hebben 
nu geen middelen meer voor extra scholing en 
training van docenten. Dat hadden we vóor 2007 
wel.”-onderwijsinstelling

Goed onderwijs bieden aan jongvolwassen statushouders raakt 

ook aan de wijze waarop een docent orde houdt in de klas. Uit 

verschillende interviews, zowel met onderwijs medewerkers als 

met jongvolwassen statushouders zelf, kwam naar voren dat 

“Alle leerlingen zijn heel enthousiast. Ze willen leren. Ze 
zaten soms in de put. Zijn lang niet meer naar school 
geweest. Maar ze doen hun best.” (statushouder)

Bij een enkeling is de motivatie minder, dit kan verschillende 

redenen hebben. Een veel gehoorde verklaring voor gebrek aan 

motivatie is het volgen van een opleiding onder hun niveau: 

“Een mbo is soms onder de capaciteiten van de vluchte-
ling. Dan zie je frustraties en uitval.”(gemeente)

Ook beeldvorming van bepaalde opleiding kan van invloed zijn 

op de motivatie van jongvolwassen statushouders:

“De motivatie kan een probleem zijn. Mensen hebben een 
slecht en laag beeld van het MBO, je moet minstens naar 
de universiteit.”(gemeente)

Wat soms ook speelt is dat jonge statushouder de opleiding te 

lang vinden duren: 

“De duur van de opleiding versus de motivatie van 
statushouders om te gaan werken. Liever gaan ze werken 
omdat ze dan meteen geld verdienen.” (deelnemer 
Sherpa meeting) 

“In mijn eigen land heb ik een diploma van de rechten-
universiteit. Maar hier moet ik helemaal terug. Maar hier 
naar de rechtenuniversiteit duurt heel lang, en dan moet 
ik ook heel veel geld betalen.” (statushouder)

3.2 Het leerklimaat

De groep statushouders waar het hier om gaat is nog relatief 

jong. Veel van hen hebben – net als Nederlandse jongeren – een 

korte spanningsboog en vertonen soms puberaal gedrag. Een 

aantal zaken vragen bij jongvolwassen statushouders om extra 

aandacht: zoals het moeilijk om hulp vragen, de invloed van 

groepsdynamiek, het opbouwen van een vertrouwensband, en 

hun (vlucht)achtergrond.

HOUDING EN VAARDIGHEDEN DOCENT

Uit de interviews komt naar voren dat lesgeven aan, en begelei-

den van, vluchtelingenstudenten een vak apart is en het vereist 

inzicht in hoe aan te sluiten bij hun onderwijs- en begeleidings-

behoeften van deze groep. Docenten in het regulier middelaar 

en hoger onderwijs zijn niet altijd voorbereid op lesgeven aan en 

begeleiden van vluchtelingenstudenten, denken de professionals: 

“Ik heb heel erg het gevoel dat zeker mbo’s maar 
misschien ook hbo’s en universiteiten niet voldoende zijn 
ingesteld op deze doelgroep. Individuele docenten in het 
mbo en hoger onderwijs moeten meer bagage hebben 
in het werken met anderstaligen. Bij ons weet iedereen 



24Meer jongvolwassen statushouders naar school: een kwestie van samenwerken?!

van individuele leerlingen en de keuze om al dan niet naar de les 

te gaan:

“Door groepsdruk kunnen ze of juist thuisblijven met z’n 
allen, of als er een bij zit die de rest mee krijgt, gaan ze 
toch naar school.” (gemeente)

Groepsdynamiek vindt niet alleen plaats het niveau van de klas, 

maar ook op schoolniveau. Voor een goed leerklimaat is het 

dus van belang dat jongvolwassen statushouders zich welkom 

voelen op school. Dit betekent dat zowel de bestaande school-

gemeenschap (studenten en docenten) als de jongvolwassen 

statushouders zelf zich voor elkaar moeten openstellen. Dat 

gaat vaak niet vanzelf:

“Er zijn vooroordelen op school. Ze zijn een aparte 
groep. Eritreeërs zijn echt een groep samen. Ze 
lopen ook hand in hand, dat is bij hen gebruikelijk. In 
Nederland is dat niet gebruikelijk. Wij geven ze de tips 
dat ze beter mengen als ze in kleinere groepjes door de 
school lopen.” (onderwijsinstelling) 

Het samenstellen van gemengde klassen kan een ‘gezamenlijk’ 

schoolklimaat versterken en leerprestaties van jongvolwassen 

statushouders versterken.

“Isoleer jongvolwassen statushouders niet, maar plaats 
ze in gemengde klassen.” (gemeente)

“Leerlingen mengen is ingewikkeld maar het leren 
gaat veel sneller als jongvolwassen statushouders in 
gemengde klassen zitten.” (deelnemer Sherpa meeting)

Er is niet vanzelfsprekend sprake van ‘gezamenlijkheid’ in een 

gemengde klas. Aan die gezamenlijkheid moet gewerkt worden, 

bijvoorbeeld door het samen opstellen van duidelijke regels over 

hoe leerlingen met elkaar om gaan en door aandacht voor wat 

leerlingen met elkaar gemeen hebben. 

“Omdat we zoveel jongvolwassen statushouders hebben 
in de klassen, hebben ze een groot aandeel in de groep. 
Dat is een uitdaging.” (onderwijsinstelling) 

“Mijn klasgenoten vond ik in het begin niet leuk want er 
werd heel veel Arabisch gesproken. Daardoor voelde 
ik me een beetje alleen, en soms werd ik uitgelachen. 
Maar nu is het wel beter want nu kunnen we allemaal een 
beetje Nederlands praten, dus dan praten we met elkaar.” 
(statushouder)

3.3 Oog voor dagelijks leven

Hun situatie als vluchteling in Nederland en gebeurtenissen 

buiten school zijn van invloed op de onderwijsloopbaan van jong-

‘duidelijkheid’ van belang is, zodat leerlingen weten waar ze aan 

toe zijn. Een van de professionals met wie we gesproken hebben, 

licht er in dit kader specifiek het ‘belonen en straffen’ uit:

“Hoe ga je om met belonen en straffen. Je denkt dat je 
straf geeft door een leerling een uurtje langer op school 
te houden en dan lachen ze ons uit. Ze hebben ergere 
dingen meegemaakt zoals misbruik, marteling, lange 
dagen en nachten lopen, ze hebben honger geleden. 
Dan zeggen ze: ‘Jullie weten niet wat straffen is’.” 
(onderwijsinstelling)

“Schakel de leerplicht in om jongvolwassen statushou-
ders in het gareel te houden.” (gemeente) 

Dit punt – dat docenten streng moeten kunnen zijn - werd ook 

door een van de jongvolwassen statushouders zelf gemaakt:

“De docenten zijn heel goed, maar ze niet gewend aan 
hoe vluchtelingen leren. [..] Belangrijk is dat docenten 
sterk zijn, dwingen om te leren.” (statushouder)

Stichting Augeo heeft een online cursus ontwikkeld om docenten 

beter te equiperen voor het lesgeven aan, en begeleiden van 

vluchtelingenkinderen:

Training voor docenten
Stichting Augeo (een organisatie die zich o.a. via 
ondersteuning van professionals inzet voor het veilig 
opgroeien van kinderen) heeft, in samenwerking met 
partners zoals LOWAN en Pharos, een gratis online-
training voor docenten ontwikkeld ter ondersteuning 
van vluchtelingenleerlingen. In de onlinecursus leren 
docenten over het omgaan met chronische stress en 
het bieden van sociale steun aan vluchtelingenkin-
deren. “De algemene strekking is dat deze jongeren 
veel hebben meegemaakt in het land van herkomst 
of hier tijdens de asielprocedure. Niet dat ze allemaal 
getraumatiseerd zijn, maar ze hebben wel allemaal 
ingrijpende ervaringen. De cursus gaat dan over: wat 
heeft dat voor effect, hoe zie je dat in de klas, en hoe 
ga je daar als docent mee om?”, licht Roely Drijfhout 
van Augeo toe. De stichting heeft zowel een training 
voor leerkrachten uit het primair onderwijs als voor 
docenten uit het voortgezet onderwijs opgezet. In 
de online cursussen wordt aandacht geschonken 
aan thema’s zoals veiligheid in de klas (in relatie met 
docent en klasgenoten), emoties hanteren, omgaan 
met stressreacties, gedrag reguleren, ouders betrek-
ken en zorgen de kinderen en zorgen voor jezelf.

GROEPSDYNAMIEK

De groepsdynamiek is medebepalend voor het leerklimaat en 

de wijze waarop leerlingen hun schoolloopbaan doorlopen. Het 

gedrag van klasgenoten heeft een sterke invloed op de houding 
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“Veel jongens hebben te maken met de naweeën van hun 
reis. Ze hebben een hectische tijd achter de rug, er heerst 
veel onduidelijkheid en ze worden vaak niet serieus 
genomen met betrekking tot bijvoorbeeld gezinsher-
eniging. Ik kan me voorstellen dat dat een grote aflei-
ding is van school. Het belangrijkste wat ik de jongens 
meegeef is dat wat er ook is, je kan altijd bij me terecht. 
Ze hebben altijd de mogelijkheid hun hart te luchten.” 
(re-integratiebedrijf)

“De meest succesvolle leerlingen zijn degene waar 
de situatie thuis stabiel is. Met ouders, die voor hen 
zorgen en de kost verdienen. Als je veel aan je hoofd 
hebt, zoals zorgen, schulden, familie die al dan niet 
overkomt, een nieuwe woonsituatie, dat zijn punten 
waarop schakels zwak zijn en je goed moet monitoren.” 
(onderwijsinstelling)

Ook uit de gesprekken met jongvolwassen statushouders blijkt 

dat het hen helpt als zij geholpen worden met problemen die 

niet direct studie gerelateerd zijn. Het kan hen helpen om mee te 

kunnen komen op school, zoals onderstaande citaat illustreert:

“Ze [docenten] leggen alles goed uit, want ze willen ons 
graag helpen om verder te gaan naar een andere school. 
Maar zij helpen niet alleen met school, zij helpen ook 
met andere dingen. Als ik bijvoorbeeld gestrest ben. Ze 
hebben me bijvoorbeeld ook geholpen met mijn moeder. 
Met bijna alles helpen zij. Omdat ze ons zo goed helpen, 
vind ik bijna alles makkelijk.” (statushouder)

Om goed te kunnen begeleiden en eventuele knelpunten tijdig 

te signaleren is het belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn 

bij de statushouder (zoals de onderwijsinstelling, de gemeente, 

VluchtelingenWerk, Stichting voor Vluchteling-Studenten 

UAF) elkaar regelmatig spreken en op de hoogte houden. Het 

inplannen van vaste overlegmomenten is daarbij helpend. Het 

is belangrijk om afspraken te maken over de begeleiding: wie 

neemt welke begeleiding op zich? Ter illustratie een voorbeeld 

van ROC Mondriaan waarbij betrokken partijen op regelmatige 

basis met elkaar overleggen over jongvolwassen statushouders 

waar zij zich zorgen over maken: 

volwassen statushouders. Zorgen en praktische problemen rond 

de thuissituatie worden het vaakst genoemd als knelpunt. Om 

een opleiding te kunnen volgen, is het belangrijk dat het (relatief) 

rustig is aan het thuisfront, merken de professionals: problemen 

met huisvesting, het regelen van allerlei administratieve zaken, 

zorgen over gezinshereniging, et cetera maken het jongvolwas-

sen statushouders moeilijk om zich op school te concentreren. 

“Wat ik probeer niet te vergeten is dat veel mensen 
traumatische ervaringen hebben doorstaan. Meesten zijn 
heel erg eager om in opleidingen terecht te komen. Gaan 
niet zeggen dat ze last hebben van trauma. Dat is niet 
iets wat je snel hoort, maar is belangrijk dat je je daar wel 
bewust bent.” (onderwijsinstelling)

“Ik heb soms nachtmerries door de situatie in Syrië. Ik 
ben bij de psycholoog geweest. Maar het is nog niet weg. 
Ik heb er wel last van.” (statushouder)

Naast het eventuele vluchttrauma, kost ook het regelen van 

allerlei praktische zaken wat betreft verblijf in Nederland veel 

energie en aandacht.

“Onze cursisten hadden nog niet alles geregeld qua 
huisvesting et. Cursisten zijn daar in het begin van het 
traject veel mee bezig geweest. De maatschappelijke 
randvoorwaarden waren dus nog niet in orde, en dat 
is met zo’n intensief traject wel nodig.” (aanbieder 
inburgeringstraject)

“Er zijn leerlingen die [vanwege geldgebrek] met honger 
naar school gaan. Er staat daarom altijd een pak maria-
koekjes klaar in de klas.” (onderwijsinstelling)

Jongvolwassen statushouders die gaan studeren doen er, 

volgens de professionals met wie we gesproken hebben, goed 

aan om eerst te zorgen dat hun thuissituatie zo veel als mogelijk 

op orde is: dat alle praktische en administratieve zaken rond 

wonen en leven in Nederland geregeld zijn. Het werkt positief 

door op hun schoolloopbaan als er zo min mogelijk problemen 

of zorgen zijn thuis. Enkele professionals raden daarom pas aan 

de studie te beginnen als de thuissituatie stabiel is (of: zo stabiel 

mogelijk). 

“Als problemen je in je studie belemmeren dan kan je 
beter met het schakeltraject stoppen, adviseren wij. Want 
anders mis je een stuk van je taalontwikkeling, en loop 
je achter op de rest van de klas als je weer terugkomt.” 
(onderwijsinstelling)

Omdat niet te verwachten is dat het leven van jongvolwassen 

statushouders direct stabiel is (bijvoorbeeld door de lange 

procedures voor gezinshereniging), is het belangrijk dat de 

begeleiding vanuit de onderwijsinstelling op meer dan alleen de 

studie gericht is: 
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Verbinding door sociale contacten
Het Maastrichtse ‘Refugee Project Maastricht’ organi-
seert allerlei activiteiten om (jonge) statushouders en 
andere studenten en Maastrichtenaren met elkaar in 
contact te brengen. Hierdoor vergroten jongvolwassen 
statushouders hun netwerk. Mieke van Riet van Zuyd 
Hogeschool licht dit toe:
“Je moet een netwerk opbouwen. Wij hebben een vrij-
willigersclub vanuit de universiteit: het Refugee Project 
Maastricht. Zij bieden een buddy en organiseren activi-
teiten. Veel jonge vluchtelingen uit Maastricht hebben 
door dit netwerk allerlei contacten en dat is goed, want 
zo activeer je mensen en komen ze uit hun isolement. 
Jongvolwassen statushouders uit Maastricht zijn toch 
wel vrij happy. Dat komt door de snelle sociale contac-
ten buiten het vluchtelingnetwerk. Ook al studeer je 
niet samen, dan maak je samen muziek of je sport 
samen. In die netwerken ga je praten over je toekomst-
kansen. Mensen gaan meedenken en het onderwijs kan 
dit faciliteren. Het is een mooi initiatief.” 
De activiteiten van het Refugee Project Maastricht 
richten zich op sport, muziek, samen eten en praten. 
Deze activiteiten worden mede door vluchtelingen 
georganiseerd en uitgevoerd. Vrijwilligers – mensen 
met en zonder vluchtachtergrond –  die bij dit project 
betrokken zijn geven onder

3.4 Conclusies en oplossingsrichtingen 
onderwijsloopbaan

Op het moment dat statushouders ingestroomd zijn in het 

regulier beroeps- of hoger onderwijs zijn er verschillende knel-

punten die een succesvolle onderwijsloopbaan in de weg kunnen 

staan. Zo kan het taalniveau van de opleiding tegenvallen of 

blijkt de opleiding om andere redenen zwaarder dan gedacht. 

Niet alle jongvolwassen statushouders zullen dit makkelijk uit 

zichzelf aangeven. Daarnaast ontbreekt het docenten soms aan 

de kennis en vaardigheden om met deze specifieke doelgroep 

om te gaan. Ook gebeurtenissen buiten de context van school 

zijn van invloed op de onderwijsloopbaan. Als leerlingen door 

andere zorgen in beslag genomen worden (bijvoorbeeld over 

gezinshereniging, verhuizing, financiën, eenzaamheid), wordt 

concentreren op de opleiding bemoeilijkt. Dergelijke knelpunten 

kunnen het risico op uitval vergroten. 

We vroegen de professionals en jongvolwassen statushouders 

wat belangrijke factoren zijn die eraan bijdragen dat jongvol-

wassen statushouders hun onderwijsloopbaan succesvol door-

lopen. Belangrijk zijn: een goede thuisbasis, stevige begeleiding 

en goede afspraken hieromtrent, extra taalondersteuning, goed 

toegeruste docenten en maatjesprojecten waarbij Nederlandse 

Zorg Advies Teams
ROC Mondriaan heeft een Zorg Advies Team rond 
statushouders opgezet. In Zorg Advies Teams werken 
scholen en zorgverleners samen. Het Zorg Advies 
Team voor statushouders is ongeveer een jaar geleden 
opgericht omdat de school zich zorgen maakte over 
de leerbaarheid en de problemen van jongvolwassen 
statushouders. Gaby Bus van ROC Mondriaan licht toe: 
“We hebben leerlingen die ontzettend moeilijk leren. 
Aan de ene kant kan dat aan een lager IQ liggen, maar 
aan de andere kant kan het vaak zo zijn dat zij zoveel 
hebben meegemaakt. En dan merk je dat mogelijke 
trauma’s het leervermogen blokkeren. En dat zorgt 
weer voor onrust in de klas.” De onderwijsinstelling 
merkte dat er een breder multidisciplinair team nodig 
was om jongvolwassen statushouders te kunnen 
begeleiden met hun zorgen. In het Zorg Advies Team 
komen medewerkers van de gemeente (waaronder 
maatschappelijke werkers), VluchtelingenWerk en de 
projectleiders en sociaal maatschappelijk werkers 
vanuit ROC Mondriaan elke 4 tot 6 weken bijeen om 
jongvolwassen statushouders (16-27 jaar) te bespre-
ken over wie zij zich zorgen maken. Knelpunt waar de 
het nieuw opgerichte team tegenaan loopt is het vraag-
stuk van eigenaarschap: wie is aan zet bij het oplossen 
van het probleem? Succesfactor is dat de partijen 
elkaar steeds beter weten te vinden, ook tussen de 
overleggen door. 

Naast begeleiding van docenten en betrokken organisa-

ties, is het koppelen van jongvolwassen statushouders aan 

Nederlandse jongeren in het onderwijs een belangrijke succes-

factor. Dit ondersteunt op verschillende vlakken: statushouders 

hebben de kans hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren, 

eventueel isolement wordt doorbroken doordat ze met (meer) 

Nederlandse jongeren (en hun netwerk) in contact komen en ze 

kunnen allerlei vragen stellen. 

“Maatjesprojecten zijn goed voor de participatie.” LOWAN
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expertise opbouwen op het terrein van de onderwijsloopbaan 

van jongvolwassen statushouders.

OOG VOOR HET DAGELIJKS LEVEN

In hun vestiging in Nederland lopen jongvolwassen statushou-

ders tegen allerlei knelpunten aan, die hen ervan kunnen weer-

houden zich op hun opleiding te focussen. Gezinshereniging is 

bijvoorbeeld een grote zorg waar veel vluchtelingen mee bezig 

zijn. Maar ook het regelen van allerlei zaken rond bijvoorbeeld 

huisvesting en financiën maken dat het voor deze doelgroep 

soms moeilijk is zich te concentreren op de lessen. Om ruimte 

te kunnen maken voor leren is het cruciaal hier rekening mee 

te houden met en zo mogelijk ondersteuning te bieden bij deze 

problemen. Zoals eerder benoemd is goede begeleiding door 

een vast en vertrouwd contactpersoon daarbij een succesfactor. 

Het is van belang dat jongvolwassen statushouders zich ‘thuis’ 

gaan voelen, op school en in de Nederlandse samenleving. Het, 

samen met jongvolwassen statushouders, organiseren van acti-

viteiten buiten de school kan daar een bijdrage aan leveren. 

leerlingen aan studerende statushouders gekoppeld worden. In 

bovengenoemde spelen docenten en andere begeleiders een 

belangrijke rol.

CONTINUE VERSTERKING VAARDIGHEDEN

Het volgen van een opleiding vraagt voortdurende ontwikkeling 

van vaardigheden. Met name op gebied van taalvaardigheid 

maar dit kan ook gelden voor bijvoorbeeld studievaardigheden 

of digitale vaardigheden. Dit vraagt van onderwijsinstellingen, 

gemeenten en maatschappelijke organisaties om ook tijdens de 

onderwijsloopbaan van statushouders te investeren in ontwik-

keling van deze vaardigheden. Ondersteuning is dus nog niet 

klaar als de instroom gerealiseerd is. De inzet van een begelei-

der met wie de student een vertrouwensband opbouwt is een 

succesfactor om – op een voor de statushouder laagdrempe-

lige manier - boven tafel te kunnen krijgen welke ondersteuning 

jongvolwassen statushouders verder kan helpen. Ook maatjes-

projecten waarin medestudenten als mentor fungeren kunnen 

ondersteuning bieden. Taal moet beklijven, en dat betekent 

dat het belangrijk is dat er ook tijdens de opleiding ruimte en 

aandacht nodig is voor een voortdurende ontwikkelingen van de 

taalvaardigheden. Bijvoorbeeld door extra taallessen of door de 

inzet van taalmaatjes.

GOED LEERKLIMAAT

Een goed leerklimaat, waarin jongvolwassen statushouders zich 

onderdeel van de schoolgemeenschap voelen en gemotiveerd 

naar school gaan is belangrijk. Het creëren van dit leerklimaat 

doet een appèl op schoolmanagement, docenten, de studenten 

en de jongvolwassen statushouders zelf. Docenten hebben een 

essentiële rol in het faciliteren van een goed leerklimaat en dat 

vraagt het nodige van hun kennis, tijd en vaardigheden. Rust 

docenten daarom goed toe - óók in het beroeps- en hoger onder-

wijs - zodat zij (cultuur)sensitief kunnen werken en rekening 

houden met noden en krachten van de doelgroep. Stimuleer 

gezamenlijkheid door jongvolwassen statushouders en 

Nederlandse leerlingen samen te brengen in gemengde klassen 

of via gemeenschappelijke activiteiten. Dit vraagt van docenten 

dat zij een uitnodigende omgeving weten te creëren waarbin-

nen Nederlandse studenten en jongvolwassen statushouders 

uitgenodigd worden om op elkaar af te en contacten aan te 

gaan. Van het schoolmanagement vraagt dit randvoorwaar-

den te creëren waarbinnen het veilig leerklimaat gerealiseerd 

kan worden. Ontlast docenten door een vast contactpersoon 

vrij te maken voor docenten die vragen hebben betreffende de 

onderwijsloopbaan of andere zaken betreffende jongvolwassen 

statushouders en zorg voor een vast en vertrouwd contactper-

soon voor de begeleiding van de jongvolwassen statushouders 

zelf. Bijkomstig voordeel is dat deze contactpersonen al doende 
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WAT WORDT TIJDENS HET BREED OVERLEG GEDAAN?

De overleggen starten met een korte update door alle deelne-

mers. Daarin geeft elke organisatie aan wat er op het moment 

speelt rond de onderwijsparticipatie van jongvolwassen status-

houders. Zo komt er zicht op trends (bijvoorbeeld wat betreft de 

verwachte uitstroom van leerlingen uit de ISK) en kan er geza-

menlijk naar oplossingen gezocht worden voor knelpunten. 

Om de werkwijze van het breed overleg beter in beeld te krijgen, 

hebben twee onderzoekers van Kennisplatform Integratie & 

Samenleving een overleg geobserveerd. Ter illustratie volgt hier-

onder een beschrijving van een viertal van de besproken onder-

werpen en de daaropvolgende interacties. 

Zuyd Hogeschool vertelt over het recent gestarte pre-bachelor 

programma voor vluchtelingen. Er wordt aangeven dat er vanuit 

het programma studieloopbaanbegeleiding wordt aangeboden, 

maar dat de onderwijsinstelling toch knelpunten voorziet in 

de doorstroom van de pre-bachelor naar de reguliere vervolg-

opleidingen. Bespreking hiervan in het breed overleg leidt tot 

de conclusie dat een goede doorstroom om maatwerk vraagt. 

En de suggestie wordt geopperd dat vanuit het pre-bachelor 

programma informatie wordt verzameld over het niveau van 

de pre-bachelor studenten en over welke vervolgopleiding zij 

op het oog hebben. Afgesproken wordt dat de studenten wiens 

toekomstperspectief niet bij de hogeschool ligt, maar bij ROC of 

universiteit, op tijd in contact gebracht worden met de contact-

personen van de desbetreffende onderwijsinstellingen. 

Tijdens de uitwisseling van stand van zaken wordt duidelijk 

dat zowel universiteit als hogeschool plannen hebben om een 

cursus ondernemerschap voor vluchtelingen te ontwikkelen. Ze 

constateren dat er wellicht samenwerkingsmogelijkheden zijn 

en nemen hier na het overleg met elkaar contact over op. 

Vanuit de gemeente wordt een succesverhaal gedeeld: met 

behulp van onder meer financiële ondersteuning van de 

4. 

Veel verschillende partijen spelen een rol bij het mogelijk maken 

van onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders. 

Samenwerking tussen deze partijen is van belang voor zowel 

de instroom in onderwijs door jongvolwassen statushouders als 

het succesvol doorlopen van hun schoolloopbaan. Ter verster-

king van die samenwerking komen in Maastricht iedere maand 

vertegenwoordigers van verschillende instanties bijeen die zich 

bezighouden met onderwijs aan vluchtelingen. In deze casus-

beschrijving lichten we de werkwijze van dit ‘Maastrichts breed 

overleg’ toe. 

WAT IS HET BREED OVERLEG EN WIE NEEMT ER AAN 

DEEL?

Sinds het najaar van 2015 komen vertegenwoordigers van elf 

instanties uit regio Zuid-Limburg in Maastricht bijeen met als 

doel om jongvolwassen statushouders zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het vinden van passend onderwijs. Tijdens dit 

zogenaamde ‘breed overleg’ informeren zij elkaar, signaleren 

knelpunten wat betreft de onderwijsdeelname van jongvolwas-

sen statushouders en proberen deze samen op te lossen. Partijen 

die aan het overleg deelnemen, zijn Universiteit Maastricht, Zuyd 

Hogeschool, ROC Leeuwenborgh, ISK Maastricht, COA/AZC, 

gemeente Maastricht, Vluchtelingenwerk, NIDOS en het studen-

tinitiatief ‘Refugee Project Maastricht’. 

Het doel van het overleg is om jongvolwassen statushouders 

zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van passend 

onderwijs. Coördinator Harm Hospers typeert de insteek van het 

breed overleg als volgt: “Je moet iedere keer creatieve oplossin-

gen bedenken. Ik heb dan ook tegen de groep gezegd: we zetten 

alles op alles om niet de volgende teleurstelling toe te voegen 

aan de levens van die mensen.” Dat vraagt goed verwachtin-

genmanagement, benadrukt Hospers: “Duidelijk aangeven [aan 

jongvolwassen statushouders] wat je wel en niet kan regelen. 

Niet zomaar beloven dat je iets kan oplossen, maar wel proberen 

er wat aan te doen.”

4 Praktijkvoorbeeld: Samen werken 

aan onderwijs voor vluchtelingen
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juiste personen. Dit levert concrete resultaten op: er zijn 
meer toelatingen tot opleidingen op alle verschillende 
niveaus.”

WAT ZIJN BELANGRIJKE ELEMENTEN VOOR DEZE 

MANIER VAN SAMENWERKEN? 

Op basis van gesprekken met deelnemers en observatie van 

het breed overleg wordt duidelijk wat belangrijke werkzame 

principes die ten grondslag liggen aan het succes van dit 

breed overleg. Een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid en 

urgentie, met elkaar in verbinding zijn en blijven, een sleutel-

rol voor de gemeente en vooruit blijven kijken zijn de principes 

die door de deelnemers als succesfactoren genoemd worden. 

Hieronder lichten wij elk van deze principes toe aan de hand van 

een illustratief citaat. 

GEDEELD GEVOEL VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN 

URGENTIE

De deelnemers ervaren een gezamenlijkheid in hun streven 

om vluchtelingen zo goed mogelijk op weg te helpen. Er is een 

gedeeld gevoel van urgentie. Hierdoor is er een grote bereidwil-

ligheid tussen de organisaties om elkaar te helpen:

“Er is een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. 
We helpen elkaar met de problemen die we tegenkomen, 
dus zelfs als iets niet direct betrekking heeft tot de eigen 
organisatie of als iets de eigen organisatie niet direct 
beïnvloedt, zorgt dit overleg er toch voor dat we elkaar 
kunnen helpen. En dat willen we ook. Er is geen competi-
tie. We kunnen elkaars middelen gebruiken.”

MET ELKAAR IN VERBINDING ZIJN EN BLIJVEN

De deelnemers geven aan dat zij het prettig vinden dat de 

contactpersonen van de deelnemende organisaties elkaar goed 

kennen. Ze weten elkaar makkelijk te vinden en staan open voor 

elkaars expertise en vragen:

“We luisteren goed naar elkaar en waar iedereen 
behoefte aan heeft.”

“Deze samenwerking is ontstaan door bijzondere chemie 
tussen mensen.”

“Wij weten hoe we elkaar kunnen bereiken, we kennen 
elkaar, we kennen de juiste personen.”

SLEUTELROL GEMEENTE

De deelnemers noemen als succesfactor dat de gemeente 

actief deelneemt aan de samenwerking en de randvoorwaarden 

creëert die het voor vluchtelingen mogelijk maakt om te gaan 

studeren. Als voorbeeld hiervan wordt het behouden van een 

uitkering tijdens het volgen van een studie genoemd.

gemeente heeft een vluchteling uit Afghanistan kunnen instro-

men in een opleiding. 

Ook heel praktische problemen komen aan bod. Zo gaf het ISK 

in een eerder overleg aan te weinig computers te hebben en wist 

de universiteit aan een aantal oude computers te komen die het 

ISK kan gebruiken.

WAT LEVERT HET BREED OVERLEG OP?

Aan de deelnemers aan het breed overleg is gevraagd wat dit 

overleg hen oplevert. Zij benoemen dat zij zich door het overleg 

goed geïnformeerd voelen en op basis daarvan adequaat op 

vragen van vluchtelingen of betrokken organisaties kunnen 

reageren. Dit zorgt ervoor dat vluchtelingen meer en betere 

informatie krijgen over hun mogelijkheden voor het volgen van 

onderwijs. 

“Dat je weet wat er gaande is in de regio, zelfs als het niet 
direct betrekking heeft op de eigen organisatie. Hierdoor 
wordt het ook veel makkelijker om elkaar te helpen en om 
elkaars vragen te beantwoorden.”

“Voor mij zorgt het ervoor dat ik de juiste informatie kan 
verzamelen, en dat op een passende manier kan over-
brengen aan de statushouders in het AZC. Zij kennen 
de weg namelijk niet, en ook kennen zij niet de juiste 
mensen. Dit overleg helpt dus om ervoor te zorgen dat zij 
goed geïnformeerd zijn, en dat ze zo nodig met de juiste 
mensen in contact kunnen worden gebracht.”

“Het draagt bij aan het overzichtelijker maken van alle 
informatie die er over onderwijs is. Hierdoor wordt het 
makkelijker voor statushouders om zich door het onder-
wijslandschap te navigeren. Dit zorgt voor minder stress 
onder de vluchtelingen.”

Doordat de organisaties elkaar regelmatig spreken en goed 

kennen kunnen zij samen snel en effectief aan oplossingen 

werken: 

“Het overleg zorgt voor snellere en effectievere samen-
werkingen omdat er, dankzij dit overleg, minder bureau-
cratie is. Er worden ter plekke beslissingen genomen. 
Daarvoor hoeven niet eerst duizenden memo’s worden 
verstuurd.”

Door deze verbeterde samenwerking stijgt de onderwijsinstroom 

van vluchtelingen: 

“We kunnen barrières wegnemen voor statushouders 
en daarmee zorgen dat er, in ieder geval aan de onder-
wijskant, minder teleurstellingen zijn. Wij weten hoe we 
elkaar kunnen bereiken, we kennen elkaar, we kennen de 
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“De aanwezigheid, beschikbaarheid en enorme inzet van 
de gemeente is van groot belang. Iedereen is dankbaar 
voor alles wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan, 
zowel met betrekking tot de financiering van verschil-
lende projecten als de facilitering van samenwerking en 
het overzichtelijk maken van alles wat er gebeurt.” 

VOORUIT BLIJVEN KIJKEN

Om de onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders 

ook op lange termijn te blijven versterken, is het belangrijk om 

vooruit te blijven kijken. De deelnemers van het breed overleg 

anticiperen steeds op verwachte situaties rond de onderwijspar-

ticipatie van statushouders. Coördinator Harm Hospers licht dit 

toe: 

“Het gaat om cyclisch denken: wij doen niet dingen een 
keer. Heel veel dingen die we doen moeten we elk jaar 
doen. Altijd denken: ‘wat komt er op ons af?’. Daarom is 
de relatie met ISK ook heel belangrijk. Over vier jaar zien 
we jongeren [in het vervolgonderwijs] die nu nog in het 
ISK zitten. Het gaat om cyclisch denken en goed plannen 
en anticiperen. Door het beter te regelen hoef je steeds 
minder uitzonderingen te maken.”
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zelf moeten regelen zonder dat ze echt weten hoe dat moet. 

Problemen die ontstaan zijn bijvoorbeeld schulden of overlast in 

de wijk.18 Vooral het moment waarop de jongeren die 18 worden 

en niet meer onder de verantwoordelijkheid van Stichting Nidos 

vallen, is vaak een knelpunt, vertelt projectleider Muriel Klappe: 

“Als ze 18 worden, worden ze helemaal losgelaten en moeten 

ze opeens zelfstandig wonen. En ze zijn hier helemaal alleen.” 

De jongeren die Route 4 volgen, zijn allemaal alleen als alleen-

staande minderjarige asielzoeker (dus zonder gezin) naar 

Nederland gekomen en missen daarmee een belangrijke onder-

steuningsstructuur. Zij zijn bij andere trajecten uitgevallen of 

hebben problemen. Vaak hebben ze zorgen over gezinshereni-

ging. In september 2017 volgden 54 jongvolwassen statushou-

ders de Route 4. 

Omdat er zoveel problemen zijn die het leren in de weg kunnen 

staan, is de aandacht en begeleiding van de leerlingen met al 

hun zorgen en vragen aan het begin van hun onderwijsloopbaan 

cruciaal, geeft het team aan. Pas als deze problemen enigszins 

opgelost zijn, komt er ruimte vrij voor het leren. Muriel Klappe: 

“Je ziet duidelijk dat degenen die veel onderwijs hebben genoten 

veel sneller leren. En de problematiek. De ene is daar veel 

ontvankelijker voor of zit daar dieper in. Dan ben je ook minder 

leerbaar. En dat hebben we ook gemerkt vorig jaar toen de leer-

lingen pas binnen kwamen, dat die shit eigenlijk zo hoog was, dat 

wij weleens tegen elkaar zeiden ‘wij komen niet aan onderwijzen 

toe’. Omdat er zoveel andere dingen speelden. Maar ja, het jaar 

gaat verder en dan worden er problemen opgelost. Dan zie je ook 

dat die kopjes open gaan staan en dan kun je hen ook onderwij-

zen. En nu zie je in het tweede jaar dat we met deze leerlingen 

bezig zijn, heel duidelijk de investering van vorig jaar.” 

Begeleiding is ook belangrijk omdat jongvolwassen statushou-

ders veel moeite hebben om in te stromen in het mbo-onderwijs. 

18 Zie het artikel over Route 4 ‘Jong, statushouder en in een onmogelijke 
spagaat.’ Van 19 september 2017 in Brabants Dagblad. 

5. 

Of jongvolwassen statushouders hun onderwijsloopbaan 

succesvol doorlopen, hangt samen met de begeleiding die de 

school biedt. Het Koning Willem I College uit Den Bosch besteedt 

gericht aandacht aan de begeleiding van jongvolwassen status-

houders. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat alle 

vragen van de leerlingen welkom zijn en opgepakt worden. De 

school wil alle leerlingen hiermee het gevoel geven dat er ze er 

mogen zijn, en dat ze met hun problemen bij het docententeam 

terecht kunnen. 

Leerlingen kunnen dus ook met niet studie gerela-
teerde vragen op school terecht, en er wordt altijd naar 
oplossingen gezocht. In dit hoofdstuk geven wij hun 
visie op begeleiding weer, geïllustreerd met concrete 
praktijkvoorbeelden.

BINNEN WELK ONDERWIJSPROGRAMMA KRIJGT DE 

BEGELEIDING VORM?

Het Koning Willem I College heeft ‘Route 4’ ontworpen, een 

internationale schakelklas voor statushouders tussen de 17 en 

21 jaar die niet meer binnen het regulier ISK-onderwijs vallen. 

De schakelklas biedt onderwijs ter voorbereiding op instroom 

in een reguliere opleiding in het beroepsonderwijs. In Route 4 

krijgen de jongeren Nederlands, Engels, rekenen, budgetteren, 

ONA (Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt) en KNM (Kennis 

Nederlandse Maatschappij). De docenten die deze vakken geven 

zijn – samen met de projectleider – ook degenen bij wie de leer-

lingen terecht kunnen met al hun (ook niet studie gerelateerde) 

vragen. De begeleiding van, en zorg voor de jongvolwassen 

statushouders is daarmee sterk ingebed in het onderwijs dat 

jongvolwassen statushouders krijgen.

WAAROM INVESTEERT DE ONDERWIJSINSTELLING IN 

BEGELEIDING?

Als jongvolwassen statushouders (vanaf hun 18e) op zichzelf 

gaan wonen in Nederland, komt er heel veel op ze af. Het Koning 

Willem I College zag dat jongvolwassen statushouders zorgen 

hebben omdat ze zaken zoals huisvesting en verzekeringen 

Praktijkvoorbeeld: Begeleiding 

van jongvolwassen statushouders 

vanuit school
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eerlijk en open communiceren erg belangrijk, geeft het team 

aan. Niet alle problemen kunnen altijd opgelost worden en het 

is belangrijk daar duidelijk over te communiceren om geen valse 

verwachtingen te scheppen: “Ik denk dat het belangrijk is dat we 

ook onszelf kwetsbaar durven neer te zetten door aan te geven 

dat je sommige dingen niet kunt of lastig vindt. Dus deel ook aan 

hen mede als wij een slechte dag hebben, want dat vragen wij 

ook van hen. Daarmee wek je vertrouwen. En doe nooit beloftes 

die je niet kan waarmaken. Dus als we het niet weten, geven we 

dat van tevoren aan. We kunnen niet altijd beloven dat het goed 

komt. Als het niet zo is, dan moet je dat ook aangeven. Als we 

een slechte boodschap moeten brengen, dan doen we dat. Recht 

door zee.” 

Ook het handhaven van strenge regels kan bijdragen aan het 

gevoel van veiligheid en gezien worden, geeft het team aan. Zo 

moet iemand die afwezig is dat van tevoren melden. Is iemand 

zonder opgaaf van reden afwezig, dan wordt hij/zij direct gebeld. 

Muriel Klappe: “Het ‘controle houden op’ betekent voor hun 

ook een stuk veiligheid. Het feit dat jij belt geeft ook aan dat 

je bezorgd bent en dat de leerling wordt gemist. En dat geeft 

voor hun ook een stukje veiligheid: ‘er wordt voor me gezorgd, er 

wordt aan me gedacht, ik hoor daarbij’.  Er zaten leerlingen in de 

groep die amper op school waren geweest het afgelopen school-

jaar. En nu, in dit nieuwe groepje, zijn ze er altijd.”

Ook het leerklimaat in de klas en tussen leerlingen onderling 

moet veilig zijn. Het team geeft aan dat het tijd heeft gekost om 

dit te bereiken. Aan het begin vormden de Syrische en Eritrese 

jongeren twee aparte groepen. Door dit bespreekbaar te maken 

en problemen niet uit de weg te gaan, is het uiteindelijk gelukt 

een gedeeld groepsgevoel te creëren. Uiteindelijk zorgt dat 

ervoor dat de leerlingen in de klas meer durven, geeft docent 

Gerrie Laanstra aan: “Ze lachen elkaar niet meer uit. De ene leest 

beter dan de andere maar er wordt niet gelachen. Ze laten elkaar 

in hun waarde. Dus ze durven ook meer in de klas. En dat heeft 

wel even tijd gehad, maar dat werkt prima.”

Het kost tijd om jongvolwassen statushouders te begeleiden 

en hen bekend maken met het Nederlandse onderwijssysteem, 

waarin zelfstandigheid een belangrijk uitgangspunt is. Het heeft 

de docenten even gekost voor de jongeren zelfstandig huiswerk 

maken, zich afmelden bij afwezigheid en zelf de verantwoorde-

lijkheid voelen en nemen voor hun onderwijsloopbaan. Belangrijk 

daarbij is dat de docenten hen positief stimuleren en kansen 

en mogelijkheden benoemen. “Ze ontdekken waar hun talenten 

liggen en waar ze voor moeten werken. Door deze aanpak 

hebben ze geleerd dat ze ervoor moeten gaan, dat ze ervoor 

moeten werken, maar ook dat ze het kunnen. En we zien nu 

eigenlijk nu pas heel goed dat zelfs de moeilijk lerende jongeren 

Zij voldoen niet aan de ingangseisen of de onderwijsinstellingen 

zijn huiverig om statushouders toe te laten, legt projectleider 

Muriel Klappe uit: “Het probleem is dat het mbo deze jongeren 

niet in het onderwijs wil opnemen omdat het risico op uitval 

veel te groot is. Dus er is al weigering aan de poort. Het traject 

naar het mbo is moeizaam.” In de praktijk moeten de jongeren 

vaak aan het werk. Door het ontbreken van diploma’s is dit onge-

schoold productiewerk, waar de jongeren geen motivatie uit 

halen.19 Door hen via een verlengd ISK-traject bij te scholen en 

ondersteuning te bieden bij de aanmelding bij het middelbaar en 

hoger beroepsonderwijs, zorgt het Koning Willem I College dat 

jongvolwassen statushouders toch in het onderwijs in kunnen 

stromen.

WAT VRAAGT HET VAN HET ONDERWIJSTEAM OM JONG-

VOLWASSEN STATUSHOUDERS TE BEGELEIDEN?

De werkwijze van het Koning Willem I College krijgt vorm 

middels een ‘opendeurbeleid’: een open houding richting de 

leerlingen en bereidheid hen met al hun vragen te ondersteu-

nen, zijn de uitgangspunten van het onderwijs. Muriel Klappe is 

projectleider van Route 4 en verwoordt deze aanpak als volgt: 

“Van de docenten verwacht ik een open houding en dat de deur 

voor jongeren altijd open is. Als ze met een vraag komen, staan 

de docenten daarvoor open. Er is geen antwoord ‘het kan niet’. 

Er wordt altijd naar kansen en mogelijkheden gezocht. Dichte 

deuren zijn er al genoeg, dus die zijn er hier niet. Dus mijn deur 

staat letterlijk altijd open. Als de jongeren vragen hebben dan 

kunnen ze altijd binnenlopen.” 

De docenten en projectleider definiëren enkele succesfactoren 

voor een geslaagde begeleiding. Heel belangrijk is het creëren 

van een veilige, vertrouwde omgeving waar alle leerlingen 

zichzelf mogen zijn. Muriel Klappe omschrijft dit als volgt: “Er is 

één hoofdregel, en dat is dat iedereen er mag zijn zoals die is. 

En dat heeft echt te maken met dat de deur altijd open staat.” Dit 

veilige leerklimaat komt door verschillende acties tot stand. Het 

hierboven genoemde ‘opendeurbeleid’, waarbij leerlingen met 

al hun vragen en zorgen direct bij de docenten en projectleider 

terechtkunnen, is daarvan een belangrijk onderdeel: “Ik denk dat 

je veiligheid creëert doordat de deuren open zijn. En de leerlin-

gen worden altijd geholpen. Altijd. Ook al is het niet direct. En 

misschien lukt het niet altijd om te helpen, maar je laat wel zien 

dat je het doet en dat je het probeert. En deze kinderen hebben 

bij zoveel instanties de deksel op hun neus gekregen, en vaak 

werden ze niet geholpen. En hier doen we er alles aan om het 

op te lossen en dat geeft hen een heel goed gevoel.” Daarbij is 

19 Zie het artikel over Route 4 ‘Jong, statushouder en in een onmogelijke 
spagaat.’ Van 19 september 2017 in Brabants Dagblad.



33Meer jongvolwassen statushouders naar school: een kwestie van samenwerken?!

school door de fysieke nabijheid van instanties veel mogelijkhe-

den voor afstemming over individuele leerlingen. De aanwezig-

heid van Nidos en VluchtelingenWerk op school komt ook voort 

uit de aanwezigheidsplicht die DUO de leerlingen (en school) 

oplegt. Jongvolwassen statushouders moeten veel regelen en 

dat kan alleen onder schooltijd. Op deze manier missen ze geen 

school.

Daarnaast organiseert de onderwijsinstelling aanvullende activi-

teiten die jongeren stimuleren om activiteiten buiten de school te 

ondernemen. Op het moment dat jongeren hun plekje op school 

gevonden hebben, krijgen zij ruimte en durven zij ook activitei-

ten in de samenleving te ondernemen, zo licht docent Riet Jaski 

toe: “Dit is hun thuishaven, hier komen ze graag. Maar wat ik ook 

belangrijk vind, is dat je nu aan de jongeren – die hier al een tijdje 

zitten – ziet dat ze hun vleugels willen uitstrekken en dat ze ook 

buiten de school wat willen gaan doen.” Zo hebben de leerlin-

gen hun fietsdiploma gehaald en een fiets gekregen, waardoor 

ze zich kunnen verplaatsen. En de groep heeft gezamenlijk een 

presentatie gegeven aan de Brabantse gemeenten. Ook deed de 

groep mee aan een sportevenement. 

Het sociaal netwerk is nog een knelpunt. De jongvolwassen 

statushouders geven vaak aan dat zij eenzaam zijn. In contact 

met Nederlandse jongeren komen zij moeilijk, ook omdat ze op 

een ISK-school zitten. De school probeert wel af en toe activi-

teiten met Nederlandse jongeren te organiseren of iemand te 

bewegen op een sport te gaan. Maar het blijft een lastig punt, 

aldus Muriel Klappe: “We melden ze aan bij jeugdcentra, we doen 

een gezamenlijke barbecue, maar dan blijft toch de groep een 

groep. Dat is jammer. Ook omdat de Nederlandse samenleving 

nauwelijks op komt dagen. Dat is ook de werkelijkheid.  En dat is 

wel jammer want hun roep om ontmoetingen met Nederlanders 

is héél groot.”

Meer weten? Contactgegevens Muriel Klappe, projectleider 

Route 4: m.klappe@kw1c.nl / 073 - 62 49 449

ervoor werken en dat ze hun eigen resultaten zien en daardoor 

ook het besef krijgen dat er mogelijkheden zijn,” licht docent Riet 

Jaski toe.

VRAAGT HET ONDERWIJZEN VAN JONGVOLWASSEN 

STATUSHOUDERS SPECIFIEKE COMPETENTIES VAN 

DOCENTEN?

Gevraagd of het werken met jongvolwassen statushouders 

specifieke competenties vraagt van docenten, is het antwoord 

dat in eerste instantie competenties om met jongeren te werken 

nodig zijn. Humor, vakkennis en overwicht worden genoemd. 

Aanvullend geven de docenten aan dat je gedifferentieerd moet 

kunnen lesgeven: de ene leerling zal het Nederlands sneller 

oppakken dan de ander. Aan alle jongvolwassen statushouders 

wordt een individueel traject aangeboden en het niveau en de 

benodigde ondersteuning is daarmee heel divers. 

Randvoorwaardelijk is dat de begeleidingsstructuur goed 

geregeld is. Op het Koning Willem I College kunnen de leerlingen 

altijd terecht bij hun docent of ze lopen binnen bij de projectlei-

der. Een vraag stellen is daarmee laagdrempelig. De docenten 

kunnen ingewikkelde vragen doorspelen aan de projectleider, die 

er vervolgens mee aan de slag gaat (door het eigenhandig uit 

te zoeken of instanties te betrekken). De docenten hoeven dus 

niet op alle vragen zelf antwoord te (kunnen) geven. Projectleider 

Muriel Klappe licht de begeleidingsstructuur toe: “Ik heb wel 

veiliggesteld dat docenten zich op onderwijs kunnen richten. De 

docenten zijn vooral bezig met signaleren en dan verwijzen ze 

de leerlingen door naar mij en dan ga ik als projectleider ermee 

verder. Dus de docenten zijn mentor van de klas, maar overall, 

voor de grotere problemen die jongeren natuurlijk hebben in deze 

leeftijdsfase, dan komen ze bij mij.”

HOE KAN JE DE BEGELEIDINGSSTRUCTUUR EN HET 

NETWERK VAN JONGVOLWASSEN STATUSHOUDERS 

VERBREDEN?

Het team van het Koning Willem I College ondersteunt jongeren 

intensief. Het doel daarbij is dat de jongeren uiteindelijk zelfred-

zaam zijn. Dat zij weten welke organisaties hen kunnen helpen, 

dat ze activiteiten ondernemen buiten school en dat ze een 

sociaal netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. 

Het Koning Willem I College zoekt de samenwerking op met 

andere organisaties die met jongvolwassen statushouders 

werken. Zo houden VluchtelingenWerk en stichting Nidos 

kantoor in het pand van het Koning Willem I College waar de 

jongvolwassen statushouders les hebben. “Doordat mensen hier 

bureau houden hoeven de jongeren niet te reizen. De jongeren 

komen nu frequenter op afspraken en kunnen beter aangeven 

waar de problemen liggen,” aldus Muriel Klappe. Ook heeft de 

mailto:m.klappe@kw1c.nl
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oplossingsgerichte houding, het leidend laten zijn van het 

toekomstperspectief van de jongere en het inbedden van onder-

steuning. Nadat we deze uitgangspunten hieronder toegelicht 

hebben, reflecteren we kort op wat deze uitgangspunten bete-

kenen voor de visie waaruit aan onderwijsparticipatie gewerkt 

wordt. We eindigen met enkele startpunten voor dialoog tussen 

alle betrokken partijen. 

SAMENWERKEN VANUIT EEN OPLOSSINGSGERICHTE 

HOUDING 

De weg naar het bevorderen van onderwijsparticipatie bevat 

obstakels en oplossingen van verschillende aard. Om deze 

weg succesvol te belopen is structurele samenwerking tussen 

de betrokken partijen van belang. Uit alle voorbeelden komt 

naar voren dat het bevorderen van onderwijsparticipatie om 

samenwerking tussen verschillende partijen vraagt. Zo worden 

gemeente, onderwijsinstellingen (ISK, ROC en HBO en WO), AZC’s, 

Nidos, VluchtelingenWerk, aanbieders van inburgeringscursus-

sen en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF genoemd 

als belangrijke samenwerkingspartners. Enkele professionals 

noemen vrijwilligersorganisaties als relevante partij: vrijwilli-

gers kunnen jongvolwassen statushouders ondersteunen bij het 

leren van de Nederlandse taal, het regelen van praktische zaken 

en vormen een verbinding met de Nederlandse samenleving. 

Gemeenten zijn een essentiële partner in deze samenwerking 

vanwege hun rol in het faciliteren van het volgen van onderwijs 

door jongvolwassen statushouders, bijvoorbeeld als het gaat om 

– het al dan niet-  ontheffen van sollicitatieplicht, het verstrekken 

van uitkeringen en aanvullende financiële vergoedingen.

Zoals praktijkvoorbeelden laten zien, wordt samenwerking 

bevordert door het aanwijzen van vaste contactpersonen per 

organisatie en het beleggen van structurele contactmomenten 

waarin deelnemers elkaar op de hoogte houden en met elkaar 

meedenken en actie ondernemen. Om samen verder te komen 

en daadwerkelijk verschil te maken voor jongvolwassen status-

houders is het belangrijk om vanuit een oplossingsgerichte 

6. 

In deze verkenning gaven we vanuit verschillende stakeholders-

perspectieven inzicht in de onderwijsparticipatie van jongvol-

wassen statushouders. 

Wat betreft de instroom in onderwijs, inventariseerden we knel-

punten én oplossingsrichtingen op het terrein van de vaardig-

heden van jongvolwassen statushouders, de toegang tot onder-

wijs en het gemeentelijke beleid ten aanzien van onderwijs, werk 

en inkomen. Een belangrijk knelpunt betreft het onvoldoende 

aansluiten bij en onvoldoende versterken van vaardigheden van 

statushouders. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om taal- en studie-

vaardigheden; loopbaanoriëntatie en de aansluiting van ISK op 

regulier onderwijs. Een vaak genoemd gevolg van deze barri-

ères is dat statushouders niet of op een te laag opleidingsni-

veau instromen. Oplossingsrichtingen vonden we in het gericht 

aansluiten bij jongvolwassen statushouders in het versterken 

van hun vaardigheden; duidelijk verwachtingenmanagement 

en het investeren in een goede voorbereiding; en het gericht 

afwegen van verschillende mogelijkheden voor instroom. 

Als het gaat om het succesvol doorlopen van hun onderwijs-

loopbaan, is er sprake van belemmeringen en oplossingen op 

het gebied van kennis en vaardigheden van jongvolwassen 

statushouders en van docenten, en in de omgang met de zorgen 

van jongvolwassen statushouders die hun vermogen zich te 

concentreren op de opleiding in de weg staan. De belemme-

ringen kunnen het risico op uitval vergroten. Een belangrijke 

constatering hierbij is dat de noodzaak tot ondersteuning dus 

niet stopt als een statushouder ingestroomd is in de opleiding. In 

de oplossingsrichtingen speelt het (extra) aanbod van de onder-

wijsinstelling een belangrijke rol, evenals het versterken van de 

competenties van docenten, aandacht voor niet studie gerela-

teerde zorgen van jongvolwassen statushouders en sociale 

binding met anderen binnen en buiten school.

Onderliggend aan de oplossingsrichtingen liggen een drietal 

uitgangspunten. Deze betreffen het samenwerken vanuit een 

Conclusies, uitgangspunten 

voor oplossingsrichtingen en 

startpunten voor dialoog
6
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van jongvolwassen statushouders is het van belang dat de 

betrokken instanties een veilige omgeving vormen – met vaste 

contactpersonen – waar jonge vluchtelingen op terug kunnen 

vallen, waar mogelijke problemen gesignaleerd worden en waar 

zo nodig gericht doorverwezen kan worden. Goede ondersteu-

ning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van 

jongvolwassen statushouders. De begeleiding moet er dan ook 

op zijn gericht dat jongeren op den duur zelf de weg naar onder-

steuning vinden, zowel binnen als buiten de school. En dat zij 

een netwerk opbouwen en aansluiting zoeken bij de samenle-

ving, bijvoorbeeld via sportverenigingen of andere (vrijetijds)acti-

viteiten. Deze begeleiding moet duurzaam zijn, wat betekent dat 

we niet kunnen verlangen van onderwijsinstellingen dat ze dat 

alleen op zich nemen. De begeleiding moet ingebed zijn in een 

infrastructuur waar alle betrokken instanties deel van uit maken 

en waar duidelijke afspraken bestaan voor wat betreft financie-

ring en verantwoordelijkheden.

GEZAMENLIJKE VISIE EN MIDDELEN?

De professionals en statushouders die we gesproken hebben, 

benoemen dat er geen landelijk beleid is wat betreft de speci-

fieke facilitering van onderwijsparticipatie van jongvolwassen 

statushouders. Dit is een herkenbare tendens in het gedecen-

traliseerde sociale domein, waar verantwoordelijkheden van het 

rijk naar gemeenten zijn overgeheveld. In de praktijk blijken er 

(grote) verschillen tussen gemeenten en onderwijsinstellingen 

wat betreft de versterking van de onderwijsparticipatie van 

jongvolwassen statushouders. Het is gemeenteafhankelijk of er 

met behoud van uitkering en ontheffing van sollicitatieplicht een 

voorbereidend schakeltraject gevolgd kan worden. Ook verschilt 

het per gemeente of jongvolwassen statushouders aanspraak 

kunnen doen op aanvullende vergoedingen, bijvoorbeeld voor 

school- en boekengeld. Wat betreft het ondersteuningsaanbod 

op onderwijsinstellingen: vanuit de landelijke overheid zijn er 

geen reguliere bekostigingsmogelijkheden voor het trainen van 

studievaardigheden bij studenten na 18 jaar. Scholen benoemen 

bovendien dat extra middelen voor het versterken van de compe-

tenties van docenten wat betreft het lesgeven aan statushou-

ders ontbreken. Om deze ondersteuning toch te kunnen bieden, 

zoeken onderwijsinstellingen zelf naar creatieve oplossingen. Dit 

zijn mooie initiatieven, waarbij het de vraag is hoe structureel 

deze oplossingen zijn. Concluderend: de wijze waarop jongvol-

wassen statushouders ondersteund worden in hun onderwijs-

participatie, is nu erg afhankelijk van de inzet en creativiteit van 

onderwijsinstellingen en de visie van de betrokken gemeente. Dit 

werkt ongelijkheid voor wat betreft de mogelijkheden tot onder-

wijs in de hand. De bevindingen van dit onderzoek leiden daarom 

tot een appèl op gemeenten en de landelijke overheid om samen 

met onderwijsinstellingen, jongvolwassen statushouders en 

andere relevante betrokkenen beleid vorm te geven dat (a) 

houding samen te werken. Door gezamenlijk te vertrekken vanuit 

de drijfveer om onderwijsparticipatie voor (individuele) status-

houders mogelijk te maken ontstaat er draagvlak en (experimen-

teer)ruimte om samen creatieve oplossingen te realiseren om 

(meer) statushouders richting onderwijs te begeleiden. 

REALISTISCH TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN JONGERE 

LEIDEND

Versterkend aan het samenwerken vanuit een oplossingsge-

richte houding is het toekomstperspectief van jongvolwassen 

statushouders leidend te laten zijn. Dit vraagt dat betrokkenen 

zicht hebben op wat het toekomstperspectief van jongvolwas-

sen statushouders is. Ga hierover met jongeren in gesprek. Dit 

gesprek biedt aanknopingspunten om in verbinding te komen 

met de motivatie van jongvolwassen statushouders voor het 

volgen van onderwijs en een beeld te krijgen van de ondersteu-

ning die nodig is om onderwijsparticipatie mogelijk te maken. 

In het gesprek kan tevens hun toekomstperspectief in een 

realistisch kader geplaatst worden, zodat geen verwachtingen 

gewekt worden die niet waargemaakt kunnen worden. Wie deze 

gesprekken voert is afhankelijk van de situatie waarin de jonge 

statushouder zich bevindt, en kan bijvoorbeeld gedaan worden 

door docent op het ISK, klantmanager van de gemeente of de 

contactpersoon op het ROC of hbo. Belangrijk is dat de jong-

volwassen statushouders zelf actief betrokken worden in het 

proces en dat professionals helder en op tijd terugkoppelen 

welke keuzes zijn gemaakt en waarom. Vaak zijn statushouders 

heel gemotiveerd om met hun toekomst in Nederland aan de 

slag te gaan, en het is belangrijk om op die motivatie in te spelen 

en te zorgen dat zij niet gedemotiveerd raken. In de begeleiding 

van jongeren (vanuit dit toekomstperspectief) is het werkzaam 

om met vaste contactpersonen te werken met wie een vertrou-

wensband opgebouwd kan worden. 

INBEDDEN VAN VERSCHILLENDE VORMEN VAN 

ONDERSTEUNING

Dit onderzoek laat zien dat ondersteuning van jongvolwassen 

statushouders op verschillende vlakken wenselijk is: het gaat 

om ondersteuning bij het leerproces én bij het op orde krijgen 

van een bestaan in Nederland. Het ondersteunen van leervaar-

digheden kan vorm krijgen door middel van intensieve inburge-

ringstrajecten, schakelprogramma’s en extra lestijd of inloop-

spreekuren tijdens de opleiding. Het gaat hierbij nadrukkelijk 

niet alleen om het versterken van taalvaardigheden maar ook 

om studievaardigheden en vakkennis. Vaak hebben statushou-

ders zorgen, bijvoorbeeld over gezinshereniging, huisvesting 

of financiën. Deze zorgen beïnvloeden hun leervermogen. Het 

is dan ook niet realistisch om te verwachten dat de opleiding 

succesvol kan worden doorlopen zonder hier aandacht aan te 

besteden. Wat betreft het in kunnen spelen op vragen en zorgen 
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onderwijsinstellingen ondersteunt bij het bieden van onderwijs 

aan jongvolwassen statushouders en (b) willekeur op gemeen-

teniveau zo veel mogelijk voorkomt. Als eerder aangegeven, is 

samenwerking van groot belang. Voor een goede samenwerking 

is ook een gezamenlijke visie nodig. We bevelen daarom aan 

dat de betrokken partijen met elkaar een visie op onderwijspar-

ticipatie van jongvolwassen statushouders ontwikkelen. En dat 

er meer kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende 

gemeenten en onderwijsinstellingen onderling. Met die uitgewis-

selde kennis kunnen gemeenten en onderwijsinstellingen met de 

betrokken ministeries bespreken wat er nodig is om onderwijs-

participatie van jongvolwassen statushouders te versterken en 

uit welke middelen dit (duurzaam) gefaciliteerd kan worden.

STARTPUNTEN VOOR DIALOOG 

Bovengenoemde uitgangspunten en het appèl op gezamenlijke 

visieontwikkeling roepen spanningsvelden op, die ook in het 

onderzoek naar voren kwamen. Deze spanningsvelden vormen 

wat ons betreft het startpunt voor de dialoog die bijdraagt aan 

het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het versterken 

van de onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders. 

Op basis van dit onderzoek formuleren we de volgende startpun-

ten voor dialoog:

Regievoering in samenwerking

• Welke rollen en mogelijkheden hebben de verschillende 

samenwerkingspartners?

• Als er een probleem wordt gesignaleerd, wie pakt dat op?

Gemeentelijk beleid: focus op snelle of duurzame uitstroom 

naar werk?

• Wat is de gemeentelijke visie op onderwijs voor (jongevol-

wassen) statushouders?

• In hoeverre en op welke manier faciliteren gemeenten de 

onderwijsparticipatie van jongvolwassen statushouders?

Begeleiding vanuit school: ondersteunen of opleiden?

• In hoeverre zijn onderwijsinstellingen toegerust en bereid 

om jongvolwassen statushouders te begeleiden? 

• Met welke partijen werken onderwijsinstellingen samen om 

jongvolwassen statushouders adequaat te ondersteunen?

Toekomstperspectief van jongeren centraal: individuele oplos-

singen of structurele veranderingen?

• Hoe van individuele gevallen tot structurele oplossingen te 

komen?

• Hoe van adhoc-maatregelen tot ingebedde werkwijzen te 

komen?
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MBO-Raad: Mieke de Haan en Jetske Woudstra – (voormalig) 

beleidsadviseur op het gebied van vluchtelingen en 

Beleidsadviseur Strategie & Onderwijs

Ministerie van OCW: Charlotte van Trier – Directie MBO

ROC Mondriaan: Mirjam Stommen – Projectleider 

statushouders

Stichting Augeo: Roely Drijfhout – Expert veilig opgroeien

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF: Brenda Teunissen – 

Teamleider studentenbegeleiding

TopClass Leiden: Lieneke van Ginkel - Coördinator TopClass 

vanuit Delkenboot

Universiteit Maastricht: Harm Hospers – Vice-Rector Onderwijs 

Vizionaire: Jaenet Zonneveld – ZZP’er, verbonden aan NJI 

Toekomstplan met een focus op jonge vluchtelingen

Zuyd Hogeschool: Mieke van Riet – Projectleider Refugee 

Project

Jongvolwassen statushouders

Vrouw, 29 jaar, Mongolië, entreeopleiding in combinatie met 

inburgering. 

Vrouw, 33 jaar, Syrië, entreeopleiding in combinatie met 

inburgering. 

Vrouw, 19 jaar, Syrië, pre-bachelor opleiding 

Man, 26 jaar, Syrië, pre-bachelor opleiding 

Organisaties

Alfa College Groningen: Mariëlle Bieleman - Intakes & 

trajectbegeleiding voor het Voorbereidend Jaar voor hoger 

opgeleide anderstaligen

Bas Schuiling Consultancy BV: Bas Schuiling - regiocoördinator 

statushouders regio Noordoost Brabant

Compleet Mensenwerk: Siedie Abdelkadir - Coach

Ep-Nuffic: Katrien Bardoel – Beleidsmedewerker 

onderwijsvergelijking

Gemeente Apeldoorn: Lisenka Schmitz en Lee Sack Fong - 

Projectleider statushouders en Klantmanager statushouders

Gemeente Den Bosch: Bram van der Veer - Coördinator 

Vergunninghouders, afdeling Werk & Dienstverlening

Gemeente Deventer: Hanneke Engels – Programmamanager 

Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt

Hogeschool van Amsterdam: Mayke Rameckers – Taalteam 

Hogeschool van Amsterdam

ISK: Mostafa el Filali - Directeur ISK bij Het Stedelijk Lyceum 

Enschede

Koning Willem I College: Reinoud van Uffelen en Muriel Klappe 

– Decaan Nieuwkomers 18+ en Projectleider Route 4

LOWAN Ondersteuning Nieuwkomers: Hariëtte Boerboom - 

Adviseur

MBO Friesland: Jocco Eijssen – Directeur FC Extra, Friesland 

College

Bijlage 1  Respondenten 
interviews
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Man, 18 jaar, Syrië, Route 4

Vrouw, 18 jaar, Sierra Leone, Route 4

Man, 19 jaar, Eritrea, Route 4

Man, 19 jaar, Eritrea, Route 4

Man, 19 jaar, Eritrea, Route 4

Man, 20 jaar, Syrië, Route 4

Man, 21 jaar, Syrië, Route 4

Man, 18 jaar, Syrië, Route 4
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DATUM: 29 MEI 2017

NAAM: EXPERTMEETING ALLEENSTAANDE 

MINDERJARIGE VREEMDELINGEN

Omschrijving: Hoofdvraag van deze expertmeeting was ‘Wat is 

er nodig om jongvolwassen vluchtelingen tussen 16-27 optimaal 

in de Nederlandse samenleving te laten participeren?’

DATUM: 6 OKTOBER 2017

NAAM: KICK-OFF MEETING PROJECT SHERPA 

Omschrijving: Het doel van het internationale Sherpa20 project 

is om goede voorbeelden uit te wisselen en van elkaar te leren 

rond de onderwijsinstroom en -loopbaan van migranten (voorna-

melijk vluchtelingen). Tijdens de meeting presenteerde en vali-

deerde Kennisplatform Integratie & samenleving de resultaten 

van onderhavig onderzoek en werden twee goede voorbeelden 

van onderwijsinstellingen die jongvolwassen statushouders een 

kans in onderwijs bieden, uitgelicht. 

DATUM: 26-28 NOVEMBER 2017

NAAM: NEWLY ARRIVED MIGRANTS IN VET, GEORGANI-

SEERD DOOR ERASMUS+.

Omschrijving: Het doel van deze internationale conferentie was 

het delen van kennis uit Europese projecten en het uitwisselen van 

goede (internationale) voorbeelden betreffende nieuwkomers in 

het mbo-onderwijs. Tijdens de conferentie was Kennisplatform 

Integratie & Samenleving aanwezig bij een aantal panels en 

presentaties over onderwijspraktijken in Europese landen en 

participeerde in werksessies waarin ervaringen uit verschillende 

landen uitgewisseld werden.

20 Sherpa staat voor Support and Help through Education for Refugees and 
other People from Abroad

Bijlage 2  Bezochte 
conferenties
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KENNISPLATFORM INTEGRATIE & SAMENLEVING

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, 

adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraag-

stukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast 

staat het platform open voor vragen, signalen en meningen 

en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. 

Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele 

bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisuitwisseling via www.kis.nl, de nieuwsbrief, 

Twitter en LinkedIn.
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