Jonge statushouders via een
schakeltraject naar een opleiding
7 tips voor klantmanagers
1 I nvesteer in opleiding (jonge)
statushouders
Uit onderzoek blijkt dat het behalen van een Nederlandse
(start)kwalificatie de beste kansen op duurzaam werk
biedt.

2 Attenderen
Informeer jonge statushouders over de mogelijkheden om
een schakeljaar te volgen en ondersteun indien nodig bij
het eerste contact.

3 Studiefinanciering

Investeren in een goede start!
Jonge statushouders hebben een heel werkzaam
leven voor zich. Zij kunnen met studiefinanciering
een opleiding volgen en zo startkwalificatie voor de
Nederlandse arbeidsmarkt behalen. Voor succesvolle
instroom in een (beroeps)opleiding is vaak een
schakeltraject nodig, waarin men Nederlands leert
en vaardigheden opdoet voor succesvol studeren in
Nederland. Hier vindt u tips voor de ondersteuning
en begeleiding van statushouders die via een
schakeltraject een opleiding gaan volgen.

Met name voor jonge statushouders met een gezin is
studiefinanciering niet voldoende om van rond te komen.
Kijk of hiervoor aanvullende middelen (bijvoorbeeld uit de
Bijzondere Bijstand) kunnen worden ingezet.

4 Contactpersoon bij opleiding
Maak kennis met de contactpersoon bij de opleiding waar
de statushouder een schakeltraject volgt.

5 Vinger aan de pols
Begeleiding vindt in het schakeljaar doorgaans plaats op
school. Houd echter ook zelf een vinger aan de pols, door
regelmatig contact met de statushouder.

6 Overgangsmomenten

“Je krijgt rekenen en taal. En je
krijgt veel informatie over werk
zoeken. Eigenlijk is het doel
van het schakeljaar dat je leert
wat jouw weg is”.
Student uit Iran, vrouw, 24 jaar

Bepaal samen met de statushouder wat in zijn/haar traject
overgangsmomenten zijn - bijvoorbeeld van schakeltraject
naar instroom in een reguliere opleiding – en plan dan een
afspraak om eventuele obstakels weg te nemen.

7 Oog voor dagelijks leven
In het schakeljaar worden statushouders met allerhande
vragen of problemen – administratief, welzijn, gezondheid, sociale steun – geholpen door betrokken docenten
of mentoren. De overgang naar regulier onderwijs, waarin
deze ‘integrale’ steun ontbreekt, is vaak groot. Bespreek
met de statushouder welke kwesties aandacht behoeven
en verwijs indien nodig door.

Verder lezen?
Download de publicatie ‘Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?’

