Wil jij Jongeren-onderzoeker worden?

Ben jij een mbo student en ben jij -of is minimaal één
van je ouders- in een niet-Westers land geboren? Meld
je dan aan voor het Jongeren Onderzoeksteam!
Waarom een onderzoek?

Stichting Alexander gaat in opdracht van de overheid samen met jongeren
onderzoeken hoe jongeren met een niet-Westerse migratieachtergrond hun
studiekeuze voor het mbo maken: wat zijn belangrijke redenen om voor een
bepaalde studie te kiezen, en welke ideeën of wensen over toekomstig werk
hebben zij? Met de informatie uit dit onderzoek kunnen we de overheid en
scholen adviseren over begeleiding van deze jongeren bij het maken van een
studiekeuze, zodat zij in de toekomst beter ondersteund kunnen worden om de
juiste studiekeuzes te maken, en later passend werk te vinden.

Doe je mee?
Zit jij op het mbo en ben jij of één van je
ouders geboren in een niet-Westers
land? Lijkt het je leuk om ons bij dit
onderzoek te helpen, en je eigen
ervaringen met het maken van een
studiekeuze te delen en in te zetten?
Dan kun je meedoen in het Jongeren
Onderzoeksteam. Als lid van dit team ga
je gedurende 4 maanden aan de slag
als onderzoeker. Ervaring met onderzoek
doen is niet nodig!

Waarom zou ik meedoen?
Je werkt samen in een team met andere
MBO-ers en ervaren onderzoekers van
Stichting Alexander
Je leert handige skills zoals vragenlijsten
opstellen, interviewen, adviseren etc. (dus
goed voor je CV)
Je gaat interviews houden met vmbo
scholieren over hun studiekeuze
Je helpt mee bij de verbetering van de
studiekeuzebegeleiding op scholen
Je ontvangt 5 euro per uur voor je inzet

Hoeveel tijd kost het?
6-8 uur per maand van januari t/m
april 2022. Dit bestaat uit:
1 á 2 x per maand een bijeenkomst
(planning in overleg)
Ongeveer 5 interviews uitvoeren met
vmbo-ers
Heb je vragen of wil je je aanmelden?
Mail, bel of app naar Mamtaz

yusuf@st-alexander.nl
06-30286525

