
Informatiebrief | Onderzoek naar factoren die een rol 

spelen bij studiekeuze van jongeren met een niet-Westerse 

achtergrond op het vmbo 

Hoewel het onderwijsniveau van jongeren met een niet-Westerse achtergrond de laatste jaren stijgt, 

blijft hun latere arbeidsmarktpositie achter bij deze stijging. Jongeren met een niet-Westerse 

achtergrond zijn na hun Mbo-opleiding bijvoorbeeld vaker werkloos dan jongeren zonder niet-

Westerse achtergrond, en groeien minder vaak door naar hogere posities. Onderzoek wijst erop dat 

de studiekeuze in het vmbo een rol kan spelen bij dit verschil. Wij doen onderzoek naar factoren die 

voor deze groep jongeren een rol spelen bij het maken van een studiekeuze. Welke overtuigingen, 

overwegingen, ideeën en gevoelens hebben jongeren op het vmbo met een niet-Westerse 

achtergrond bij het profiel- en/of studiekeuze proces? Wat hebben zij nodig om succesvollere 

loopbaankeuzes te maken? Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek1. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar scholen die willen samenwerken in de 

werving voor de narratieve interviews. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Wat doen we?  

Dit onderzoek bestaat uit verschillende fasen en onderzoeksactiviteiten. De kern hiervan is een kwalitatief 

onderzoek waarin we: 

• 30 narratieve interviews doen met jongeren  

• Een participatief jongerenonderzoek doen samen met jongeren 

Wij vinden het belangrijk dat kennisontwikkeling over de belevingswereld van jongeren optimaal aansluit bij 

het hun eigen perspectief. Daarom betrekken wij jongeren actief bij de opzet en uitvoering; van de 

operationalisering van de onderzoeksvragen, tot het verzamelen en duiden van data, en het meedenken 

over de verspreiding van de kennis die het onderzoek oplevert. 

Wie zoeken we?  

Vmbo-scholen of scholen met een vmbo afdeling die willen samenwerken in de werving van leerlingen met 

een niet-Westerse achtergrond. Deze leerlingen zullen geïnterviewd worden door een onderzoeker van 

Stichting Alexander. 

Wat vragen we van jouw school? 

• Het werven van +/- 6 leerlingen van jouw school met een niet-Westerse achtergrond 

• Het verzorgen van een rustige plek op school waar de interviews plaats kunnen vinden 

• Het beschikbaar stellen van een aanspreekpunt mocht de leerling na afloop van het interview nog 

even na willen praten  

De interviews vinden plaats tussen december 2021 en april 2022. Wij denken natuurlijk graag mee en 

stellen informatie beschikbaar voor jongeren (en eventueel docenten) met informatie over het onderzoek en 

het interview. 

Wat levert het op?  

Binnen het onderwijs is het belangrijk dat er recht wordt gedaan aan diversiteit: tijdens de lessen, binnen de 

schoolcultuur en ook op het gebied van Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Dit onderzoek biedt 

inzicht in (onbewuste) factoren die een rol spelen bij studiekeuze van jongeren met een niet-Westerse 

achtergrond op het vmbo, en geeft aanknopingspunten voor onder andere beleidsmakers, LOB-

ontwikkelaars en docenten om hun beleid, de invulling van LOB en de ondersteuning van deze jongeren  

 
1 Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van NRO. Zie voor meer informatie over het onderzoeksprogramma   

https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/gelijke-kansen-richting-de-toekomst 



 

 

 

 

richting een studiekeuze inclusiever te maken. Daarnaast is er een educatief aspect voor de leerlingen zelf. 

Nadenken over en reflecteren op eigen keuzes, overtuigingen en overwegingen is leerzaam. 

Stichting Alexander 

Stichting Alexander is een landelijke organisatie voor jeugdparticipatie en participatief jeugdonderzoek. 

Samen met kinderen, jongeren (en hun ouders), professionals en bestuurders realiseren we zinvolle en 

duurzame invloed van jeugd in onderzoek, beleid en praktijk. Sinds 1993 zijn wij actief in verschillende 

sectoren, zoals: jeugdzorg, onderwijs, lokaal beleid, cultuur en jongerenwerk. 

Voor meer informatie, zie: www.st-alexander.nl.  

Meer informatie 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Geeske Strating (projectleider) via 

strating@st-alexander.nl of 06-29093011 of Nickey van den Berg via vandenberg@st-alexander.nl of 06-

12229437.  
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