
Mbo-schakeljaren

Geef met uw gemeente ruimte  
voor mbo-schakelonderwijs!

Maak ook
talentontwikkeling 
mogelijk 
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Kansarm of kansrijk?

Veel jonge statushouders tot 23 jaar krijgen 
niet de mogelijkheid om een opleiding te volgen 
die bij hun talenten past. Ze lopen vast in het 
onderwijssysteem door regels en andere barrières. 
Onderwijsinstel lingen willen hier iets aan doen 
en creëren kansen voor deze jongeren, zodat 
zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen op het 
niveau dat bij ze past. De mbo-schakel jaren in 
Utrecht en Groningen zijn hier succesvolle 
voor beelden van. Het UAF is hier als partner 
bij betrokken. 

In deze flyer leest u waarom zo’n mbo-schakeljaar 

de kansen van jonge statushouders vergroot en wat 

vanuit uw gemeente nodig is om een mbo-schakeljaar 

voor deze jonge statushouders ook in de komende 

jaren mogelijk te maken. Het voortbestaan van het 

mbo-schakelonderwijs hangt aan een zijden draadje 

en gemeenten kunnen daar verandering in brengen. 

Over het UAF 
Het UAF is een stichting die zich inzet  
voor de ontwikkeling van gevluchte  
studenten en professionals, en voor hun 
integratie op de Nederlandse arbeids-
markt. Dat doen we al sinds 1948. We  
zijn ervan overtuigd dat íedereen die  
zijn kennis kan benutten, betekenisvol is  
in Nederland. Dáárom maken we ons daar 
sterk voor. Met onze kennis en ervaring 
adviseren en verbinden we vluchtelingen, 
onderwijsinstellingen, (lokale) overheden 
en werkgevers. 
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Talent moet gezien en 
ontdekt worden 
Over ongelijke kansen in het onderwijs is veel  
te doen, onder meer naar aanleiding van de 
documentaire ‘Klassen’. Of talent wordt gezien 
en ontdekt, hangt voor een groot deel af van de 
omstandigheden waarin een jongere opgroeit. 

Ook jonge, talentvolle statushouders vallen vaak 
tussen de wal en het schip. Vaak hebben deze 
jongeren enkele jaren middelbaar onderwijs 
gehad in het land van herkomst, maar omdat  
ze moesten vluchten konden ze geen diploma 
halen. Vanwege hun beperkte niveau Nederlands 
komen ze vaak in entree-opleidingen terecht, 
terwijl ze veel meer in hun mars hebben. 
 
Wat is het probleem? 
Dat de instroom in andere opleidingen (mbo 3 
en 4, hbo, wo), zonder tussenkomst van orga-
nisaties als het UAF vaak niet lukt, heeft met 
allerlei belemmeringen te maken. Bijvoorbeeld 
het gebrek aan goede en passende schakel-
trajecten en financiële steun voor reiskosten, 
lesgeld en leermiddelen. Onder het nieuwe 
inburgeringsstelsel, dat in januari 2022 in 
werking treedt, blijft dit waarschijnlijk een punt 
van zorg voor degenen die – vanwege hun leef-
tijd - niet onder de inburgeringsplicht vallen. 

Het UAF beschikt niet over de middelen en 
mogelijkheden om deze jongeren ook in de 
komende jaren financieel te steunen. Daarom 
roepen we gemeenten op om deelname aan 
passend onderwijs voor deze jongeren mogelijk 
te maken, door reiskosten en zo nodig leer-
middelen en cursusgeld te vergoeden. Dit geldt 
in het bijzonder voor jongeren die buiten de 
gemeente wonen waar het schakeljaar wordt 
aangeboden; reiskosten kunnen een hoge 
drempel zijn. 
 
Twee succesvolle voorbeelden 
Sinds 2016 ondersteunt het UAF mbo-schakel-
onderwijs voor niveau 3 en 4. Het UAF is betrok-
ken in een faciliterende rol en gebruikt hiervoor 
de financiering van het Adessiumfonds.  

We zoomen in op twee mbo-schakeljaren:  
bij ROC Midden Nederland en het Alfa Collega  
in Groningen. Deze onderwijsinstellingen verzor-
gen een passend inhoudelijk lesprogramma  
en bieden de begeleiding en ondersteuning waar 
behoefte aan is. Het UAF biedt noodzakelijke 
financiële steun aan de deelnemende jongeren 
zodat ze het schakelonderwijs kunnen volgen. 
We vergoeden reiskosten, leermiddelen en in 
enkele gevallen het lesgeld. 

Ibrahim 
oud-schakelklas leerling 
volgt nu een mbo-opleiding

‘ Dankzij het mentoringprogramma 
weet ik welke kennis ik nodig heb 
om te solliciteren op banen die ik 
interessant vind. Als je nieuw bent  
in Nederland ligt de focus op het 
leren van de taal, maar ik weet nu:  
je vakkennis blijven ontwikkelen  
is minstens zo belangrijk.’
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Voor wie is het mbo-schakeljaar? 
>   Korter dan vijf jaar in Nederland 
>   Van 16 tot 23 jaar 
>   Vooropleiding vergelijkbaar met vmbo 
>   Achtergrond als vluchteling of migrant 

Hoe ziet het lesprogramma eruit? 
>   Soort opleiding: voltijd, ter voorbereiding  

op mbo 3 en 4 
>   Vakkenpakket: Nederlands, Engels,  

biologie, economie, natuurkunde, aardrijks-
kunde, maatschappijleer en wiskunde 

>   Vaardigheden: presenteren, samen werken, 
verslagen schrijven, portfolio bijhouden,  
digitale vaardigheden 

>   Loopbaanoriëntatie

Resultaten 
De resultaten van de beide ROC’s laten zien  
dat de opzet van de mbo-schakeljaren werkt: 

>   Van de 141 studenten die het mbo-schakeljaar 
bij het ROC Midden Nederland volgden 
stroomde 87% door naar mbo 3, mbo 4 of 
hoger. 6% ging verder met mbo 2 of een 
andere richting die meer perspectief biedt dan 
een entree-opleiding. De overige 7% kon het 
mbo-schakeljaar om uiteenlopende redenen 
niet afronden. 

>   Van de 150 studenten die het mbo-schakeljaar 
bij het Alfa College volgden stroomde 80% 
door naar mbo 3 en 4 of het Voorbereidend 
Jaar voor hbo/wo. 8% ging verder met mbo 2, 
wat meer perspectief biedt dan een 
entree-opleiding, en 8% stroomde door naar 
een ander traject. De overige 4% kon het 
mbo-schakeljaar om uiteenlopende redenen 
niet afronden. 

Omid 
oud-schakelklas leerling 
volgt nu een mbo-opleiding

‘ We moeten nu heel vaak versla-
gen schrijven, bijvoorbeeld van de 
stage. Daar had ik helemaal geen 
ervaring mee. Bij de inburgering 
hoefden we geen verslagen te 
schrijven, dat heb ik pas in het 
schakeljaar geleerd.’

4

Mbo-schakeljaren



Maakt uw gemeente  
óók talentontwikkeling  
mogelijk? Geef ruimte voor 
mbo-schakelonderwijs! 

Wilt u meer 
weten over 
mbo-schakel-
onderwijs? 
Neem contact 
op met:

 

Alfa College 
Inge Buiskool 
Coördinator en docent 
ih.buiskool@alfa-college.nl 

ROC Midden-Nederland 
Marinka Pet 
Coördinator en docent 
m.pet@rocmn.nl

Marwa 
oud-schakelklas leerling 
volgt nu een mbo-opleiding

‘ School heeft hier een heel ander 
systeem dan in Syrië. Toen ik met 
het schakeljaar begon, wist ik 
helemaal niks van Sharepoint 
ofzo. Een PowerPoint maken was 
ook echt moeilijk, dat heb ik in  
het schakeljaar geleerd. Dat helpt 
mij nu bij de opleiding.’

Wilt u in gesprek met het UAF?
Voor vragen over de dienstverlening van het 
UAF voor gemeenten kunt u contact opnemen 
met beleidsmedewerker Eline Dragt, via 
eline.dragt@uaf.nl. 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
Postbus 14300
3508 SK Utrecht
T 030 252 08 35
info@uaf.nl 
uaf.nl 

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is onafhankelijk 
en bestaat dankzij de giften van donateurs en fondsen. 
Het UAF ontvangt subsidie van het ministerie van OCW en 
is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.
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