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Als onderdeel van het project Kies Kleur in Groen organiseerde FORUM in samenwerking met PBR en
Wageningen University een bijeenkomst over onderwijs en carrièrekansen in de groene sector. De
voorlichtingsbijeenkomst was een groot succes met een opkomst van circa 100 migranten ouders en
jongeren die door FORUM zijn geworven. De ouders en jongeren zijn samengekomen om meer te
weten te komen over groen onderwijs, kennis op te doen over Wageningen University, inzicht te
krijgen in het belang van een goede studierichting en ervaringen en meningen met andere ouders te
delen.
Achtergrond: Kies Kleur in Groen
Kies Kleur in Groen is een gemeenschappelijk actieplan van het groene onderwijs en richt zich op de
versterking van culturele diversiteit binnen het onderwijs. Binnen het actieplan zijn een vijftal
gezamenlijke ambities geformuleerd, waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Het gaat
daarbij onder andere om de integrale inpassing van culturele diversiteit in het strategisch beleid,
aansluiting van het onderwijs bij de ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt,
versterking van de toegankelijkheid voor deelnemers met verschillende culturele achtergronden,
het bieden van een open en veilige leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende culturele
doelgroepen en het actief uitdragen van groen thema’s.
Kies Kleur in Groen wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. FORUM,
Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, is een samenwerkingspartner binnen Kies Kleur in Groen.
FORUM participeert als expertorganisatie aan de Stuurgroep Kies Kleur in Groen vanwege zijn
specifieke deskundigheid en netwerkontwikkeling op multicultureel gebied.
Welkom
Yasmin Seddiki, Projectleider KKiG heet iedereen namens FORUM, PBR en Wageningen University
van harte welkom op deze voorlichtingsbijeenkomst over groen onderwijs en carrièrekansen in de
groene sector. Ze is zeer vereerd dat er zoveel ouders en jongeren in de zaal zitten.
Deze bijeenkomst is een onderdeel van Kies Kleur in Groen en richt zich op het informeren van
ouders over de opleidings- en beroepsmogelijkheden voor hun kinderen in de groene sector.
Inleiding
Fatima Haissoun, beleidsmedewerker bij FORUM staat stil bij de beelden die er zijn over groen
onderwijs; voornamelijk buiten werken, wroeten in de aarde, veelal laaggeschoold handenarbeid en
je krijgt er vieze vingers van. Het is werk wat onze voorouders deden op het platteland in het land
van herkomst. De ouders van nu vragen zich daarbij af: zijn wij hiervoor naar Nederland gekomen?
Dat is geen vooruitgang, maar eerder een achteruitgang. Dat wil men niet voor het eigen kind! Dat
is goed voor te stellen. Maar kloppen deze beelden anno 2013 nog? Nee! Het is daarom belangrijk
dat er goede en juiste informatie wordt verschaft aan onze gemeenschappen. Het groene onderwijs
is zeer divers en het biedt veel mogelijkheden, kansen en carrièreperspectieven voor uw kind!
Uit onderzoek blijkt dat ouders de belangrijkste adviseurs zijn bij studie- en beroepskeuze.
Betrokkenheid bij studie- en beroepskeuze veronderstelt echter wel een voorkennis die bij veel
migrantenouders ontbreekt. Zij hebben geen duidelijk beeld van de opleidingen en
beroepsmogelijkheden. We willen de beeldvorming die veel ouders over het groen onderwijs hebben
positief bijstellen, zodat meer migranten leerlingen kiezen voor een loopbaan in deze groeisector
waar veel behoefte is aan geschoolde mensen. Hermien Miltenburg relatiemarketeer en ex docent
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van Wageningen University en Hogeschool van Hall Larenstein gaat daar in haar presentatie nader
op in.
Studie- en beroepsoriëntatie
Hermien Miltenburg docent bij relatiemarketeer en ex docent van Wageningen University en
Hogeschool van Hall Larenstein zet een krachtige presentatie neer en heeft daarmee vele
aanwezigen aan het denken gezet. Sara, studente aan de Wageningen University en van
Marokkaanse komaf inspirerende de aanwezigen door haar persoonlijke verhaal over de keuze voor
deze opleiding en de mogelijkheden die zij voor haar toekomst ziet. De aanwezigen kregen veel
praktijkvoorbeelden voorgeschoteld ondersteunt door foto’s. De sfeer zat er goed in en er was veel
interactie met het publiek. Een groot aantal ouders en jongeren worstelen met het kiezen van een
vervolgstudie: Waar ligt mijn passie?. Welke studierichtingen zijn er?. Wat zijn de toelatingseisen?.
Hoe is de aansluiting van het Hbo naar Wageningen University?

‘Wat zijn de baankansen’
Een vervolgopleiding kiezen kan best lastig zijn. Ongeveer een kwart van de studenten in het hoger
onderwijs heeft na een jaar spijt van zijn of haar keuze. Ouders spelen een belangrijke rol bij de
studiekeuze van hun kind. Zij vormen een positieve bëinvloeder als ze hun zoon of dochter
stimuleren tot het maken van een doordachte keuze. Een doordachte studiekeuze kan bovendien
bijdragen aan het studiesucces. Hermien Miltenburg benadrukt dat het erg belangrijk is om je
vooraf goed te laten informeren over de diverse studierichtingen. De baankansen kan je vergelijken
in de keuzegids hoger onderwijs. En let bij het kiezen van een school ook op de kwaliteit van de
school!
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‘Hoeveel kost het om te kunnen studeren?’

‘

Tips voor ouders:
-

Jongeren moeten zelf een studie kiezen, maar ouders zijn ook heel belangrijk bij dit
keuzemoment. Volgens een onderzoek uigevoerd door Wageningen University zegt 55% van de
eerstejaars WO dat ouders de belangrijkste adviseur waren en 70% van de HBO eerstejaars.

-

Leg geen druk op je kind

-

Denk met je kind na over wat bij hem of haar past

-

Bezoek opendagen en bespreek de verschillende studierichtingen met je kind

-

Sta achter de keuze die je kind uiteindelijk zelf maakt

Tips voor studenten:
-

Passie is inspiratie. Onderzoek wat je interessant vindt (bijv. dokter worden? Maar waarom…?)
want wanneer je een studie doet die je boeiend vindt, zal je later ook met plezier naar je werk
gaan.

-

Laat je goed informeren (bezoek de website van de scholen, doe een studiekeuzetest
(www.studiekeuze123.nl), bezoek opendagen en meeloopdagen.

-

Vraag de mening van anderen! Wees kritisch, vraag door! (je kan studenten ontmoeten tijdens
opendagen en meeloopdagen, praat met docenten, decaan en je ouders, praat met
afgestudeerden en/of mensen die werken).

-

Ieder jaar succesvol studeren = 6-16% meer verdienen
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Wageningen University
Wageningen University is het grootste kennisinstituut van Nederland en heeft een uitstekende
(internationale) reputatie. Al acht jaar staat Wageningen University op nummer één in de
keuzegids. In deze gids wordt de kwaliteit van de opleidingen in Nederland vergeleken.
‘Minister Dijsselbloem studeerde af aan de Universiteit van Wageningen’
Er is veel aandacht voor de student. Iedere opleiding heeft een studieadviseur. Hij of zij helpt de
student structuur aan te brengen in de opleiding. Een student kan zelf naar een studieadviseur
gaan, maar de studieadviseur neemt ook eigen initiatief.
Het domein van Wageningen UR bestaat uit drie
samenhangende kerngebieden:
1. Voeding en voedselproductie (Duurzame
landbouw, Voeding en gezondheid, Duurzame
visserij, Biomassa, Ketens)
2. Leefomgeving (Marine Resource Management,
Landschap en landgebruik, Natuur &
biodiversiteit, Watermanagement, Competing
claims)
3. Gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden
(Gedrag en perceptie, Voedselveiligheid,
Instituties, Consument, Burger)
De vooruitzichten op een baan met een universiteit + hbo diploma zijn goed. In de zomer 2011was
slechts 5% van het totale aantal afgestudeerden (afgelopen 95 jaar) onvrijwillig werkeloos. 57% had
meteen een baan bij het afstuderen en na drie maanden had 85-95% baan.
Hermien Miltenburg sluit haar presentatie af met:
‘Een studie kiezen is best moeilijk. Soms duurt het even, maar het komt (bijna) altijd goed!
SLOTWOORD
Yasmin Seddiki dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en openhartigheid, de inleiders voor hun
deskundige bijdragen en de deelnemers voor hun belangstelling en inbreng.
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