
 

 

 

Proef ingediend met het oog op het behalen  

van de graad van Master in de Agogische Wetenschappen 

ONGELIJKHEID TUSSEN LEERLINGEN 
OP VLAK VAN AANWERVINGSKANSEN 

Een verkennend onderzoek in kader van de YOUCA 

Action Day 

 

CÉLINE MARTENS 

2020-2021 

 
in samenwerking met YOUCA 

Promotor: Prof. dr. Free De Backer 

Psychologie & Educatiewetenschappen 

 



 

 

 

Proef ingediend met het oog op het behalen  

van de graad van Master in de Agogische Wetenschappen 

ONGELIJKHEID TUSSEN LEERLINGEN 
OP VLAK VAN AANWERVINGSKANSEN 

Een verkennend onderzoek in kader van de YOUCA 

Action Day 

CÉLINE MARTENS 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal woorden: 22.922 

Promotor: Prof. dr. Free De Backer 

Psychologie & Educatiewetenschappen  



 

Toestemmingsformulier 
openbaarmaking masterproef 

 
 

 

Student : Céline Martens 

Rolnummer : 0567485 

Opleiding : Master in de agogische wetenschappen 

Academiejaar : 2020 - 2021 

 

Masterproef 

Titel : Ongelijkheid tussen leerlingen op vlak van aanwervingskansen: een verkennend onderzoek in 

kader van de YOUCA Action Day 

Promotor : Prof. dr. Free De Backer 

 

De masterproef waarvoor de student een examencijfer van 14/20 of meer behaalt, en waaromtrent 

geen ‘non disclosure agreement’ (NDA of geheimhoudingsovereenkomst) werd opgesteld, kan 

kosteloos worden opgenomen in de vubis-catalogus van de centrale universiteitsbibliotheek mits 

expliciete toestemming van de student.  

 

De student kiest in het kader van de mogelijkheid tot kosteloze terbeschikkingstelling van zijn/haar 

masterproef volgende optie: 

☒ OPEN ACCESS: wereldwijde toegang tot de full tekst van de masterproef 

☐ ENKEL VANOP DE CAMPUS: enkel toegang tot de full tekst van de masterproef vanop het 

VUB-netwerk 

☐ EMBARGO WAARNA OPEN ACCESS VOLGT: pas wereldwijde toegang tot de full tekst van de 

masterproef na een opgegeven datum, met name … 

☐ EMBARGO WAARNA ENKEL TOEGANG VANOP DE CAMPUS VOLGT: enkel vanop de campus 

toegang tot de full tekst van de masterproef na een opgegeven datum, met name … 

☐ FULL TEKST NOOIT TOEGANKELIJK: geen toegang tot de full tekst van de masterproef 

☐ GEEN TOESTEMMING voor terbeschikkingstelling 

 

De promotor bevestigt de kennisname van het voornemen van de student tot terbeschikkingstelling 

van de masterproef in de vubis-catalogus van de centrale universiteitsbibliotheek.  

Datum: 08/07/2021 

Handtekening promotor: 

 

 

Dit document wordt opgenomen in de masterproef. De student die het formulier niet voegt aan de 

masterproef en/of geen keuze heeft aangeduid en/of het formulier niet ondertekend heeft en/of 

geen kennisgeving aan de promotor heeft gedaan, wordt geacht geen toestemming tot 

openbaarmaking te verlenen; in dat geval zal de masterproef enkel worden gearchiveerd, maar is 

deze niet publiek toegankelijk.  

 

 

Opgesteld te Brussel op 08/07/2021 

 

 

Handtekening student 

  



 

 
 
 
 

To whom it may concern 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Educational Sciences 
Faculty of Psychology and Educational Sciences 

 
08-07-2021 

 
 

 

 
BETREFT l Aantal woorden masterproef Céline Martens 

 
 
 

Geachte collega 
 
 

De masterproef van Céline Martens overschrijdt het vooropgestelde maximum 
van 15.000 woorden. Deze studie bestaat uit twee onderzoeksfases waarin 
respectievelijk een kwalitatief en kwantitatief luik werden opgenomen. Dit 
onderzoeksopzet werd gekozen ter bevordering van de diepgang van de 
resultaten. Bovendien moest voor beide  fases de onderzoeksmethode worden 
uiteengezet. Op basis van deze argumenten gaf ik als promotor toestemming om 
het maximum aantal woorden te overschrijden. 

 
 
 
 
 

Hoogachtend 
 

 
  
 
 

FREE DE BACKER 
Assistant Professor Educational Sciences  
Vrije Universiteit Brussel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pleinlaan 2 1050 Brussels  Belgium Tel. +32 (0)2 629 12 40  BTW BE 0449 012 406  www.vub.ac.be 



i 
 

        
   

 
 
               
Psychologie & Educatiewetenschappen      
Academiejaar 2020/2021 
 

 
SAMENVATTING MASTERPROEF 

 

 

 
Naam en voornaam: Céline Martens       Rolnr.: 0567485    
 
   KLIN   
   AO    
   ONKU    

   AGOG  X 

 

Titel van de Masterproef: Ongelijkheid tussen leerlingen op vlak van aanwervingskansen: een 
verkennend onderzoek in kader van de YOUCA Action Day 
 
Promotor: Prof. dr. Free De Backer 
 

Samenvatting:  
    

Het doel van deze thesis is het onderzoeken van de mogelijke ongelijkheid in het vinden van een job 

in kader van de jaarlijkse YOUCA Action Day waarbij leerlingen uit het vierde tot laatste middelbaar 

één dag gaan werken bij een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Dit onderzoek tracht een 

beeld te schetsen van hoe leerkrachten de aanloop naar de YOUCA Action Day begeleiden en ervaren. 

Omdat het niet voor elke leerling even eenvoudig (b)lijkt te zijn om een job te vinden, gaat dit 

onderzoek ook na in welke mate en op basis van welke kenmerken er sprake zou kunnen zijn van 

ongelijke kansen tussen leerlingen in het vinden van een job. Daarnaast gaat dit onderzoek na welke 

interventies zouden kunnen bijdragen aan het reduceren van de ongelijkheid in kansen tot het vinden 

van een job. Dit gebeurt op basis van een kwantitatieve analyse van data uit de gegevensdatabank 

van YOUCA en individuele interviews met leerkrachten die de YOUCA Action Day in hun school 

begeleiden.  

De begeleiding en ervaring van de verschillende leerkrachten tijdens de voorbereiding op de YOUCA 

Action Day vertoont zowel gelijkenissen als verschillen. Daarnaast werden in totaal 19 factoren 

gevonden die een invloed kunnen hebben op het al dan niet vinden van een job. Zowel de kwalitatieve 

interviews als de kwantitatieve data-analyse geven aan dat vooral het hebben van een naam met 

een niet-Westerse naamklank een negatieve invloed heeft op het al dan niet vinden van een job. 

Daarnaast worden ook het sociaal netwerk en de motivatie van de leerlingen als bepalend gezien 

door de leerkrachten voor het al dan niet vinden van een job. De leerkrachten formuleerden enkele 

interventies voor hunzelf en YOUCA op niveau van de leerlingen, leerkrachten en werkgevers om de 

ongelijkheid tussen leerlingen in hun kansen op het vinden van een job te verminderen.  
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Deel 1: Inleiding  

1. Probleemstelling 
Arbeidsmarkten kennen een zekere mate van stratificatie. Een belangrijk mechanisme dat bijdraagt 

aan deze stratificatie is lidmaatschap van een minderheids- of migrantengroep. Onderzoek toont 

namelijk aan dat er nog steeds ongelijkheid op de arbeidsmarkt bestaat tussen minderheids- of 

migrantengroepen en de bevolking uit meerderheidsgroepen of zonder migratieachtergrond 

(McGinnity & Lunn, 2011). Ook tussen mannen en vrouwen bestaat er een ongelijkheid op de 

arbeidsmarkt (Kübler et al., 2018). Ongelijkheid op de arbeidsmarkt kan zich onder andere 

manifesteren op vlak van aanwervingskansen, hoogte van het loon en kans op promotie. Volgens 

onderzoek wordt een deel van deze ongelijkheid verklaard door verschillen in vaardigheden, 

capaciteiten, ervaring, socio-economische rechten en levensloop, maar een ander deel van deze 

ongelijkheid wordt verklaard door discriminatie (Geets et al., 2007; Kübler et al., 2018; McGinnity & 

Lunn, 2011). 

In de laatste twee decennia groeide de belangstelling van onderzoek naar de discriminatie die 

individuen in het dagelijks leven ervaren (Barkan, 2018). Zo toont onderzoek in verschillende landen 

het bestaan van significante, aanhoudende en wijdverspreide discriminatie op de arbeidsmarkt aan 

(Riach & Rich, 2002). Individuen kunnen geconfronteerd worden met discriminatie op basis van hun 

etnische achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gewicht en andere redenen. Deze ervaringen 

kunnen de sociale relaties alsook de fysieke en/of mentale gezondheid van de personen die de 

discriminatie ervaren aantasten  (Lewis et al., 2015; Pascoe & Richman, 2009).  

Een veelvoorkomende vorm van discriminatie is discriminatie op basis van etnische achtergrond. 

Zowel in de Verenigde Staten als in België toont onderzoek een verschil in kansen op de arbeidsmarkt 

aan tussen personen wiens CV enkel op vlak van naam verschilt. In de Verenigde Staten krijgen 

sollicitanten met ‘blank-klinkende’ namen 50% meer uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan 

sollicitanten met een Afrikaans-Amerikaans klinkende naam (Bertrand & Mullainathan, 2004). In 

België krijgen sollicitanten met een Vlaams-klinkende naam meer dan twee keer zoveel uitnodigingen 

voor een  sollicitatiegesprek als sollicitanten met een Turks-klinkende naam (Baert & Vujić, 2016). 

De aanwervingskansen van een kandidaat blijken substantieel te dalen door een vreemde herkomst 

of vreemd klinkende naam (Baert, 2018; Baert et al., 2015; Baert & Vujić, 2016; Bertrand & 

Mullainathan, 2004; Capéau et al., 2011; Lafleur et al., 2018; Lamberts & Eeman, 2012; Zschirnt & 

Ruedin, 2016). Ook het hebben van een oudere leeftijd (Capéau et al., 2011; Lamberts & Eeman, 

2012) of een fysieke beperking verlaagt de aanwervingskansen (Lamberts & Eeman, 2012).  

Onderzoek met focus op de jongere generatie in België stelt vast dat er ook sprake is van etnische 

discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor schoolverlaters. Turkse jongeren moeten 44% meer 

sollicitaties indienen dan Vlaamse jongeren om even vaak voor een gesprek uitgenodigd te worden 

(Baert et al., 2015). Ook studies uit Canada tonen aan dat jongeren met een immigratiestatus 

discriminatie ondervinden op de arbeidsmarkt omwille van hun niet-Westerse naam, met als gevolg 

dat ze bijvoorbeeld moeilijker een job vinden (George et al., 2017). 

Medewerkers van YOUCA en andere actoren betrokken bij de YOUCA Action Day vermoeden dat ook 

in kader van de YOUCA Action Day niet elke leerling even veel kans heeft op het vinden van een job. 
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Op basis van dit vermoeden zond YOUCA een onderzoeksvoorstel uit, met als gevolg dat dit 

thesisonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de organisatie YOUCA (YOUth for Change & 

Action). Op de jaarlijkse YOUCA Action Day gaan Vlaamse en Brusselse leerlingen vanaf het vierde 

middelbaar één dag werken bij een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Uit analyses ter 

voorbereiding van deze thesis blijkt dat in 2019 28% (N = 4100) van de ingeschreven leerlingen (N 

= 14.636) geen job vond en dus niet kon meedoen aan de YOUCA Action Day.  

Het niet vinden van een job kan verschillende redenen hebben. Voor zover bekend is er nog geen 

onderzoek uitgevoerd waaruit YOUCA conclusies kan trekken voor de eigen YOUCA Action Day. Dit 

maakt dat er nood is aan onderzoek dat zich specifiek op de vraag van YOUCA richt. Het doel van dit 

onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt onderzocht hoe leerkrachten de aanloop naar de YOUCA 

Action Day ervaren en begeleiden. Ten tweede gaat dit onderzoek na in welke mate en op basis van 

welke persoonskenmerken er sprake zou kunnen zijn van ongelijke kansen in het vinden van een job 

voor de YOUCA Action Day. Tot slot wordt onderzocht welke acties uitgevoerd kunnen worden om 

deze ongelijkheid in kansen te verminderen. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen 

geformuleerd die YOUCA indien gewenst kan integreren in zijn werking.  

2. Literatuurstudie 
Tot dusver werd er weinig onderzoek gedaan naar discriminatie van jongeren uit het secundair 

onderwijs in het aanwervingsproces voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een studentenjob. Ook 

Professor Stijn Baert bevestigt dit gebrek aan onderzoek in een vulgariserende bron (Baert in 

Peuteman, 2017). De focus in deze literatuurstudie ligt dan ook op de reguliere arbeidsmarkt, terwijl 

waar mogelijk wordt ingezoomd op de context van de YOUCA Action Day. 

2.1 Discriminatie op de arbeidsmarkt: what’s in a name? 

2.1.1 Wat is discriminatie? 
Kort gezegd is er sprake van discriminatie wanneer personen ongelijk worden behandeld op basis 

van hun lidmaatschap van een bepaalde groep (bijvoorbeeld een etnische minderheidsgroep) of op 

basis van bepaalde persoonskenmerken (bijvoorbeeld leeftijd of geslacht). Deze ongelijke 

behandeling kan ook op basis van meerdere gronden tegelijk plaatsvinden (Cea D’Ancona, 2017; 

McGinnity & Lunn, 2011; Verhaeghe, 2017). Discriminatie is een fenomeen dat zowel dagelijks in 

kleine situaties alsook bij het zoeken naar bijvoorbeeld een job of woning voorkomt (Verhaeghe, 

2017). Discriminatie representeert een krachtig, onderliggend mechanisme van vele historische en 

hedendaagse patronen van ongelijkheid, maar is moeilijk te vatten en te meten (Pager, 2005). De 

meeste situaties van discriminatie zijn namelijk verborgen en impliciet, waardoor de 

gediscrimineerde persoon in kwestie vaak zelf niet doorheeft dat hij gediscrimineerd wordt 

(Verhaeghe, 2017).  

Verhaeghe (2017) maakt een onderscheid tussen drie vormen van discriminatie. Aversieve 

discriminatie is een ongelijke behandeling van personen uit bepaalde bevolkingsgroepen omwille 

van een afkeer en antipathie voor die groep. Ondanks objectieve criteria die aantonen dat het lid uit 

de als negatief gepercipieerde groep meer geschikt is voor bijvoorbeeld een job, zal de 

discriminerende persoon niet deze objectief geschiktere persoon kiezen. Risicovermijdende 

discriminatie is niet gebaseerd op antipathie voor bepaalde bevolkingsgroepen maar op het 

vermijden van vermoedde risico’s. Deze risico’s zijn echter subjectief en gebaseerd op vooroordelen. 
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De derde vorm van discriminatie is onbedoelde discriminatie. Dit soort discriminatie gebeurt 

onbewust en op basis van diepgewortelde, onbewuste, negatieve vooroordelen (Verhaeghe, 2017).  

2.1.2 Voorkeursdiscriminatie versus statistische discriminatie 
De literatuur geeft verschillende verklaringen voor discriminatie in aanwervingsprocessen. Een 

veelgemaakt onderscheid is dat tussen voorkeursdiscriminatie of discriminatie op basis van afkeer 

en statistische discriminatie (Andriessen et al., 2010; Zschirnt & Ruedin, 2016).   

 

Voorkeursdiscriminatie komt voort uit voorkeuren van de discriminerende persoon, de werkgever 

in het geval van arbeidsdiscriminatie, om al dan niet met bepaalde groepen in contact te komen 

(Baert et al., 2013). Men zal dan eerder een persoon uit de gewenste groep aannemen dan een 

persoon uit de ‘foute’ groep, zelfs wanneer die eerste meer kost in termen van bijvoorbeeld loon. 

Werkgevers streven in dat geval dus niet naar financiële winstmaximalisatie, maar wel naar het 

vermijden van contact met personen die tot een ‘foute’ groep behoren (Riach & Rich, 1991). 

Voorkeursdiscriminatie komt dus overeen met wat Verhaeghe (2017) aversieve discriminatie noemt. 

De groep die de voorkeur geniet is de eigen groep: mensen zijn geneigd om de eigen groep als 

positief te zien en andere groepen als negatief, dus men zal zich eerder aangetrokken voelen tot 

individuen die men als gelijk aan zichzelf beschouwt (Tajfel & Turner in Avery et al., 2004; 

Verhaeghe, 2017). In het geval van voorkeursdiscriminatie discrimineert de werkgever dus leden 

van bepaalde groepen ongeacht de informatie die hij heeft over de persoon (Zschirnt & Ruedin, 

2016).  

 

Bij statistische discriminatie daarentegen, discrimineert de werkgever ten gevolge van een gebrek 

aan informatie over de sollicitant (Arrow in Zschirnt & Ruedin, 2016). Hij doet dit om tot 

winstmaximalisatie te komen: hij zal leden van bepaalde groepen discrimineren als hij denkt dat zij 

minder competent, betrouwbaar,.. zijn en de kost van het bekomen van betrouwbare informatie over 

de specifieke sollicitant te hoog is (Phelps, 1972). Statistische discriminatie is dus vergelijkbaar met 

wat Verhaeghe (2017) risicovermijdende discriminatie noemt. Bij statistische discriminatie zoekt een 

werkgever naar een groep die hij als representatief voor de sollicitant beschouwt, om op basis 

daarvan diens eigenschappen in te schatten (Baert et al., 2013). De werkgever gaat op dat moment 

bepaalde eigenschappen verbinden aan leden van een bepaalde groep, gebaseerd op vooroordelen 

of op eerdere ervaringen met leden van die groep. Bepaalde kenmerken van de sollicitant worden 

dan gezien als een teken van bepaalde eigenschappen (Zschirnt & Ruedin, 2016). Met andere 

woorden: vermeende kenmerken van een groep worden toegeschreven aan individuen die tot die 

groep behoren. Dit doet men om de weinige informatie over de sollicitant aan te vullen. De kans 

bestaat hier dat men zich laat leiden door eigenschappen als geslacht, leeftijd of etnische afkomst 

(Andriessen et al., 2007). De werkgever zou in het geval van statistische discriminatie niet 

discrimineren indien hij meer informatie had over de sollicitant (Zschirnt & Ruedin, 2016). Het 

toeschrijven van bepaalde kenmerken aan leden van bepaalde demografische groepen kan echter 

leiden tot biases in het keuzeproces, waardoor stereotypen over minderheidsgroepen hen kunnen 

benadelen in de competitie voor een bepaalde positie (Houser & Lemmons, 2018). Als gevolg zou 

het kunnen dat personen die voldoende capabel zijn maar tot deze groepen behoren niet geselecteerd 

worden omwille van de vooroordelen en negatieve percepties van de werkgever tegenover deze 
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groepen. Bovendien blijkt dat het risico op statistische discriminatie groter is in het geval van een 

minimale selectieprocedure waarin er weinig informatie over de kandidaat beschikbaar is (Lamberts 

& Eeman, 2012).  

Weichselbaumer (2017) voerde een correspondentietest uit waarbij een maximum aan relevante 

informatie over de fictieve sollicitanten wordt meegedeeld, gaande van de plek waar zij onderwijs 

genoten tot burgerlijke staat. Op die manier hoefden werkgevers zich niet te beroepen op 

stereotyperingen en eigen verwachtingen over de productiviteit van een kandidaat, maar hadden ze 

een zeer grote hoeveel informatie om hun keuze op te baseren. De sollicitanten verschilden enkel op 

vlak van migratieachtergrond. Deze studie toont discriminatie ten opzichte van verschillende 

migrantengroepen aan. Omwille van het design van de studie wijt Weichselbaumer dit aan 

voorkeursdiscriminatie en niet aan statistische discriminatie. Ook Zschirnt & Ruedin (2016) 

concluderen dat voorkeursdiscriminatie dominanter is dan statistische discriminatie, maar stellen dat 

ook laatstgenoemde in sommige gevallen een rol speelt. 

 

Het reduceren van discriminatie vereist een andere aanpak naargelang het soort discriminatie. 

Standaardisering en uitbreiding van de aanwervingsprocedure kan mogelijks statistische 

discriminatie tegenaan, terwijl voorkeursdiscriminatie gereduceerd kan worden via sensibilisering en 

bewustmaking (Zschirnt & Ruedin, 2016). 

2.1.3 Customer discrimination 
Nog een andere vorm van discriminatie is ‘customer discrimination’. Er is sprake van customer 

discrimination wanneer een werkgever bepaalde minderheidsgroepen niet rekruteert en dus 

discrimineert omwille van de wensen, het gedrag en de vooroordelen van andere werknemers of 

klanten (Lafleur et al., 2018). Dit doet men bijvoorbeeld om zo tegemoet te komen aan klanten die 

niet in contact willen komen met bepaalde groepen. Vaak gaat het hier om etnische groepen. 

Meerdere studies suggereren dat customer discrimination bijdraagt aan de slechte 

arbeidsmarktposities van minderheden (Gobillon et al., 2007; Hellerstein & Neumark, 2012).  Ander 

onderzoek wijst echter uit dat het al dan niet in contact komen met klanten weinig invloed heeft op 

de mate waarin de werkgever etnische minderheidsgroepen discrimineert, waardoor de theorie van 

customer discrimination hier niet opgaat (Weichselbaumer, 2017). 

2.1.4 Ethnic penalty 
Naast de dominante economische theorieën van discriminatie bestaan er ook meer globale theorieën 

over de ongelijke posities van minderheden. Men spreekt dan bijvoorbeeld over een ‘ethnic penalty’ 

(Zschirnt & Ruedin, 2016). Etnische minderheden in Europa staan gemiddeld gezien in een minder 

gunstige positie op de arbeidsmarkt dan de dominante meerderheidsgroepen. Een deel hiervan kan 

verklaard worden door verschillen in menselijk kapitaal (Blommaert et al., 2014). Factoren die de 

toegang tot de arbeidsmarkt beperken en tot het menselijk kapitaal behoren, zijn onder andere de 

kennis van het Nederlands, de kennis van de institutionele context en de samenstelling en 

bruikbaarheid van het sociaal netwerk (Geets et al., 2007). Ook blijkt dat het aandeel 

kortgeschoolden groter is binnen de groep personen met een migratieachtergrond, terwijl het 

aandeel hooggeschoolden veel lager ligt (De Smet et al., 2020). Dit kan voor een deel deze 

benadeelde positie op de arbeidsmarkt verklaren. Daarnaast hebben personen met een 
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migratieachtergrond ook minder contact met anderen die informatie over beschikbare jobs kunnen 

verschaffen (Blommaert et al., 2014). Deze etnic penalty of de nadelige positie van bepaalde groepen 

heeft dus niet altijd te maken met discriminatie vanuit werkgeverszijde (McGinnity & Lunn, 2011). 

Echter blijkt er nog steeds een verschil te bestaan tussen minderheden en dominante groepen 

wanneer dit verschil in menselijk en sociaal kapitaal wordt gecontroleerd (Blommaert et al., 2014). 

Naast een verschil in menselijk en sociaal kapitaal, kan dus ook discriminatie een verklaring zijn voor 

de verschillen tussen de posities van minderheden en dominante groepen op de arbeidsmarkt 

(Blommaert et al., 2014).  

 

2.2 Ongelijke kans op aanwerving bij sollicitatie  
Bovenstaande vormen van discriminatie kunnen leiden tot ongelijke kansen op aanwerving. Een 

veelgebruikte onderzoeksmethode die bewijs van discriminatoir gedrag op de arbeidsmarkt kan 

leveren is het veldexperiment, dat de vorm kan aannemen van een audit-test of een 

correspondentietest (Baert et al., 2013; Zschirnt & Ruedin, 2016). Laatstgenoemde krijgt ook 

erkenning in de literatuur (Capéau et al., 2011). Bij deze veldexperimenten confronteert men een 

werkgever die een vacature uitstuurde met twee fictieve, gelijk gekwalificeerde sollicitanten. Het 

enige verschil tussen de twee sollicitanten is de variabele waarin de onderzoeker geïnteresseerd is, 

bijvoorbeeld het geslacht of de etnische groep waartoe de fictieve sollicitant behoort (Zschirnt & 

Ruedin, 2016). Daarna doen de onderzoekers uitspraken over mogelijke discriminatie op basis van 

de mate waarin werkgevers de kandidaten met de verschillende persoonskenmerken een verschillend 

antwoord geven (Baert et al., 2013). Op die manier kan discriminatie bij aanwerving onderzocht 

worden in reële arbeidssettings (Zschirnt & Ruedin, 2016). Bij correspondentietesten zendt men 

fictieve CV’s en/of motivatiebrieven uit naar bestaande vacatures (Baert et al., 2013). Bij audit-

testen nemen echte werkzoekenden of acteurs deel aan een sollicitatieprocedure. Deze 

onderzoeksmethode wordt veel minder gebruikt dan correspondentietesten omwille van de vele 

kritieken hierop (Capéau et al., 2011).  

Studies opgebouwd rond correspondentietesten tonen systematisch het bewijs van discriminatie in 

aanwervingsbeslissingen aan, onafhankelijk van periode, locatie en welke minderheidsgroepen 

geïncludeerd worden in het onderzoek. Terwijl openlijke discriminatie niet meer zo vaak voorkomt 

als in het verleden, blijkt (raciale en etnische) discriminatie toch nog een veelvoorkomend fenomeen, 

zij het meer subtiel en verborgen (Molero et al., 2013; Pager & Shepherd, 2008; Verhaeghe, 2017).  

2.2.1 Sollicitatie op vacature 
Een sollicitatie- en aanwervingsproces bestaat meestal uit meerdere fasen. In de eerste fase dienen 

kandidaten een CV en/of motivatiebrief in, waarna ze een uitnodiging tot gesprek, een afwijzing of 

een ander reactie van de werkgever ontvangen (Capéau et al., 2011). Het is net in deze fase van 

het aanwervingsproces dat correspondentietesten ingezet kunnen worden voor het opsporen van 

ongelijke behandeling. Bovendien blijkt dat het grootste deel (ongeveer 90%) van de totale 

discriminatie in het aanwervingsproces zich voordoet in deze eerste stap waarin men de CV’s van de 

sollicitanten doorneemt (Riach & Rich, 2002; Rich, 2014). Omwille van de relatief beperkte informatie 

die de werkgever bij het doornemen van de CV van de sollicitant heeft, is het aangeraden om zich 

te baseren op objectieve criteria zoals ervaring en opleiding. Onderzoek toont echter aan dat men 

ook niet-relevante kenmerken in rekening brengt (Lamberts & Eeman, 2012).  



9 
 

In wat volgt worden enkele factoren opgesomd met daaronder hun invloed op aanwerving op de 

reguliere arbeidsmarkt volgens de literatuur. Wanneer een werkgever beslist over het al dan niet 

aanwerven van een sollicitant, zal er echter ook steeds een zekere mate van toeval en willekeur in 

zijn keuze vervat zitten. Dit is voornamelijk het geval wanneer er veel kandidaten solliciteerden op 

een job. Dit betekent dat men niet mag concluderen dat elk geval van ongelijke behandeling ook 

discriminatoir gedrag inhoudt (Riach & Rich, 2002). Zoals hierboven reeds vermeld, kan de minder 

gunstige positie op de arbeidsmarkt van bepaalde groepen niet enkel verklaard worden door 

discriminatie vanuit werkgeverszijde, maar ook door verschillen in menselijk of sociaal kapitaal 

(Blommaert et al., 2014; McGinnity & Lunn, 2011). 

Naam van de sollicitant 

De werkloosheid en de achtergestelde positie van migranten op de Belgische arbeidsmarkt is een 

groot probleem. Deze werkloosheid kan worden verklaard door het onderwijsniveau, het al dan niet 

erkend worden van buitenlandse diploma’s, de beheersing van de taal, de ervaring op professioneel 

vlak en de nationaliteit, maar ook door discriminatie (Lafleur et al., 2018). In reviewonderzoek door 

Baert (2018) bevestigt 35 van de 37 opgenomen correspondentiestudies het bestaan van 

discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van origine. Ook in het reviewonderzoek van Zschrint en 

Ruedin (2016) toont de meerderheid van de 43 opgenomen correspondentiestudies aan dat de 

etnische minderheidsgroep wordt gediscrimineerd ten opzichte van de meerderheidsgroep. Uit 

laatstgenoemd reviewonderzoek blijkt dat in alle OESO-landen etnische minderheden discriminatie 

ondervinden in het aanwervingsproces. Sollicitanten uit etnische minderheidsgroepen met dezelfde 

kwalificaties als hun concurrenten uit meerderheidsgroepen dienen ongeveer 50% meer sollicitaties 

uit te zenden dan zij uit meerderheidsgroepen vooraleer uitgenodigd te worden een persoonlijk 

gesprek. Van 34 van de geïncludeerde studies is de odds-ratio beschikbaar. De gemiddelde odds-

ratio van deze studies is 0,51. Dit betekent dat personen uit een minderheidsgroep 49% minder kans 

hebben op een positief antwoord in vergelijking met personen met dezelfde kwaliteiten uit een 

meerderheidsgroep (Zschirnt & Ruedin, 2016).  

Daarnaast bestaat er ook gering onderzoek dat zich specifiek toespitst op de doelgroep jongeren. 

Vlaams onderzoek omtrent het vinden van een stageplek in kader van werkplekleren in het 

middelbaar onderwijs stelt dat de invloed van persoonlijkheidskenmerken verschilt naargelang het 

soort positie waarvoor men zich kandidaat stelt. Het effect van etnische achtergrond (op basis van 

een niet-Vlaamse naam) op het al dan niet vinden van een stageplaats blijkt statistisch insignificant: 

studenten met een niet-Vlaamse naam worden niet benadeeld ten opzichte van studenten met een 

Vlaamse naam. Dit terwijl het hebben van een Turkse of Italiaanse naam de kansen op het vinden 

van een reguliere job wél drastisch vermindert ten opzichte van sollicitanten met een Vlaamse naam. 

Een niet-Vlaamse naam blijkt dus wel een negatieve invloed te hebben op het vinden van een 

reguliere job, maar niet op het vinden van een stageplaats. Een mogelijke verklaring en bepalende 

factor hiervoor is de duur van de arbeidsovereenkomst. Een reguliere job gaat meestal gepaard met 

een langdurigere overeenkomst dan een stageperiode. Tobback et al. vermelden hierbij wel dat hun 

onderzoek niet volledig immuun is voor sociaal wenselijke antwoorden (Tobback et al., 2020).  

Uit ander Vlaams onderzoek blijkt dat Vlaamse en Turkse sollicitanten niet ongelijk worden behandeld 

wanneer ze solliciteren voor een knelpuntberoep, maar dat ongelijke behandeling wel meer voorkomt 
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in jobs zonder knelpuntstatus en in beroepen voor laaggeschoolden (ongeacht knelpuntstatus). Na 

het inzenden van een sollicitatie voor niet-knelpuntberoepen krijgen Vlaamse kandidaten meer dan 

dubbel zoveel uitnodigingen tot persoonlijk gesprek dan Turkse sollicitanten die exact dezelfde 

kwalificaties hebben. Sollicitanten met een buitenlandse naam moeten dan ook twee keer zoveel 

schriftelijke sollicitaties verzenden vooraleer ze worden uitgenodigd voor een gesprek wanneer er 

geen arbeidsmarktkrapte is. Een verklaring hiervoor is dat werkgevers het zichzelf kunnen 

veroorloven te discrimineren binnen niet-knelpuntberoepen aangezien er voldoende kandidaten te 

vinden zijn voor de arbeidsbetrekking (Baert et al., 2015).  

 

Het blijkt dat patronen van etnische discriminatie bij aanwerving constant zijn over landen en 

economische contexten heen (Zschirnt & Ruedin, 2016).   

 

Geslacht van de sollicitant 

Academici stellen ook discriminatie op basis van geslacht vast. Zo blijkt uit Duits onderzoek dat 

vrouwen op basis van hun CV in ieder segment van de arbeidsmarkt een slechtere evaluatie krijgen 

dan mannen, ook al verschillen deze CV’s enkel voor het kenmerk geslacht (Kübler et al., 2018). 

Andere onderzoeken tonen gelijkaardige, maar soms ook net verschillende resultaten: zo komt in 

bepaalde onderzoeken geen discriminatie ten opzichte van vrouwen maar net ten opzichte van 

mannen naar voren. Nog andere onderzoeken stellen vast dat er geen discriminatie plaatsvindt op 

basis van geslacht of dat de resultaten ambigue zijn (Kübler et al., 2018). Zo is er bijvoorbeeld het 

reviewonderzoek van Baert (2018) dat elf correspondentiestudies naar discriminatie op basis van 

geslacht bevat. In vier van deze studies worden mannen gediscrimineerd, in twee studies stelt men 

discriminatie tegenover vrouwen vast en vijf studies tonen geen discriminatie op basis van geslacht. 

Ander reviewonderzoek van Zschirnt en Ruedin (2016) stelt dan weer het bestaan van discriminatie 

van etnische minderheden vast, maar vindt hierin geen verschillen tussen mannelijke leden van 

minderheidsgroepen en vrouwelijke leden van minderheidsgroepen. Beide groepen worden even 

vaak gediscrimineerd ten opzichte van mannen en vrouwen uit meerderheidsgroepen. Ook in het 

geval van discriminatie op basis van geslacht blijkt er een invloed te zijn van knelpuntstatus: terwijl 

vrouwen gediscrimineerd worden in segmenten van de arbeidsmarkt zonder knelpuntstatus, vindt 

men geen bewijs van discriminatie in segmenten van de arbeidsmarkt met knelpuntstatus (Kübler et 

al., 2018). 

 

Daarnaast toont onderzoek aan dat mannen privileges genieten op vlak van het vinden van een 

stageplek: de kans dat men toegang krijgt tot een stageplek is hoger voor mannelijke kandidaten 

dan voor vrouwelijke kandidaten (Kübler et al., 2018). Tegelijkertijd bestaat er Vlaams onderzoek 

dat vaststelt dat geslacht geen effect heeft op het al dan niet verwerven van een stageplek (Tobback 

et al., 2020). Tobback et al. (2020) concluderen dat geslacht noch op het vinden van een stageplaats, 

noch op het vinden van een reguliere job een invloed heeft in Vlaanderen. Zij vermelden hierbij wel 

dat hun onderzoeksdesign niet volledig immuun is voor sociaal wenselijke antwoorden. 

Discriminatie op basis van geslacht blijkt meer ambigue te zijn dan etnische discriminatie (Baert, 

2018; Kübler et al., 2018). 

Woonplaats van de sollicitant 
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Op de reguliere arbeidsmarkt houdt de woonplaats van een persoon verband met diens kansen op 

het vinden van een job (Bunel et al., 2013; Hellerstein & Neumark, 2012). In de literatuur spreken 

theoretici van het “spatial mismatch effect”. Deze theorie zegt dat hoe groter de fysieke afstand 

tussen woonplaats en de beschikbare jobs, hoe moeilijker het zoekproces en hoe lager de kansen op 

het vinden van een job (Bunel et al., 2013).  

Volgens de spatial mismatch hypothese heeft men dus minder kans op het vinden van een job 

naarmate de afstand tussen de woonplaats en de beschikbare jobs groter wordt (Bunel et al., 2013). 

Het platteland is zo’n plek met weinig jobs: het aanbod aan jobs op het platteland is kleiner dan in 

de stad, met als gevolg dat er weinig vraag is naar arbeidskrachten op het platteland (Mathijssen, 

2012; Noback & van Dijk, 2007; Polman & Elst, 2008; Vandenbussche et al., 1998). Steden 

daarentegen worden vaak gekenmerkt door hoge concentraties van economische activiteit en 

werkgelegenheid. Paradoxaal genoeg zijn andere kenmerken van steden net een grote mate van 

sociale exclusie en werkloosheid (Eurostat, 2019b). Deze paradox blijkt ook uit de cijfers van 

Eurostat, het Europees statistiekbureau. In België ligt de arbeidsparticipatie in hoog verstedelijkte 

gebieden 8,5% lager dan de arbeidsparticipatie in laag of gemiddeld verstedelijkte gebieden. Het 

werkloosheidspercentage is in België dan ook het hoogste bij mensen die in hoog verstedelijkt gebied 

wonen: het werkloosheidspercentage voor mensen die in hoog verstedelijkt gebied wonen is 6,3% 

hoger dan bij mensen die in laag of gemiddeld verstedelijkt gebied wonen. Wie op het platteland, in 

een kleine stad of in een randgemeente woont in België heeft dus schijnbaar meer kans om het goed 

te doen op de arbeidsmarkt (Eurostat, 2019b). Dit komt overeen met de vaststelling dat het kleinere 

jobaanbod op het platteland niet noodzakelijk als gevolg heeft dat de werkloosheid er hoger ligt 

(Vandenbussche et al., 1998).  

De spatial mismatch theorie werd voornamelijk onderzocht in de Verenigde Staten, waardoor het 

moeilijk is om uitspraken hierover te doen in het geval van België (Gobillon et al., 2007). Woonplaats 

blijkt bovendien niet de enige factor te zijn die meespeelt in het al dan niet vinden van een job: 

programma’s gefocust op het verhuizen van werklozen naar buurten met minder armoede en meer 

werk blijken weinig impact te hebben. Ook etniciteit en het netwerk van het individu spelen namelijk 

een rol (Hellerstein & Neumark, 2012). Sommige theoretici koppelen daarom een raciale dimensie 

aan deze spatial mismatch en spreken eerder van een racial mismatch. Dit betekent dat een spatial 

mismatch niet het overheersende mechanisme is dat speelt, maar dat er andere belangrijke 

mechanismen zijn die bepalen dat bepaalde etnische groepen het beter doen in het vinden van een 

job dan andere (Hellerstein & Neumark, 2012). Dit impliceert dat het louter creëren van meer jobs 

waar minderheidsgroepen leven of minderheidsgroepen naar plekken met meer jobs brengen geen 

grote bijdrage zal leveren aan het verhogen van de tewerkstellingsgraad van deze 

minderheidsgroepen omdat ook raciale dimensies zoals discriminatie van witte werkgevers naar 

zwarte werknemers een rol speelt (Gobillon et al., 2007). 

Aanwezigheid van foto op CV  

Sollicitanten kunnen een foto toevoegen aan hun CV, maar vaak gaan werkgevers ook zelf op zoek 

naar informatie en foto’s van sollicitanten op sociale media. Vele werkgevers gebruiken sociale media 

dan ook als een manier om een eerste indruk van de sollicitant te verwerven en om het karakter van 

de sollicitant in te schatten (Gosling et al., 2007; van der Land et al., 2016). Onderzoek naar het 
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verband tussen het al dan niet toevoegen van een foto bij een sollicitatie en de reactie van de 

werkgever hierop is gering. Edwards et al. (2015) deden echter wel onderzoek naar de invloed van 

het al dan niet includeren van een foto op LinkedIn. Hieruit blijkt dat personen die een foto includeren 

in hun LinkedIn profiel als meer aantrekkelijk en competent worden gezien dan zij die geen foto 

posten. Ander onderzoek toont aan dat personen die lachen en in de camera kijken op hun foto op 

LinkedIn als meer betrouwbaard en geloofwaardig worden gezien door potentiële werkgevers. De 

manier waarop men op een foto staat, heeft dus wel degelijk invloed op de perceptie van werkgevers 

(van der Land et al., 2016). 

 

Het aantal uitgevoerde sollicitaties 

Het al dan niet vinden van een job kan ook afhangen van het sollicitatiegedrag van de werkzoekende. 

Zo kan ook de intensiteit waarmee men een job zoekt, en dus het aantal sollicitaties die men doet, 

meebepalen of men al dan niet een job vindt (Tobback et al., 2020). 

2.2.2 Spontane sollicitatie 
Bovenstaande factoren kunnen ook meespelen bij een spontane sollicitatie via mail, telefoon of in 

persoon. Daarnaast stelt de socialedominantietheorie dat elke samenleving hiërarchisch geordend is 

op basis van kenmerken als onder andere leeftijd, geslacht en etniciteit (Andriessen et al., 2010; 

Parrillo & Donoghue, 2005). Mannen en personen zonder migratieachtergrond staan hoger in deze 

hiërarchie dan vrouwen en personen met migratieachtergrond. Hierdoor ontstaan hiërarchieën van 

groepen, die veruiterlijkt worden in de posities waarin bepaalde groepen zich bevinden in de 

samenleving. Groepen waarover meer negatieve stereotyperingen bestaan, staan lager in deze 

hiërarchie (Andriessen et al., 2010). Hiërarchieën spelen een rol in discriminatoir gedrag. Daarnaast 

duiden zij ook op het relatieve karakter van sollicitatieprocedures: wie al dan niet wordt aangenomen 

wordt meebepaald door de context, zijnde de andere sollicitanten (Zschirnt & Ruedin, 2016).  

Ook de motivatie van de sollicitant speelt een rol en kan bovendien getest worden tijdens een fysieke 

sollicitatie. Zo blijken studenten die minder gemotiveerd zijn ook minder kans te hebben op een 

stageplek. Motivatie wordt in het geval van korte, rudimentaire sollicitatiegesprekken vaak getest 

aan de hand van de kennis die men heeft over de organisatie of het bedrijf van de werkgever 

(Tobback et al., 2020). 

2.3 Ongelijke kans op aanwerving en de rol van het sociaal netwerk 

De term sociaal kapitaal duidt op de sociale netwerken waarover mensen beschikken (Andriessen et 

al., 2008). Volgens de theorieën van Bourdieu speelt sociaal kapitaal een cruciale rol in de 

ongelijkheid in statusverwerving en macht in de samenleving, en dus ook op de arbeidsmarkt 

(Bourdieu in Sheerin & Hughes, 2018). Sociale netwerken spelen namelijk een grote rol in het vinden 

van een job via informele kanalen (Geets et al., 2007). Een centraal idee hierin is dat sociaal kapitaal 

binnen de sfeer van de arbeidsmarkt bepaalde functies heeft: doorheen sociale netwerken verwerft 

een individu informatie, kan hij connecties maken en verwerft hij ondersteuning van anderen (Lutter, 

2015; Sheerin & Hughes, 2018). Men kan via zijn sociaal netwerk bijvoorbeeld kennis krijgen van 

openstaande vacatures of door leden in dit netwerk voorgesteld worden aan een werkgever 

(Andriessen et al., 2008). Kortom: gebruik maken van het sociale netwerk verhoogt de kans op het 

vinden van een job (Granovetter in Behtoui, 2016). Het steunen op vrienden, kennissen en familie 
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is dan ook een veelgebruikte aanpak om werk te vinden (Ioannides & Loury, 2004). Cijfers van het 

Belgisch statistiekbureau tonen dat ook Belgische, werkende jongeren tussen de 15 en 34 jaar oud 

hun job voornamelijk vinden via rechtstreekse sollicitatie bij een werkgever of via familie, vrienden 

of kennissen (Statbel, 2018). Jongeren met een klein sociaal netwerk hebben een meer gelimiteerde 

toegang tot werk (Taylor & Krahn, 2013).  

2.3.1 Bonding sociaal kapitaal versus bridging sociaal kapitaal 

Academici maken een onderscheid tussen bonding en bridging sociaal kapitaal.  

Bonding sociaal kapitaal omvat de sterke banden tussen mensen die elkaar goed kennen zoals het 

gezin, familie en vrienden (Heggebø et al., 2019). Het sociaal kapitaal van individuen is vaak vooral 

opgebouwd uit bonding sociaal kapitaal, wat wil zeggen dat de meerderheid van sociale interacties 

plaatsvindt tussen personen met gelijkaardige levensstijlen en middelen (Lin in Behtoui, 2016). Dit 

sociaal kapitaal is voornamelijk zinvol in kader van sociale en emotionele ondersteuning, wat kan 

bijdragen aan het welzijn en zelfvertrouwen van het individu (Heggebø et al., 2019).  

Bridging sociaal kapitaal omvat de zwakkere banden die mensen van verschillende groepen in de 

samenleving delen. Bridging sociaal kapitaal overstijgt culturele, socio-economisch en culturele 

grenzen tussen groepen (Heggebø et al., 2019).  

Familieleden, een vorm van bonding sociaal kapitaal, vormen één van de belangrijkste elementen in 

het sociaal kapitaal van een individu. Zo spreken bepaalde theoretici van ‘family-based social capital’ 

als zijnde het geheel van middelen gesitueerd binnen de familie (Furstenberg, 2005). In kader van 

het zoeken naar een job kunnen familieleden belangrijk zijn in het bemiddelen met werkgevers en 

andere personen buiten de familie. Familieleden fungeren dan als brugfiguur tussen de werkzoekende 

en potentiële werkgevers. Familieleden kunnen ook werkgelegenheid voorzien voor de eigen familie: 

indien zij aan het werk zijn als zelfstandige kunnen ze rechtstreeks impact hebben op de jobkansen 

van een persoon (Vacchiano et al., 2019). Echter werd aangetoond dat ook sociaal kapitaal dat verder 

gaat dan familiebanden belangrijk is om een gunstige positie te verwerven op de arbeidsmarkt 

(Vacchiano et al., 2019). Uit die zogenaamd zwakke banden of ‘weak ties’ kan men namelijk meer 

voordeel halen: zij verbinden het individu met een groter bereik aan diverse personen, groepen en 

culturen, waardoor deze netwerken een grotere variëteit aan informatie bevatten (Lutter, 2015). 

Heterogene sociale netwerken faciliteren hierdoor de stroom van nieuwe informatie (Heggebø et al., 

2019). Omwille van de betere en meer diverse informatie zijn deze netwerken het meest 

kwaliteitsvol. Daarnaast verhoogt een positie in een gegoed sociaal netwerk ook de 

‘aanvaardbaarheid’ van de werkzoekende. Dit omdat hij in dit netwerk gesocialiseerd wordt met de 

omgangsvormen, normen en waarden van deze gegoede groepen (Behtoui, 2016). Omdat de 

informatie aanwezig binnen een sterk samenhangend netwerk van personen met een gelijkende 

achtergrond over hoe en waar men een job kan vinden vaak weinig vernieuwd en daardoor minder 

nuttig is, zijn sterke (familie)banden voornamelijk voordelig voor zij die weinig zwakke banden 

hebben, bijvoorbeeld voor achtergestelde groepen (Lutter, 2015; Vacchiano et al., 2019).  

2.3.2 De relatie tussen sociaal kapitaal en de maatschappelijke positie van een individu 

Een gebrek aan sociaal kapitaal met waardevolle middelen kan sociale exclusie in de hand werken 

(Lutter, 2015). Gebruik maken van het eigen netwerk blijkt belangrijker te zijn voor personen die 
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niet goed geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt (Hellerstein & Neumark, 2012). Het potentieel 

gelegen in een netwerk is echter afhankelijk van de positie die het individu inneemt in de sociale 

hiërarchie (Behtoui, 2016).  

Het sociaal kapitaal van bepaalde sociale groepen, zoals vrouwen, personen met een 

migratieachtergrond en personen met een lage SES-achtergrond is doorgaans gelimiteerd omdat zij 

zich vaak in sociale netwerken bevinden waarin minder waardevolle en kwaliteitsvolle middelen en 

bronnen beschikbaar zijn (Behtoui, 2016; Vacchiano et al., 2019). Onderzoek wijst dan ook uit dat 

werkzoekenden zonder een migratieachtergrond of met een ‘blank’ netwerk meer relevante 

jobinformatie kunnen inwinnen via hun sociaal netwerk dan personen met een migratieachtergrond 

of met een netwerk dat voornamelijk bestaat uit personen van etnische minderheidsgroepen 

(Behtoui, 2016; Lutter, 2015). Het negatief verband tussen vrouw-zijn en de toegang tot waardevol 

sociaal kapitaal is zwakker: dit blijkt bij vrouwen maar deels hun positie op de arbeidsmarkt te 

verklaren (Behtoui, 2016). 

Vooral tussen het hebben van een migratieachtergrond en de toegang tot sociaal kapitaal met 

waardevolle middelen bestaat een negatieve correlatie (Behtoui, 2016). Immigranten in België 

hebben bovendien een zwakkere sociaaleconomische positie dan Belgen zonder migratieachtergrond 

(Corluy & Verbist, 2010). Men stelt dan ook vast dat migranten benadeeld zijn op de arbeidsmarkt 

doordat zij vaak in arbeidersgezinnen of gezinnen in armoede wonen. Dit beïnvloedt hun positie op 

de arbeidsmarkt; leden uit deze klasse hebben vaak onvoldoende sociale netwerken om de 

arbeidsmarkt te kunnen betreden (Gracia et al., 2016). Netwerken zijn ook voor hen belangrijk in de 

zoektocht naar een job, maar blijken vaak etnisch gestratificeerd te zijn (Hellerstein & Neumark, 

2012; Ioannides & Loury, 2004). Leden van etnische minderheden hebben over het algemeen minder 

contact met personen die informatie of aanbevelingen in kader van de arbeidsmogelijkheden en de 

arbeidsmarkt kunnen geven (Kanas et al., 2011). Bovendien bevat het sociaal netwerk van personen 

met een niet-westerse migratieachtergrond over het algemeen minder personen die de macht 

hebben om jobs aan te bieden (Andriessen et al., 2008).  

2.4 De gevolgen van het ervaren van discriminatie in de jeugdjaren 
Zoals eerder vermeld is discriminatie een fenomeen waar sommige personen bijna dagelijks mee 

geconfronteerd worden. Het resultaat van een veelvuldige confrontatie met discriminatie is dat de 

gediscrimineerde persoon zich minderwaardig en uitgesloten voelt (Verhaeghe, 2017). Discriminatie 

die in een vroeg stadium van de arbeidscarrière optreedt kan langdurende gevolgen hebben voor de 

verdere toekomst en een permanent karakter aannemen, ook wanneer er in die toekomst geen 

discriminatie meer optreedt (Baert et al., 2013). Discriminatie heeft bovendien niet enkel negatieve 

gevolgen voor individuen en groepen, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Als gevolg van 

discriminatie blijven aanwezige productieve en beschikbare talenten in de samenleving namelijk 

onderbenut (De Witte, 2012). 

2.5 Discriminatie: wetgevend kader in België 
In België is discriminatie bij wet verboden en strafbaar (UNIA, 2019). Het Belgisch wettelijk kader 

hieromtrent werd opgesteld vanuit Europese richtlijnen (Lamberts & Eeman, 2012). De anti-

discriminatiewetgeving op federaal niveau omvat drie wetten met bijbehorende criteria op basis 

waarvan discriminatie verboden is. Het betreft de antiracismewet, de wet op de gelijkheid van 
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vrouwen en mannen en de antidiscriminatiewet. De antiracismewet verbiedt discriminatie op basis 

van ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming. De criteria 

opgenomen in de antidiscriminatiewet zijn geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele 

geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, 

huidige of toekomstige gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap en sociale afkomst. 

De wet op gelijkheid tussen man en vrouw omvat een verbod op discriminatie op basis van geslacht, 

zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering en genderidentiteit of genderexpressie 

(UNIA, 2019). Toegepast op arbeid gelden deze wetten bij werving en selectie, promotiekansen, 

arbeidsvoorwaarden, beloning van de arbeidsbetrekkingen en de beëindiging van de 

arbeidsbetrekkingen (Lamberts & Eeman, 2012). De meerderheid van de 43 studies uit het 

reviewonderzoek van Zschirnt & Ruedin (2016) toont aan dat minderheidsgroepen worden 

gediscrimineerd ten opzichte van meerderheidsgroepen bij aanwerving. Dit terwijl in de meeste 

landen waarin deze studies werden uitgevoerd een anti-discriminatiewetgeving van kracht is die 

etnische en raciale discriminatie bij aanwerving verbiedt. Hieruit blijkt dat de huidige wetgeving in 

de verschillende landen ondoeltreffend is (Zschirnt & Ruedin, 2016).  

3. Onderzoeksvragen 
OV 1: Hoe begeleiden en ervaren leerkrachten betrokken bij de YOUCA Action Day de 

zoektocht van hun leerlingen naar een job? 

OV 2: Welke factoren dragen bij tot het al dan niet vinden van een job voor de YOUCA 

Action Day? 

a. Bestaat er een ongelijkheid in kansen met betrekking tot het vinden van een job tussen 

leerlingen met een gepercipieerde Westerse en leerlingen met een gepercipieerde niet-

Westerse naam? 

b. Bestaat er een ongelijkheid in kansen met betrekking tot het vinden van een job tussen 

jongens en meisjes? 

c. Bestaat er een ongelijkheid in kansen met betrekking tot het vinden van een job 

naargelang de graad van verstedelijking van de buurt waarin een school gelegen is? 

d. Bestaat er een ongelijkheid in kansen met betrekking tot het vinden van een job 

naargelang de leeftijd van de leerling? 

e. Bestaat er een ongelijkheid in kansen met betrekking tot het vinden van een job tussen 

leerlingen die wel een foto gebruiken en leerlingen die dit niet doen? 

f. Heeft het sociaal netwerk een invloed op het al dan niet vinden van een job volgens 

leerkrachten? 

OV3: Welke interventies dragen volgens leerkrachten bij aan het verlagen van de 

kansenongelijkheid op vlak van het vinden van een job voor de YOUCA Action Day? 

Deel 2: Data en methode 
Voor het bespreken van de data en methode volgt eerst een korte uitleg over de YOUCA Action Day 

zodat de lezers van dit onderzoek de resultaten beter in context kunnen plaatsen. 

De YOUCA Action Day is een initiatief van de organisatie YOUCA (YOUth for Change & Action). Op de 

jaarlijkse YOUCA Action Day gaan leerlingen uit het vierde tot laatste middelbaar één dag werken bij 
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een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Het loon dat de leerlingen op die dag verdienen wordt 

gedoneerd aan allerlei jongerenprojecten van over heel de wereld.  

De leerlingen van deelnemende scholen kunnen op drie manieren een job vinden voor de YOUCA 

Action Day: via de jobbank, door werkgevers spontaan aan te spreken of via hun sociaal netwerk. 

De twee laatstgenoemde opties kunnen uiteraard samenhangen.  

De jobbank is een databank waarin werkgevers hun vacature voor de YOUCA Action Day kunnen 

posten. Vervolgens kunnen leerlingen hierop solliciteren: leerlingen sturen een CV en/of 

motivatiebrief naar de werkgever en wachten dan op reactie. De enige vormen die deze reactie kan 

aannemen zijn het accepteren van de sollicitatie zodat de leerling op de YOUCA Action Day bij de 

werkgever mag werken, of het weigeren van de leerling.  

 

Het spontaan aanspreken van werkgevers of het vinden van een job via het sociaal netwerk kan 

zowel digitaal als in persoon. Daar waar sollicitatiegesprekken niet van toepassing zijn bij het 

solliciteren via de jobbank, is dit wel relevant wanneer leerlingen zelf spontaan bedrijven of 

organisaties aanspreken. Wanneer de leerling het bedrijf of de organisatie aanspreekt ontstaat er 

namelijk vaak een spontaan sollicitatiegesprek waarin de werkgever polst naar de motivatie en 

ervaring van de leerling. Wanneer leerlingen niet via de jobbank solliciteren maar zelf op zoek gaan 

naar een job door bedrijven en organisaties spontaan aan te spreken, dan maken zij hiervoor vaak 

gebruik van hun sociaal netwerk (persoonlijke communicatie, 30 oktober 2020).  

1. Algemeen onderzoeksopzet 
Zoals reeds vermeld is een veelgebruikte onderzoeksmethode in onderzoek naar discriminatie bij 

aanwerving het veldexperiment (Baert et al., 2013), dat de vorm kan aannemen van een audit-test 

of een correspondentietest (Capéau et al., 2011). Deze onderzoeksmethode zou echter het 

vertrouwen van de werkgevers in YOUCA kunnen verstoren. Ook een enquête afnemen bij 

werkgevers is niet aangewezen omwille van de grote kans op sociaal wenselijke antwoorden die 

afwijken van de reële opvattingen of gedrag. Een andere mogelijkheid is het afnemen van zelf-

rapportages van persoonlijke ervaringen met ongelijke behandeling bij leerlingen (Grollman & 

Hagiwara, 2019). Een groot nadeel hiervan is echter de onduidelijkheid over de mate waarin de zelf-

rapportage van discriminatie overeenstemt met de werkelijkheid (Pager & Shepherd, 2008). 

Bovendien nemen leerlingen vaak maar één keer in hun schoolcarrière deel aan de YOUCA Action 

Day, waardoor het moeilijk is om hier zelf uitspraken over te doen.  

In samenspraak met YOUCA en rekening houdend met allerlei praktische en ethische overwegingen, 

werd beslist om de onderzoeksvragen te beantwoorden aan de hand van een combinatie van 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Dit soort onderzoekdesign wordt ook weleens 

mixed method genoemd. Een brede definitie van mixed method definieert mixed method namelijk 

als onderzoek waarbij de onderzoeker gegevens verzamelt, analyseert en interpreteert met behulp 

van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden (Leech & Onwuegbuzie, 2009; 

Tashakkori & Creswell, 2007). Er bestaan echter verschillende definities van mixed method (Almalki, 

2016; Doyle et al., 2009; Tashakkori & Creswell, 2007). Mixed methods laten toe om kwalitatieve 

en kwantitatieve onderzoeksmethoden te combineren, waardoor verschillende dimensies van sociale 

fenomenen geadresseerd kunnen worden (Creswell & Plano Clark, 2011). Algemeen wordt gesteld 
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dat de combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak tot een beter begrip en een 

completer en meer alomvattend beeld van de onderzochte problemen leidt (Creswell & Plano Clark, 

2011; Doyle et al., 2009).  

Daarnaast spreekt men in de literatuur ook van multi method. Voor sommige academici zijn mixed 

method en multi method synoniemen van elkaar: zowel mixed method als multi method kan dan 

worden gedefinieerd als het hanteren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden om tot 

nieuwe kennis te komen. Dit terwijl mixed method en multi method volgens anderen twee duidelijk 

te onderscheiden, aparte methodes zijn (Anguera et al., 2018). Bijgevolg bestaat er in de 

academische wereld heel wat verwarring en discussie over de betekenis van de termen ‘mixed 

method’ en ‘multi method’ (Anguera et al., 2018).  

 

De onderzoeker van deze thesis sluit zich aan bij de definitie van Bazeley die wordt ondersteund door 

meerdere onderzoekers en waarin multimethod onderzoek wordt gezien als onderzoek waarbij 

verschillende onderzoeksmethoden parallel of sequentieel worden uitgevoerd, maar waarbij de data 

niet worden geïntegreerd. Bij mixed method onderzoek dienen de kwantitatieve en kwalitatieve data 

te worden geïntegreerd om een antwoord te krijgen op dezelfde onderzoeksvragen, terwijl bij multi 

method verschillende methodes worden gebruikt om een antwoord te vinden op verschillende 

onderzoeksvragen (Anguera et al., 2018). Op basis van deze definitie is deze thesis dus deels mixed 

method en deels multi method: de vragen die zowel via de kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden worden beantwoord sluiten aan bij mixed method, terwijl de andere vragen 

die enkel kwalitatief óf kwantitatief beantwoord worden, samen een multi method vormen. Omwille 

van de vele verschillende definities van mixed method en multi  method is het moeilijk om één term 

op deze masterproef te plakken. Tashakkori & Creswell (2007) stellen voor om de discussie over de 

definitie van mixed method open te laten aangezien dit een onderzoeksmethode is die nog steeds 

evolueert. Daarom sluit de onderzoeker van deze thesis zich aan bij de idee die zegt dat het 

belangrijker is om een probleem te begrijpen en oplossingen voor het probleem te vinden dan te 

focussen op specifieke methodes of manieren van aanpak (Almalki, 2016).  

 

2. Dataverzamelingsmethoden 

2.1 Kwantitatief luik 
Onderzoekseenheden 

Het onderzoek startte met een kwantitatieve analyse van data uit 2019 in de gegevensdatabank van 

YOUCA. In deze gegevensdatabank zijn alle leerlingen van de deelnemende scholen opgenomen met 

een aantal persoonskenmerken, inclusief de vermelding of zij een job vonden of niet. De 

deelnemende leerlingen zijn allen vierde-, vijfde-, zesde- of zevendejaars uit het secundair onderwijs.  

 

Data 

Er werd gekozen voor data uit 2019 omdat Covid-19 ertoe leidde dat er geen YOUCA Action Day 

plaatsvond in 2020. De analyses werden uitgevoerd op gegevens van eerste hand, dit zijn dus 

primaire analyses (Baarda et al., 2017). Leerlingen die nul sollicitaties hebben uitgevoerd werden 

verwijderd uit de dataset: het is logisch dat zij met nul sollicitaties ook geen job hebben gevonden. 
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De oorspronkelijke dataset bevatte 14.636 cases. Al deze cases recoderen zou te veel tijd in beslag 

nemen, waardoor werd beslist om een representatieve, aselecte steekproef uit deze cases te trekken. 

Om de steekproefgrootte te bepalen, werd vooraf een a priori poweranalyse uitgevoerd. De literatuur 

rond ongelijkheden op de arbeidsmarkt op basis van etniciteit is meer uitgebreid dan deze op basis 

van andere variabelen, waardoor de statistische consensus op basis van etniciteit groter en 

duidelijker is en hier meer cijfermateriaal over bestaat. Er werd dan ook gekozen om de variabele 

etniciteit als basis voor de poweranalyse en de daaruit volgende steekproef te nemen. Het hebben 

van een Westerse of niet-Westerse naamklank werd in deze thesis gebruikt als een indicator voor 

etniciteit. Zschirnt & Ruedin (2016) stelden vast dat de odds-ratio op basis van verschillende studies 

naar etnische discriminatie op de arbeidsmarkt 0,51 bedraagt. Deze odds-ratio vormde de basis voor 

de a priori poweranalyse. Hieruit volgde dat de totale steekproefgrootte minstens 553 moest zijn en 

minstens 277 personen uit elke groep moest bevatten: minstens 277 personen met een Westerse 

en minstens 277 personen met een niet-Westerse naamklank. De aselecte steekproef werd 

getrokken via SPSS en bevatte 1994 cases. Daarna werden de namen in de steekproef gelabeld als 

zijnde Westers of niet-Westers door de onderzoeker en twee externe personen, zodat enkel de namen 

waarbij consensus over de naamklank bestaat werden meegenomen in de uiteindelijke steekproef. 

Na het labelen van de namen bevatte de steekproef nog 1536 cases, waarvan 302 met een niet-

Westerse naamklank. Deze steekproef was groter dan N = 380, waardoor deze voldoet aan de 

vereisten van een betrouwbaarheidsinterval van 95% en foutenmarge van 5%.  

2.2 Kwalitatief luik 
Dataverzamelingsmethode 

Daarnaast werden de onderzoeksvragen verkend aan de hand van individuele semigestructureerde 

interviews met leerkrachten. Baarda et al. (2013) beschrijven drie criteria die de keuze voor een 

interviewvorm bepalen: het onderwerp, de voorkennis en de relatie van de interviewers tot de 

geïnterviewde. Een semigestructureerd interview is omwille van deze criteria het meest wenselijk. 

Dit wil zeggen dat de onderwerpen en de belangrijkste vragen op voorhand werden opgesteld, maar 

doorvragen of veranderen van volgorde van vragen nog steeds mogelijk was. Er werden zoveel 

leerkrachten geïnterviewd als nodig om datasaturatie te bereiken. Datasaturatie is bereikt wanneer 

nieuwe interviews geen nieuwe informatie meer opbrengen (Baarda et al., 2013). Uiteindelijk werden 

er 17 interviews afgenomen. De interviews vonden plaats via het online platform Zoom en werden 

opgenomen zodat bij het transcriberen de letterlijke woorden van de interviewer en respondent 

konden worden uitgeschreven. 

Respondenten 

De respondenten zijn leerkrachten die nauw betrokken zijn bij de YOUCA Action Day in de school 

waar zij lesgeven. Volgens YOUCA zijn het namelijk veelal leerkrachten die signaleren dat niet alle 

leerlingen even eenvoudig een job vinden. De bevraagde leerkrachten hebben al meerdere edities 

van de YOUCA Action Day begeleid, waardoor zij mogelijks reeds patronen opmerkten bij de 

leerlingen.  

De geïnterviewde leerkrachten werden voorgesteld door YOUCA op basis van twee selectiecriteria. 

Ten eerste dat de leerkrachten betrokken waren bij de meeste recente YOUCA Action Day (in 2019 

wegens Covid-19). Ten tweede dat ze lesgeven in scholen gelegen in sterk tot gemiddeld 
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verstedelijkte gebieden om de kans op een hoge mate aan diversiteit tussen leerlingen te vergroten 

(Van Avermaet & Sierens, 2010). Wanneer de leerlingen één homogene groep vormen, is het 

natuurlijk moeilijk voor leerkrachten om ongelijkheden tussen leerlingen in het zoeken naar een job 

op te merken. Op het einde van de interviewreeks werden nog enkele leerkrachten uit BSO-scholen 

gecontacteerd, omdat de onderzoeker opmerkte dat de meeste respondenten tot dan toe uit ASO-

scholen kwamen. De bevraagde leerkrachten geven les in scholen verspreid over heel Vlaanderen. 

Uit elke Vlaamse provincie werden er minstens twee leerkrachten bevraagd die lesgeven in een school 

gelegen in die provincie. Vier van de bevraagde leerkrachten geven les in het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest. Alle bevraagde leerkrachten waren al minstens twee jaar betrokken bij de YOUCA Action Day 

op hun school. De tabel in bijlage vijf geeft een overzicht van de respondenten.  

3. Materiaal 

3.1 Kwantitatief luik 
Wanneer een leerling via de jobbank solliciteert, krijgt de werkgever bepaalde informatie te zien van 

deze leerling. Uit deze informatie kan de werkgever op zijn beurt meer informatie over de leerling 

afleiden. Om de onderzoeksvragen van deze thesis te beantwoorden, werden enkele variabelen uit 

de gebruikte gegevensdatabank gerecodeerd. De geïncludeerde variabelen en hun wijze van 

recodering worden hieronder beschreven. 

Voornaam & naam als indicator voor etniciteit 

De naam van een sollicitant kan bij de werkgever een associatie met een bepaalde etnische groep of 

achtergrond oproepen (McGinnity & Lunn, 2011). In heel wat onderzoeken naar discriminatie op de 

arbeidsmarkt op basis van (fictieve) sollicitaties gebruiken onderzoekers de naam van de sollicitant 

als aanwijzing voor hun etniciteit. Zo kan men onderzoek doen naar discriminatie op basis van 

etniciteit zonder dat de etniciteit expliciet benoemd moet worden (Baert, 2018). Voorkomende 

opsplitsingen in onderzoek zijn bijvoorbeeld ‘niet-Belgische’ versus ‘Belgische’ namen (Capéau et al., 

2011) of ‘niet-Westerse’ versus ‘Westerse’ namen  (Nichols et al., 2019). 

Ook Tobback et al. (2020) gebruikten in hun onderzoek de naam van de sollicitant als teken voor 

diens etniciteit. Zij vroegen willekeurige inwoners van Vlaanderen om de namen van de fictieve 

sollicitanten onder te brengen in een etnische categorie. De twee namen waarover de grootste 

consensus bestond over in welke groep zij thuishoren werden gekozen voor het onderzoek. Naar 

analogie met deze aanpak werden de namen van de leerlingen in de steekproef gelabeld door de 

onderzoeker van deze studie en twee externe, onafhankelijke personen. Enkel de namen die door 

alle drie de personen hetzelfde werden gelabeld, werden geïncludeerd in de uiteindelijke steekproef. 

Op deze manier wordt de betrouwbaarheid van de uitspraken over de mogelijke verschillen tussen 

leerlingen gemaximaliseerd. De werkelijke etniciteit van de leerlingen in kwestie is irrelevant in kader 

van dit onderzoek: het gaat hier om de perceptie van de potentiële werkgever. Deze perceptie wordt 

benaderd door de labeling door de onderzoeker en de twee externe onafhankelijke personen, waarbij 

het doel niet is om het meest juiste label te geven maar om te labelen op basis van perceptie. 

Er werd gevraagd aan de labelaars om de namen als Westers of niet-Westers te labelen. Meer uitleg 

werd niet gegeven. De labelaars hadden de vrijheid om Westers en niet-Westers in te vullen zoals 

zij dit zelf aanvoelden. 
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Voornaam als indicator voor geslacht 

De voornamen van de jongeren werden gebruikt om het vermoedelijke geslacht van de jongeren aan 

de dataset toe te voegen. Hiervoor werden gegevens van Statbel van het aantal mannen en het 

aantal vrouwen met een bepaalde naam in 2019 in Vlaanderen gebruikt (Statbel, 2019). Elke naam 

uit de dataset van YOUCA werd opgezocht in de gegevens van Statbel, waarna werd nagegaan of 

deze naam door meer mannen of meer vrouwen werd gedragen in 2019. Als de naam door meer 

mannen dan vrouwen werd gedragen, dan werden de jongeren in de dataset van YOUCA met deze 

naam als man gelabeld. Als de naam door meer vrouwen dan mannen werd gedragen, dan werden 

de jongeren in de dataset van YOUCA met deze naam als vrouw gelabeld.  

Sommige YOUCA-jongeren hanteren een non-binair genderperspectief, waardoor de binaire man-

vrouw codering gelegitimeerd dient te worden (persoonlijke communicatie, 10 november 2020). 

Deze legitimering bevindt zich in het doel van het onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om na 

te gaan of bepaalde groepen meer of minder kans hebben op het vinden van een job. Het zijn de 

potentiële werkgevers die al dan niet bewust een kloof tussen verschillende groepen kunnen creëren. 

Het is dus ook de potentiële werkgever die een geslacht zal koppelen aan de naam die ze in de 

sollicitatie zien verschijnen of aan de persoon die persoonlijk bij hen aanklopt. Het gaat hier dus niet 

om de persoonlijke genderidentificatie van de leerlingen in kwestie, die kan afwijken van de perceptie 

van buitenstaanders, maar om de perceptie van de werkgever. 

Vestigingsplaats school als indicator voor graad van verstedelijking  

Onderzoek naar werkgelegenheid of arbeidsparticipatie en de dynamieken die hierin meespelen 

baseert zich steeds op de woonplaats van de onderzoekseenheden. De dataset van YOUCA bevat 

echter geen informatie over de woonplaats van de leerlingen, maar wel over de locatie van hun 

school. Eurostat, het Europese statistiekbureau, gaf alle Belgische gemeentes een code op basis van 

hun graad van verstedelijking (Eurostat, 2019a). De vestigingsplaatsen van de scholen werden 

gerecodeerd naar een nieuwe variabele die de graad van verstedelijking aangeeft. Op die manier kon 

nagegaan worden of de tendensen op de reguliere arbeidsmarkt (hoger werkloosheidspercentage in 

hoog verstedelijkte gebieden, lager werkloosheidspercentage in laag of gemiddeld verstedelijkte 

gebieden) ook van toepassing is in kader van de YOUCA Action Day.  

3.2 Kwalitatief luik 
De semigestructureerde interviews werden uitgevoerd aan de hand van het interviewschema in 

bijlage twee. Het interview startte met enkele vragen die een beter zicht gaven op de positie van de 

leerkracht in de school en in relatie tot de YOUCA Action Day. Daarna werd bevraagd hoe de 

leerkracht de voorbereiding op de YOUCA Action Day aanpakt en welke moeilijkheden leerlingen 

ervaren bij het zoeken naar een job. Na het bespreken van de algemene moeilijkheden werd 

bevraagd of de leerkracht een verschil ziet tussen leerlingen op vlak van hun kansen om een job te 

vinden. Hierbij werden enkele variabelen, zoals onder andere naamklank en geslacht, overlopen. 

Hierna werd de rol van de verschillende kanalen en het jobaanbod bevraagd, evenals hoe de 

leerkracht omgaat met leerlingen die op de YOUCA Action Day geen job hebben. Tot slot werd 

bevraagd welke interventies de ongelijkheid in kansen tussen leerlingen of mogelijke discriminatie 

van leerlingen zouden kunnen terugschroeven. 
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4. Data-analyse 

4.1 Kwantitatief luik 
De data uit de gegevensdatabank werd geanalyseerd via SPSS aan de hand van bivariate testen en 

een meervoudige logistische regressie.  

4.2 Kwalitatief luik 
De interviews werden geanalyseerd aan de hand van MAXQDA. Het type kwalitatieve data-analyse 

betreft een thematische analyse. Een grondige thematische analyse verloopt via vijf (Castleberry & 

Nolen, 2018) of zes stappen (Braun & Clarke, 2006). Belangrijk hierbij is dat kwalitatieve data-

analyse geen lineair proces is, maar een iteratief proces waarbij de onderzoeker zich heen en weer 

beweegt tussen de verschillende stappen (Braun & Clarke, 2006). Stap één was het compileren van 

de data (Castleberry & Nolen, 2018), wat wil zeggen dat de data overzichtelijk en consistent 

georganiseerd werden. In dit onderzoek betekende dit het at verbatim transcriberen van de 

interviews. Ook het verkennen van de data door de transcripten meermaals te lezen hoorde bij stap 

één (Braun & Clarke, 2006). De interviews werden getranscribeerd door de onderzoeker zelf, 

waardoor de onderzoeker ook op deze manier reeds familiair kon worden met de data (Braun & 

Clarke, 2006; Castleberry & Nolen, 2018). Deze transcripten kunnen opgevraagd worden bij de 

onderzoeker. Stap twee was een ‘demontage’ van de data: het opsplitsen van de data in 

betekenisvolle groepen (Castleberry & Nolen, 2018) door de data te coderen (Braun & Clarke, 2006). 

In dit onderzoek betekende dit het coderen van de transcripten in MAXQDA. Voor de codering werd 

een codeschema gebruikt dat deductief werd samengesteld op basis van de literatuur. Dit 

codeschema werd tijdens het coderen inductief aangevuld. Stap drie was het onderbrengen van de 

codes in grotere thema’s (Braun & Clarke, 2006; Castleberry & Nolen, 2018). De thema’s zijn in het 

geval van deze thesis een mix van ‘data-driven’ en ‘theory-driven’: enkele thema’s kwamen voort 

uit de data, terwijl andere thema’s voortkwamen uit de literatuur en dus reeds gekend waren (Braun 

& Clarke, 2006). Hierna diende de onderzoeker de codes, de thema’s en de gelabelde stukken tekst 

nogmaals te overlopen en de codes, thema’s en toegewezen labels eventueel aan te passen (Braun 

& Clarke, 2006). Sommige theoretici, zoals Braun & Clarke (2006), zien dit als een volwaardige stap, 

terwijl anderen meteen overgaan naar de volgende stap. Stap vier was het interpreteren (Castleberry 

& Nolen, 2018). In deze stap analyseerde de onderzoeker de data voor elk thema en ging hij op zoek 

naar welk ‘verhaal’ elk thema vertelt in relatie tot de onderzoeksvragen (Braun & Clarke, 2006). 

Hierbij werden stukken data met elkaar in relatie gebracht, waardoor de onderzoeker interpretaties 

kon maken van de verschillende ervaringen, overtuigingen en meningen van de respondenten. Zo 

werden de data in relatie gebracht tot de onderzoeksvragen. De laatste stap was het maken en 

neerschrijven van conclusies (Castleberry & Nolen, 2018). De conclusies worden weergegeven in 

deel 4 van deze thesis. 

Deel 3: Resultaten  

OV1: Hoe begeleiden en ervaren leerkrachten betrokken bij de YOUCA Action Day de 

zoektocht van hun leerlingen naar een job?  

1.1 Kennismaking met YOUCA 
Enkele leerkrachten introduceerden de YOUCA Action Day zelf in hun school. Anderen raakten 

betrokken bij de YOUCA Action Day doordat de school waar ze gingen werken hier reeds aan deelnam. 
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Eén respondent leerde de YOUCA Action Day kennen doordat leerlingen dit zelf aanbrachten. De 

angst voor veel werklast vormde voor enkelen een drempel voor het introduceren van YOUCA. 

“Ik weet dat we dat allang wouden doen, maar dat we daar zo wat schrik van hadden dat dat 

heel veel werk was. (..) en dan op een dag ja heb ik in mijn vakgroep besproken van ja kijk 

ik zou dat graag eens proberen voor één jaar, en ja blijkt dat dat niet meevalt dan doen we 

het niet meer, en blijkt dat het wel meevalt dan doen we het opnieuw.” (R15) 

1.2 Verloop van voorbereiding 
Timing 

Enkele leerkrachten informeren de leerlingen net voor de zomervakantie over de YOUCA Action Day 

van komend schooljaar, zodat leerlingen ook tijdens de zomer al kunnen uitkijken naar een job. Eén 

leerkracht informeert de leerlingen in januari het schooljaar voordien. De meeste leerkrachten 

starten rond 1 september met de voorbereidingen voor de YOUCA Action Day. De meest aangehaalde 

reden hiervoor is dat oktober en dus ook de YOUCA Action Day er al snel aankomen, waardoor men 

geen tijd wil verliezen.   

Introductie 

De meeste leerkrachten starten met het introduceren van YOUCA, inclusief het project dat voor dat 

schooljaar werd geselecteerd. Hierbij worden ook weleens leerlingen ingeschakeld die reeds ervaring 

hebben met de YOUCA Action Day: 

“Dat is één uur en het uur erna doen we altijd een speeddate tussen vijf en zes en laat ik ze 

om de twee minuten doorschuiven waarbij dat de zesdes eigenlijk hun ervaringen aan de 

vijfdes doorgeven.” (R2) 

Praktische informatie 

Daarna volgt praktische informatie over hoe en waar leerlingen een job kunnen vinden. In enkele 

scholen zorgen de leerkrachten ervoor dat de leerlingen zich tijdens de schooluren gelijktijdig kunnen 

registreren op de jobbank.  

“En dan laat ik al redelijk snel ze zichzelf registreren zodanig dat dat al in orde is en laat ik 

ze al eens kijken op de jobbank van YOUCA.” (R14) 

Schoolbezoek  

Ook het schoolbezoek van de buitenlandse jongeren maakt deel uit van de voorbereiding op de 

meeste scholen. Bovendien vormt dit schoolbezoek volgens meerdere leerkrachten een groot 

succeselement in de voorbereiding en werkt dit zeer motiverend: 

“En dan zo meestal een week voor de YOUCA komen de getuigen op school, dat is zo nog om 

hen extra te motiveren, om de leerlingen die op dat moment nog geen job hebben nog over 

de brug te halen van “komaan, doe nog effekes moeite”. Is ook zo, dat werkt heel 

motiverend.” (R10) 

Voorbereiding in de lessen 

In de meeste scholen krijgen de leerlingen les rond solliciteren, met daarin de opdracht om een CV 

en/of sollicitatiebrief op te stellen. Sommige leerkrachten kijken dit van elke leerling na, anderen 
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doen dit enkel op vraag van de leerling zelf. In sommige scholen houden de leerkrachten rollenspelen 

als onderdeel van het leren solliciteren. De lessen rond solliciteren situeren zich doorgaans in de 

lessen Nederlands. 

Ook in andere vakken komen YOUCA en de YOUCA Action Day weleens aan bod, bijvoorbeeld tijdens 

de levensbeschouwelijke vakken of PAV. Eén leerkracht organiseert een soort pré-Action Day op 

school ter voorbereiding op de YOUCA Action Day: 

“En met het lessenpakket dat gegeven wordt proberen we ook altijd een soort van Action 

Day ook op school te organiseren, soms gekoppeld aan ja iemand die dan rond dat solliciteren 

ook nog wat workshops komt geven ofzo. (..) wij kijken dan naar het lessenpakket die YOUCA 

zelf geeft, en dan proberen we in een soort van workshops te organiseren doorheen één dag, 

waar, waar dan dat project in de kijker staat waarvoor geld zal ingezameld worden. Laten 

we hen met de projecten kennis maken, heel concreet, heel vaak met de werkvormen die 

aangeboden worden in, door YOUCA, en afhankelijk van wat daar aangeboden wordt kijken 

we met welke vakken we dat kunnen doen, dus dan maken we er een soort vakoverschrijdend 

project van om dat zoveel mogelijk te laten dragen door het team.” (R9) 

Opvolgen en motiveren 

De meeste leerkrachten proberen overzicht te behouden over wie al een job heeft en wie nog niet. 

Zij gaven aan dat de aanloop naar de YOUCA Action Day een periode van voortdurende opvolging en 

aanmoediging vergt. Enkele leerkrachten stellen deadlines op voor de leerlingen waartegen ze X 

aantal sollicitaties moeten uitvoeren of zetten het sollicitatieproces op punten. Een andere leerkracht 

probeert leerlingen dan weer te motiveren via een prijs voor de leerling die als eerste een job vindt 

en de leerling die de meest originele job vindt. 

Heel wat leerkrachten ondersteunen de leerlingen intensief door bijvoorbeeld elke les na te gaan hoe 

ver de leerlingen al staan in het vinden van een job: 

“Dus eigenlijk laat ik elke les bijna opnieuw mijn scherm dan zien van de jobbank van YOUCA, 

van wie heeft er al een job, wie heeft er al een job aangevraagd maar is nog niet bevestigd, 

om dat elke les levendig te houden en op die manier ze te blijven achter hun veren te zitten.” 

(R14) 

Heel wat leerkrachten zetten in op “individuele coaching: hun te laten bellen dan, reminders laten 

sturen, euhm ja.. hun een beetje aan te zetten.” (R16) 

Anderen bedenken vooraf al welke leerlingen misschien wat extra hulp nodig gaan hebben, zoals 

bijvoorbeeld leerlingen met autisme: 

“Wij proberen echt wel de leerlingen eruit te pikken waarvan wij weten “die hebben het heel 

moeilijk”, en die krijgen dan extra begeleiding he.” (R11) 

Veel leerkrachten grijpen ook informele momenten aan om de leerlingen te ondersteunen en te 

begeleiden, bijvoorbeeld door tijdens de pauzes leerlingen te bevragen en te helpen. Ondersteuning 

bij het effectief contacteren van werkgevers, voornamelijk op vlak van bellen, kwam veel terug in de 
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antwoorden van de leerkrachten. Tot slot haalden ook enkele leerkrachten het belang van emotionele 

ondersteuning aan, bijvoorbeeld door leerlingen leren om te gaan met afwijzing.   

Opvallend is dat veel leerkrachten spraken over het moeten ‘zagen’ of ‘zeuren’ tegen hun leerlingen, 

waarmee de leerkrachten verwezen naar het regelmatig opvolgen van de stand van zaken en het 

bevragen en aanmoedigen van leerlingen.  

1.3 Tips voor leerlingen 
In de aanloop naar de YOUCA Action Day geven leerkrachten ook heel wat tips ter ondersteuning 

van het zoekproces van de leerlingen.  

Veel van deze tips gaan over het opstellen van de CV en/of sollicitatiebrief. Veel leerkrachten 

benadrukken het belang van een foutloze en ‘deftige’ sollicitatiebrief en CV. Eén van de genoemde 

tips is om de CV aan te passen aan de job waarvoor men solliciteert. Een andere tip is om de eigen 

sterktes in de verf te zetten, bijvoorbeeld door te benoemen waar men al ervaring in heeft.  

Een andere tip die zeer vaak werd benoemd is ‘begin op tijd’: 

“Vroeg te beginnen. Want ja, zij beseffen dat nog niet.. allez mijn beroepsleerlingen wel zo 

omdat die meer zo op stage gaan. Maar zij beseffen dat vaak niet dat dat niet op één twee 

drie geregeld is en dat die werkgever niet constant met YOUCA bezig is.” (R5) 

Veel leerkrachten beschouwen YOUCA als een opportuniteit voor de leerlingen om eens na te denken 

over en te proeven van wat ze graag zouden willen studeren in het hoger onderwijs, of om te doen 

wat ze altijd al eens wouden doen.  

“Dus ik ik raad hen of ik geef altijd de tip om na te denken “wat zou ik later graag gaan 

doen”, en om daar dan ook effectief een nuttige dag van te maken.” (R14) 

Leerkrachten raden de leerlingen ook aan om verschillende strategieën toe te passen en te 

combineren, zoals solliciteren via de jobbank, maar ook in de eigen buurt of het eigen netwerk. 

1.4 Gebruikt materiaal YOUCA 
In bovenstaande voorbereiding maken vele leerkrachten ook gebruik van het materiaal dat wordt 

voorzien door YOUCA. Zij gaven aan dat het educatief pakket zeer goed uitgewerkt en eenvoudig te 

gebruiken is. Voornamelijk ‘het filmpje’, ‘de PowerPoint’ en de website worden vaak genoemd. Eén 

leerkracht was van mening dat het aangeboden didactisch materiaal niet genoeg diepgang bevat 

voor leerlingen uit het ASO. Enkele leerkrachten maken geen gebruik van het aangeboden materiaal 

wegens een gebrek aan tijd.  

1.5 Drempels en ondersteuningsnood leerkrachten 
Een drempel die vaak terugkwam in de antwoorden van de leerkrachten is de responstijd van de 

werkgevers nadat een leerling solliciteert. Leerkrachten gaven aan dat de laattijdige respons tot 

stress bij leerlingen en leerkrachten en tot vertraging in het sollicitatieproces leidt: 

“Er zijn er wel heel veel vacatures op de jobbank vind ik, maar ja alleen het probleem dat ze 

niet direct antwoorden maakt het eigenlijk, het systeem heel beperkt, ik zal het zo zeggen 

he dus ja, en vaak frustrerend voor sommigen.” (R4) 
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Volgens de bevraagde leerkrachten zou een maximum responstijd voor de werkgevers het proces 

bevorderen.  

Over de timing van de YOUCA Action Day waren tegenstrijdige stemmen te horen. Voor enkele 

leerkrachten mag dit later op het schooljaar plaatsvinden zodat er meer tijd is voor de voorbereiding, 

terwijl andere leerkrachten het begin van het schooljaar net goed vinden omdat de motivatie van de 

leerlingen dan nog hoger ligt.  

1.6 Meest gebruikt kanaal 
De leerkrachten beweerden dat leerlingen een job vinden via drie kanalen: hun sociaal netwerk, de 

jobbank en via het aanspreken van willekeurige werkgevers. Leerlingen die al stage of een 

studentenjob doen, kunnen vaak ook hier terecht voor een job. Er was geen consensus tussen de 

leerkrachten over welk kanaal het meest gebruikt wordt. Eén respondent gaf bovendien aan dat niet 

alle kanalen even toegankelijk zijn voor alle leerlingen: zijn leerlingen vinden voornamelijk jobs via 

de jobbank omdat zij wegens hun kansarm leefmilieu geen sociaal netwerk hebben waarop ze kunnen 

terugvallen. Enkele leerkrachten gaven aan dat ze verkiezen dat hun leerlingen zelf een (nieuwe) job 

zoeken in plaats van een job te selecteren in de jobbank of op hun stageplaats of vakantiewerk te 

gaan werken. Dit omdat ze vinden dat hun leerlingen zelf de vaardigheden moeten hebben om een 

job te vinden en/of omdat ze vinden dat de jobbank bedoeld is voor leerlingen die deze vaardigheden 

niet hebben. 

Tot slot kunnen leerlingen ook vaak gebruik maken van het sociaal netwerk van hun leerkracht om 

een job te vinden. Eén leerkracht gaf zelfs aan dat zijn leerlingen voornamelijk via zijn sociaal 

netwerk een job vinden. 

1.7 Geen job gevonden: alternatief 
In veel scholen worden de leerlingen in de school zelf tewerkgesteld indien ze geen job vinden. 

Sommige scholen betalen de leerlingen hiervoor een loon dat doorgestort wordt naar YOUCA, 

anderen niet. Deze tewerkstelling varieert van klusjes op het secretariaat tot het meehelpen met de 

technische dienst, de poetsploeg of in de tuin of keuken. Sommige respondenten noemden dit een 

‘afschrikmiddel’ of ‘straftaak’. Anderen pakken het origineler aan en organiseren een carwash of 

strijkdienst op school, waarvan de opbrengst naar YOUCA gaat. 

In andere scholen krijgen leerlingen een schoolse werkbundel met thema’s als vrijwilligerswerk of 

het land waar geld voor wordt ingezameld, of waarin ze bijvoorbeeld moeten reflecteren over hun 

jobzoektocht. 

Eén school legt op voorhand zelf een databank aan als back-up voor leerlingen die geen job vonden: 

“En als ze dus ja zelf voldoende moeite doen maar niet aangenomen worden, dat, want dat 

gebeurt ieder jaar toch wel ook, euhm een paar keer, dan zorgen wij eigenlijk ook dat wij 

zelf wat een databank hebben. En dat gaat dan over zowel leerkrachten die klusjes laten 

doen als ja de school die er ook twee aanbiedt he met poetspersoneel meelopen, maar 

evengoed hebben we ook al met een, met een kringwinkel samengewerkt  en ze dan verplicht 

om daar te gaan werken, dus ja beetje vanalles.”. (R8) 

Andere of betere alternatieven? 
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De meeste leerkrachten konden niet meteen andere of betere alternatieven naar voren schuiven voor 

wanneer leerlingen geen job hebben. Een veelgehoorde bezorgdheid was dat leerlingen het 

alternatief misschien leuker gaan vinden dan het vinden van een job, wat zou resulteren in leerlingen 

die minder moeite doen om een job te vinden. Eén leerkracht stelde voor om leerlingen zonder job 

te laten deelnemen aan een verplichte workshop of om hen onbetaald te laten werken in een 

vrijwilligersorganisatie op de YOUCA Action Day.  

Verwachtte ondersteuning YOUCA 

De meeste leerkrachten verwachten geen ondersteuning van YOUCA in het omgaan met leerlingen 

die geen job hebben. Enkelen zeiden letterlijk dat dit niet de taak van YOUCA is.  

“Geen eigenlijk. Die ondersteunen dat al ontzettend goed vind ik. Daar is al zoveel 

omkadering dus euhm, nee. Ik verwacht daar geen.. ik kan ook niks bedenken waarvan ik 

zou denken “ahja dat of dat zou kunnen”, pff nee.” (R9) 

Andere leerkrachten deden wel enkele voorstellen, zoals: de databank groter maken, aan de stad 

vragen om meer (al dan niet betaalde) jobs te creëren, werkgevers aanmanen om sneller te 

reageren, jobs achter de hand houden voor leerlingen die niets vinden, jobs creëren binnen YOUCA 

voor leerlingen die geen job vinden en/of het voorzien van een takenpakket of ander didactisch 

materiaal voor leerlingen die geen job vinden. 

1.8 Ervaring sollicitatieproces  
Leerkrachten hebben over het algemeen een dubbel gevoel tegenover de sollicitatieperiode. Velen 

gaven aan dat ze het een heel leerrijk en zinvol proces vinden voor de leerlingen, waardoor de 

leerkrachten zich graag inzetten voor het begeleiden van de leerlingen. Tegelijkertijd gebruikten vele 

leerkrachten de woorden ‘frustrerend’, ‘moeilijk’, ‘stresserend’ en ‘vermoeiend’ om hun ervaring te 

omschrijven, vaak in hetzelfde antwoord met meer positieve woorden als ‘interessant’, ‘leuk’, ‘fijn’, 

‘niet veel werk’ en ‘vlot’. Eén leerkracht vatte deze gemengde gevoelens heel concreet samen in haar 

antwoord: 

“Hoe ervaar ik dat? Voor een stuk is het heel realistisch en krijgen ze echt wel een een proefje 

van hoe het er later zal zijn. Daar komt een hele, soms ben ik boos op ze van “doe eens wat 

meer uw best”, soms heb ik medelijden en soms.. ja het is van alles. Soms ben ik heel trots 

dat ze dan wel iets gevonden hebben. Dus het is vanalles.” (R13) 

Twee andere leerkrachten beschreven de aanloop naar de YOUCA Action Day respectievelijk als 

‘intens’ en ‘intensief’. 

OV2: Welke factoren dragen bij tot het al dan niet vinden van een job voor de YOUCA 

Action Day? 
Meerdere respondenten gaven aan dat niet iedere leerling even veel kans heeft op het vinden van 

een job. Ze verklaarden dit aan de hand van verschillende factoren. Opvallend is dat vele 

leerkrachten woorden als “ik denk”, “ik vermoed”, “ik kan mij inbeelden dat” en “ik weet dat niet 

zeker” gebruikten. Sommige leerkrachten waren erg overtuigd van de invloed van bepaalde factoren, 

terwijl anderen voorzichtig aangaven dat ze denken een verschil te zien maar dat ze dit niet kunnen 
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bewijzen. Alle factoren worden hieronder apart besproken op basis van kwalitatieve en waar mogelijk 

ook kwantitatieve data. 

2.1 Naamklank 
Kwalitatieve analyse 

De meerderheid van de leerkrachten vermoedt dat naamklank een invloed heeft op het al dan niet 

vinden van een job. Sommigen benoemden het effect van naamklank al voordat de onderzoeker hier 

expliciet naar vroeg: 

O: “Dan de volgende vraag is, ja ziet u een verschil tussen leerlingen op vlak van hun kansen 

om een job te vinden?” 

R3: “Ja dus he. Ja. Dus de leerlingen met een euhm ja een.. hoe zeggen ze dat, een 

migratieachtergronds-naam, die hebben het dikwijls moeilijker. Ja.” 

Anderen spraken eerder over vermoedens die men niet kon staven met concrete voorbeelden: 

“Ik heb soms ook het gevoel dat er, maar dat is een gevoel dat ik niet kan hard maken, dat 

er toch… Dat er soms met twee maten en gewichten gewerkt wordt. Dat is een gevoel. Dat 

Karim minder snel een job krijgt dan Seppe, bij wijze van spreken.” (R17) 

Respondenten die een invloed van naamklank opmerken, zeiden dat deze invloed negatief is voor zij 

met een ‘exotische’, ‘andere’, ‘vreemde’, ‘Arabische’, ‘buitenlandse’, of ‘migratie-achtergronds’ -

naam en dat zij met een ‘Nederlandstalige’ of ‘gewone’ naam een voordeel hebben in het zoeken en 

vinden van een job. Enkele leerkrachten gaven aan dat naamklank geen invloed heeft op het vinden 

van een job. 

Enkele leerkrachten die geen effect van de naamklank opmerken, weten dit aan de specifieke context 

van hun school en vermoeden dat naamklank elders wel een invloed kan hebben: 

R1: “In Brussel denk ik niet zozeer. Ik weet niet of ge, alleen in Brussel of?” 

O: “Nee, ik heb ook leerkrachten uit Leuven, uit ja verschillende regio’s.” 

R1:” Ja het zou interessant zijn om eens echt het verschil tussen Leuven en Brussel te zien. 

Maar in Brussel denk ik niet want er zijn dan ook heel veel allochtonen werkgevers he de 

bakker en euhm.. ja pf gewoon, allemaal die, allemaal zelfstandigen waar dat ze dan aan de 

bak kunnen. Ook als het dan bij Panos is, ook daar zijn dikwijls allochtonen mensen die 

beslissen van kom maar af of kom maar niet af. Dus ik denk dat dat meevalt.” 

Twee leerkrachten benoemden expliciet Torfs en Colruyt als zijnde werkgevers waar de naamklank 

geen of minder effect heeft.  

“Het zijn eerst de leerlingen met een Nederlandstalige naam die een job vinden, en dan met 

een beetje chance komt de rest. Het enige wat opvalt, opnieuw, in Colruyt is dat niet. 

Leerlingen die solliciteren bij Colruyt, vaak zijn het daar zelfs leerlingen met een Arabische 

naam die het eerste daar een job vinden.” (R13) 

Kwantitatieve analyse 
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Uit de kwantitatieve analyses bleek dat leerlingen met een niet-Westers klinkende naam met een job 

gemiddeld 3,33 sollicitaties uitvoerden voor het vinden van die job, terwijl leerlingen met een 

Westerse naamklank gemiddeld 2,31 sollicitaties uitvoerden voor het vinden van een job. Ook de 

Chi²-test toonde een significant verschil aan tussen zij met een Westerse en zij met een niet-

Westerse naamklank. Zij met een niet-Westerse naamklank vinden minder vaak een job dan zij met 

een Westerse naamklank (Chi²=119,124; df=1; p < 0,05). Ook op basis van de meervoudige 

logistische regressie bleek naamklank (b=1,445; p<0,05) een significante invloed te hebben op het 

vinden van een job: meer bepaald hebben zij met een niet-Westerse naamklank 4,28 keer meer 

kans om géén job te vinden dan zij met een Westerse naamklank. 

2.2 Geslacht of gender 
Kwalitatieve analyse 

Het geslacht of gender van de leerlingen heeft volgens de leerkrachten voornamelijk invloed op het 

soort jobs waarvoor leerlingen solliciteren. Volgens hen kiezen leerlingen op een genderstereotiepe 

manier.  

Daarnaast gaven enkele leerkrachten aan dat meisjes sneller een job vinden omdat ze ijveriger of 

gemotiveerder zijn. Langs werkgeverszijde merken de meeste leerkrachten geen voorkeur voor een 

bepaald geslacht of gender. Enkele leerkrachten gaven wel aan dat ze zich kunnen voorstellen dat 

werkgevers in bijvoorbeeld de bouw of andere fysiek zware jobs eerder voor jongens zullen kiezen.  

Kwantitatieve analyse 

Uit de kwantitatieve analyses bleek dat meisjes en jongens met een job bij benadering even veel 

sollicitaties uitvoerden voor het vinden van die job (2,66 versus 2,21). Ook de Chi²-test toonde geen 

significant verband aan tussen geslacht en het al dan niet vinden van een job voor de YOUCA Action 

Day (Chi²=0,733; df=1; 0,05<p<1,00). Ook op basis van de meervoudige logistische regressie bleek 

geslacht geen significante invloed te hebben op het al dan niet vinden van een job. 

2.3 Locatie school 
Kwalitatieve analyse 

Enkele leerkrachten merken een invloed van de locatie van de school op het zoekproces van hun 

leerlingen. Zij die een invloed opmerken, waren het erover eens dat een ligging in of nabij de stad 

of een buurt met veel winkels een voordeel oplevert. Opvallend is dat er geen consensus bestaat 

over de invloed van het wonen of naar school gaan in Brussel. Eén leerkracht zei dat er heel weinig 

jobs zijn in Brussel en dat de YOUCA Action Day niet gekend is door Brusselse handelaars. Drie 

andere leerkrachten waren net van mening dat er in Brussel veel jobs te vinden zijn. Eén leerkracht 

in een school aan de kust gaf aan dat het voor haar leerlingen moeilijker is om een job te vinden 

omdat ze enkel landinwaarts kunnen zoeken en vanwege een gebrek aan jobs aan de kust. Enkele 

leerkrachten gaven aan dat het een heel grote en welgekomen hulp is als het stadsbestuur ook jobs 

voorziet.  

Kwantitatieve analyse 

Uit de kwantitatieve analyses bleek dat leerlingen die naar school gaan in hoog verstedelijkt gebied 

en een job hebben gemiddeld ongeveer één sollicitatie meer uitvoerden voor het vinden van die job 

dan leerlingen die in gemiddeld of laag verstedelijkt gebied naar school gaan (3,26 versus 2,45 en 
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2,03). Ook de Chi²-test toonde een significant verband aan tussen de locatie van de school en het al 

dan niet vinden van een job. Leerlingen uit scholen gelegen op een locatie met hoge verstedelijking 

hebben vaker dan statistische verwacht geen job. Leerlingen uit scholen gelegen op een locatie met 

gemiddelde verstedelijking hebben minder vaak dan statistisch verwacht geen job. De meervoudige 

logistische regressie toonde een randsignificantie aan voor een hoge graad van verstedelijking 

(b=0,309; 0,05<p<0,10). Zij die in hoog verstedelijkt gebied naar school gaan, hebben 1,36 keer 

meer kans om géén job te vinden. 

De perceptie van de meeste leerkrachten en de kwantitatieve data spreken elkaar dus tegen. 

2.4 Leeftijd  
Kwalitatieve analyse 

De meeste leerkrachten gaven aan dat leeftijd onrechtstreeks een invloed kan hebben op het vinden 

van een job, bijvoorbeeld omdat oudere leerlingen meer ervaring hebben, meer matuur zijn of omdat 

bepaalde jobs een minimumleeftijd vereisen. Enkele leerkrachten leken uit te gaan van een meer 

rechtstreekse invloed:  

“Ja omdat ik ook de ervaring heb van met zesdejaars dan de YOUCA-dag te doen, en dat dus 

voor oudere leerlingen gemakkelijker is om.. om aangenomen te worden, dan voor jongere 

leerlingen. Precies alsof dat de werkgevers vooral ja de oudere leerlingen eruit selecteren 

dan he.” (R3) 

Kwantitatieve analyse 

De Mann-Whitney-test toonde een significant verband aan tussen leeftijd en het al dan niet vinden 

van een job. Zij met een job zijn gemiddeld genomen jonger (mean rank = 723,66) dan zij zonder 

job (mean rank = 878,59). Dit verschil is significant (U = 108663,000; Z = -5,107; p<0,05). Ook 

op basis van de meervoudige logistische regressie bleek leeftijd (b=0,134; p<0,05) een significante 

invloed te hebben op het vinden van een job: de kans om géén job te vinden neemt elk jaar toe met 

14% op basis van de leeftijd van de leerling. 

De perceptie van de leerkrachten en de kwantitatieve data spreken elkaar dus tegen. 

2.5 Gebruik van foto 
Kwalitatieve analyse 

De meeste leerkrachten gaven aan geen zicht te hebben op het mogelijke effect van het gebruiken 

van een foto bij de sollicitatie, al vermoeden zij dat dit wel een effect kan hebben aangezien de 

werkgever zo een beter beeld kan vormen van de leerling. Dit effect kan zowel positief als negatief 

zijn. Enkele leerkrachten gaven aan dat de leerlingen bijna nooit een foto gebruiken. Wanneer 

leerlingen wel een foto willen toevoegen, geven de meeste leerkrachten wel tips over hoe deze foto 

er best uit kan zien.  

Kwantitatieve analyse 

Leerlingen die een foto gebruiken en leerlingen die geen foto gebruiken en een job hebben, voerden 

bij benadering even veel sollicitaties uit voor het vinden van die job (2,65 versus 2,28). Ook de Chi²-

test toonde geen significant verband aan tussen het al dan niet gebruiken van een foto en het al dan 

niet vinden van een job voor de YOUCA Action Day (Chi²=0,231; df=1; 0,05<p<1,00). Ook op basis 
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van de meervoudige logistische regressie bleek het al dan niet gebruiken van een foto geen 

significante invloed te hebben op het al dan niet vinden van een job. 

2.6 Sociaal netwerk  
Alle respondenten waren het eens dat het sociaal netwerk een grote invloed heeft op het vinden van 

een job. Leerlingen met een groot en arbeidsactief netwerk vinden naar aanvoelen van de 

leerkrachten veel sneller en makkelijker een job dan leerlingen met een klein of arbeidspassief 

netwerk. Ook het hebben van een studentenjob of stage kan helpend zijn in het vinden van een job, 

net als de aanwezigheid van zelfstandigen in het netwerk van de leerling. 

“Ja degene met het grootste netwerk gaat een job hebben he. Moet het minste doen want 

die kan direct bij mama, papa, nonkel, tante, buur, buren, kennissen... terecht.” (R6) 

Verschillen in soort netwerk 

De bevraagde leerkrachten gaven aan dat jongeren met hoogopgeleide ouders en uit de hogere 

klasse sneller een job vinden dankzij hun netwerk. Enkele leerkrachten haalden hier ook het belang 

aan van de houding van de ouders: leerlingen met ouders die zelf ondernemend zijn en hun kind 

begeleiden, vinden makkelijker een job: 

“Je hebt echt ouders die helpen zoeken, helpen brieven schrijven, die hun eigen 

sollicitatiebrieven bovenhalen en leerlingen nemen daar stukjes uit, maar je hebt er ook 

gewoon met ouders die zelfs geen Nederlands spreken, die nog nooit een brief geschreven 

hebben,.. dus dat is wel een grote, allez.. het verschil in achtergrond is altijd een enorme 

drempel.” (R15) 

Enkele leerkrachten maakten de link tussen een migratieachtergrond en een kleiner sociaal netwerk, 

terwijl anderen geen verschil zien op vlak van grootte van het netwerk maar wel op vlak van 

kansrijkheid van het netwerk: leerlingen met een migratieachtergrond zouden dan een minder 

kansrijk netwerk hebben en minder snel een job via het eigen netwerk vinden. Enkele leerkrachten 

gaven aan dat hun leerlingen die in armoede leven en/of in een BSO-richting zitten een minder groot 

en minder kansrijk netwerk hebben, waardoor zij via deze weg doorgaans geen job kunnen vinden.  

2.7 Onderwijsvorm 
Enkele leerkrachten BSO gaven aan dat ze denken dat leerlingen uit BSO richtingen minder snel een 

job vinden omwille van een verscheidenheid aan factoren. Eén leerkracht gaf aan het gevoel te 

hebben dat leerlingen BSO effectief minder snel gekozen worden door werkgevers dan leerlingen 

ASO. Zowel het eigen zoekproces als de keuze van de werkgever wordt wellicht gemedieerd door 

andere factoren, zoals het mindere zelfvertrouwen, de mindere motivatie en de mindere 

schrijfvaardigheid die de leerkrachten bij leerlingen BSO opmerken. In de school van één van de 

bevraagde leerkrachten kiest men er bewust voor om enkel de leerlingen BSO mee te laten doen aan 

de YOUCA Action Day, omdat ze merkten dat de jobs anders werden weggekaapt door de leerlingen 

ASO. Leerkrachten ASO of TSO gaven aan dat ze geen invloed merken van de onderwijsvorm of 

denken dat het volgen van een ASO of TSO richting net een positieve invloed heeft op het vinden 

van een job. 
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2.8 Motivatie 
Alle leerkrachten beaamden dat de motivatie van de leerlingen een grote rol speelt in het vinden van 

een job. De motivatie van de leerlingen, of beter gezegd het gebrek aan motivatie, werd door 

meerdere leerkrachten benoemd als een drempel of moeilijkheid in de voorbereiding op de YOUCA 

Action Day.  

“Het is vooral, als ik een probleem heb dan is het met een leerling die geen moeite doet. 

*lacht*” (R7) 

Het hebben van veel motivatie is volgens een leerkracht echter niet allesbepalend: 

“Dat heeft een grote rol, en zeker in het snel vinden van een job. Ja. Maar er zijn er ook die 

super gemotiveerd zijn die, ja dat is erg he, maar die echt tien vijftien sollicitaties doen op 

de jobbank, nooit gekozen worden, altijd antwoord krijgen van “de job is aan iemand anders 

gegeven”, die echt blijven gaan en toch uiteindelijk door ons dan moeten geholpen worden. 

Dus soms is het toch wel niet zo gemakkelijk voor hun. Maar de meesten die gemotiveerd 

zijn hebben wel het snelste een job, ja. En de totaal niet gemotiveerden, geen job.” (R10) 

Inschatting motivatie 

De meeste leerkrachten zeiden dat ongeveer tien tot dertig procent van de leerlingen niet 

gemotiveerd is voor de YOUCA Action Day. Enkele leerkrachten spraken over vijftig tot tachtig 

procent niet-gemotiveerden. In de meeste scholen is de meerderheid van de leerlingen dus wel 

gemotiveerd. Vele leerkrachten gaven aan dat de motivatie van de leerlingen stijgt naarmate de 

voorbereidingen vorderen, mits voldoende ondersteuning en enthousiasmering van de leerkracht en 

medeleerlingen. Ook sociale bestuiving leidt tot een hogere motivatie, zoals enkele leerkrachten 

aangaven: 

“Dat merk ik wel, een keer dat er zo een stuk of tien beginnen werk te hebben, dat dat wel 

wat rapper begint te gaan, want dan beginnen ze ook tegen elkaar te praten van “ah hebt 

gij nu nog niks?” en dan helpen ze elkaar ook wel.” (R2) 

Verschillen in motivatie 

Een aantal leerkrachten gaven aan dat het ontbreken van motivatie vaak met schoolmoeheid of met 

een algeheel lage schoolmotivatie te maken heeft en dus niet specifiek gericht is op de YOUCA Action 

Day: 

“En heel vaak is dat ook voor andere zaken op school dat je die niet in beweging krijgt. Dus 

dat is niet uitzonderlijk van “maar wat is dat nu, dat hadden we niet verwacht van die 

leerling”, nee eigenlijk kunnen we al op het lijstje aanmerken welke leerlingen we extra gaan 

moeten motiveren.” (R9) 

Ook studierichting speelt een rol volgens enkele leerkrachten. Zo zouden volgens een leerkracht de 

leerlingen in economische richtingen minder interesse hebben omdat zij zich minder geroepen voelen 

om te gaan werken terwijl ze zelf geen loon krijgen. Dit terwijl een andere leerkracht net zei dat haar 

leerlingen in ‘marketing & ondernemen’, ook een economische richting, net meer gemotiveerd zijn 

omdat zij het gewoon zijn om initiatief te nemen. Andere leerkrachten gaven aan dat leerlingen 

humane wetenschappen, sociale wetenschappen of een richting in de zorg sneller in actie schieten 
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dan anderen. BSO-leerlingen zouden dan weer wat minder gemotiveerd zijn volgens enkele 

leerkrachten. 

Meisjes zouden volgens enkele leerkrachten meer motivatie hebben en ijveriger zijn dan jongens. 

Eén leerkracht gaf aan dat leerlingen in ‘de strengste islamcultuur’ het meest ongemotiveerd zijn. 

Een andere leerkracht benoemde dat leerlingen met een migratieachtergrond moeilijker te motiveren 

zijn. Zoals hierboven reeds benoemd, heeft een moeilijke sociaaleconomische situatie volgens 

sommige leerkrachten ook een invloed op de motivatie van leerlingen. Anderen zeiden dat het al dan 

niet hebben van een migratieachtergrond, schoolmoeheid of studierichting geen invloed heeft op de 

motivatie en dat de ongemotiveerde leerlingen dus heel verschillende profielen hebben. 

2.9 Positieve discriminatie 
Enkele leerkrachten haalden aan dat ze de indruk hebben dat positieve discriminatie soms een rol 

speelt, bijvoorbeeld bij Torfs, Colruyt of bij de jobs van YOUCA zelf. Ook leerkrachten zelf 

discrimineren soms positief door voor bepaalde leerlingen via-via een job te regelen. 

“Dan bel ik echt naar de schepen die ik dan ken met de vraag “kijk ik heb hier twee drie 

leerlingen waar ik al weet.. allez waar ik bang ben dat die niks gaan vinden” en dan zorgen 

we voor positieve discriminatie, want dan krijgen zij een job bij de stad.” (R10) 

2.10 Aanpak en vaardigheden leerling 
Veel van de respondenten zien de aanpak en de vaardigheden van de leerling als bepalend in het al 

dan niet vinden van een job. Eén leerkracht benoemde de kieskeurigheid van sommige leerlingen als 

een factor die een impact heeft op het sollicitatieproces. Twee andere leerkrachten hadden het over 

de computervaardigheid van de leerlingen. Ook het al dan niet beschikken over een computer speelt 

een rol. Ook ontwikkelings- en leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld autisme, hebben een invloed op 

het vinden van een job volgens twee leerkrachten. Zo zouden leerlingen met autisme veel 

terughoudender zijn tegenover de YOUCA Action Day omdat dit buiten hun comfortzone ligt. 

Meerdere leerkrachten merken een invloed van het zelfvertrouwen, de mate van durf en de mate 

van uitstelgedrag van de leerlingen. 

Zelfvertrouwen 

De leerkrachten merken een gebrek aan zelfvertrouwen op bij sommige leerlingen en vermoeden dat 

dit meespeelt wanneer hun zoekproces naar een job moeizamer verloopt.  

Eén leerkracht BSO gaf aan dat haar leerlingen weinig zelfvertrouwen hebben en ‘zich altijd 

minderwaardig voelen’, waardoor ze minder snel durven solliciteren. Een andere leerkracht heeft dan 

weer leerlingen waarbij een gebrekkige kennis van het Nederlands een negatieve invloed heeft op 

hun zelfvertrouwen. Ook de naamklank kan een rol spelen in het zelfvertrouwen van de leerling 

volgens twee leerkrachten: 

“Inderdaad dan “ja, ze zullen nen Marokkaan aannemen zeker?”, en dan proberen we ook 

wel in dat gesprek dat wat te doorprikken en te zoeken van “joma waarom zeg je dat nu? 

Mechelen is toch al superdivers?” en dan zeggen zij “ja gij weet zeker niet wat dat is”.” (R9) 
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Ook het ontvangen van een afwijzing van een werkgever of geen antwoord ontvangen zorgt weleens 

voor een negatieve invloed op het zelfbeeld en/of de moed om toch te blijven solliciteren. 

Durf 

Veel van de bevraagde leerkrachten merken dat leerlingen soms moeilijkheden hebben met het 

durven contacteren van werkgevers. Leerlingen geven bovendien de voorkeur aan mailen boven 

telefoneren of een face to face gesprek, waardoor het zoekproces soms wordt vertraagd. Deze durf 

hangt ook samen met het zelfvertrouwen van de leerling. Ook hier merkt een leerkracht BSO op dat 

haar leerlingen een drempel ondervinden: 

“Die durf van de leerlingen, ja. Want wie dat er dan wel durft meegaan dat zijn dan 

bijvoorbeeld ja ge merkt al verschil tussen BSO en TSO, die durven dan wel. Dus ja.” (R6) 

Een andere leerkracht office-retail (ook BSO) merkt dan weer dat haar leerlingen geen schrik hebben 

om ergens te gaan werken omdat ze dit al kennen van hun stage.  

Dit gebrek aan zelfvertrouwen en durf kan dan weer leiden tot uitstelgedrag, wat een volgende factor 

is die veel leerkrachten aanhalen. 

Uitstelgedrag 

Volgens de bevraagd leerkrachten beginnen de leerlingen vaak te laat met solliciteren. De 

leerkrachten wijten dit voornamelijk aan uitstelgedrag en aan een foute tijdsinschatting: in 

september beseffen leerlingen nog niet dat oktober er al snel aankomt.  

2.11 Visie op YOUCA 
Ook de visie op of de houding tegenover de YOUCA Action Day speelt een rol. Drie leerkrachten 

gaven aan dat leerlingen, vooral meisjes, uit moslimmilieus of een ‘islamcultuur’ soms niet mogen 

meedoen aan de YOUCA Action Day van hun ouders. Bovendien vinden deze leerlingen het volgens 

de leerkrachten moeilijker om ‘uit hun cultuur’ te treden, waardoor ze enkel op zoek gaan naar een 

job bij familie en hun grenzen niet verbreden.  

O: “En u zegt “buiten de cultuur treden”, wat bedoelt u daar juist bij of op welke manier ziet 

u dat?” 

R2: “Ja ik zit in Molenbeek he. Dus die zitten heel hard in hun cultuur van, ja hun 

Islamcultuur, van “ge blijft binnen uw familie” en “ge blijft binnen de mensen bij wie dat ge 

kent en ergens anders ga je niet werken want die kennen we niet”, en zeker de meisjes. Dus 

die cultuur vooral he.” 

Eén leerkracht merkt op dat ‘de cultuur zoals in een Vlaamse school om vrijwilligerswerk te gaan 

doen’ niet aanwezig is in haar school in Brussel.  

Enkele leerkrachten merken dat leerlingen die zelf in armoede leven minder snel het belang van de 

YOUCA Action Day inzien, waardoor zij ook minder goed inzien waarom het belangrijk is om een job 

te hebben voor de YOUCA Action Day. Eén leerkracht vertelde een verhaal van een leerling die niet 

durfde meedoen aan de YOUCA Action Day uit schrik voor de reactie van zijn racistische ouder. 

Andere leerkrachten hadden het dan weer over ‘de jeugd van tegenwoordig’ of de ‘voor wat hoort 

wat-generatie’ die niet snel zal werken wanneer ze er zelf niets aan verdient. Ook andere leerkrachten 
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merken dat het feit dat de leerlingen zelf niks verdienen voor het geleverde werk een drempel kan 

vormen. 

“De leerlingen vinden het niet zo vanzelfsprekend als tien jaar geleden om vrijwilligerswerk 

te gaan doen. Ze vinden het niet oké dat ze een dag moeten gaan werken en hun geld moeten 

afgeven, dat is een probleem. En het wordt steeds moeilijker om dat te counteren.” (R13) 

Eén leerkracht zei dat het vooral BSO leerlingen zijn voor wie iets doen voor een ander ‘ver van hun 

bed’ is. Een andere leerkracht zei hierover dat in de B-stroom het aspect vrijwilligerswerk minder 

bekend en minder aanvaard is. 

2.12 Sociaaleconomische factoren 
Zoals hierboven al werd benoemd, vormt de eigen sociaaleconomische situatie van de leerlingen 

soms een drempel volgens de bevraagde leerkrachten. Enerzijds vormt dit een drempel op praktisch 

vlak: deze leerlingen beschikken niet over het budget om zich te verplaatsen of beschikken niet over 

ouders of kennissen die hen kunnen betalen om een dag te werken.  

Anderzijds heeft een moeilijke sociaaleconomische situatie ook invloed op de motivatie of de visie 

die de leerlingen hebben op de YOUCA Action Day, waardoor ze minder geneigd zijn om een job te 

zoeken. 

2.13 Timing 
Zoals eerder vernoemd, geven leerkrachten vaak de tip ‘begin op tijd’. Vele leerkrachten haalden 

dan ook de timing van de leerling aan als een belangrijke factor die mee zal bepalen of een leerling 

al dan niet een job zal vinden. Hierbij vermeldden zij ook dat leerlingen deze timing vaak moeilijk 

weten in te schatten. 

2.14 Ondersteuning leerkracht 
Enkele leerkrachten zijn ervan overtuigd dat de ondersteuning die zijzelf geven een belangrijk factor 

is in het al dan niet vinden van een job. 

“Allez dat is misschien alleen iets dat voor jou wel interessant kan zijn, maar mijn klas had 

altijd heel rap een job. En dat, dat hangt enorm veel af van degene die begeleidt en ik heb 

altijd de grootste klassen maar ik kreeg ze allemaal aan het werk.” (R12) 

2.15 Populariteit jobs 
Verschillende leerkrachten maakten een verschil tussen meer en minder populaire jobs. Leerlingen 

die enkel solliciteren op populaire jobs maken volgens hen minder kans om uiteindelijk een job te 

vinden. 

2.16 Motivatiebrief en CV 
Veel van de bevraagde leerkrachten geven heel wat tips of les rond het opstellen van een goede 

motivatiebrief en/of CV of lezen deze na, omdat dit volgens hen zeker een rol speelt in het al dan 

niet vinden van een job.  

Er blijken echter ook uitzonderingen te zijn: 
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“Dus vaak denk ik wordt er gekeken naar wie is er eerst of we nemen gewoon iemand aan. 

Ik weet het niet maar op basis van hoe goed solliciteert iemand is niet altijd een criterium 

heb ik al gemerkt.” (R14) 

2.17 Taalbeheersing- en gebruik 
Taalgebruik en taalbeheersing speelt volgens de leerkrachten een rol zowel in het solliciteren via de 

jobbank als daarbuiten.  

“Ik denk ook vanuit werkgevers, als leerlingen contact hebben met klanten enzo, dat ze, heb 

ik wel de indruk, dat ze soms de voorkeur zullen geven aan iemand die de taal goed machtig 

is of communicatief is.” (R15) 

2.18 Ervaring 
Leerlingen met ervaring via een stage, studentenjob of eerdere deelname aan de YOUCA Action Day 

vinden volgens enkele van de bevraagde leerkrachten sneller een job.  

2.19 Geluk 
Soms is het al dan niet vinden van een job ook gewoon een kwestie van geluk volgens de 

leerkrachten. 

2.20 Intersectie van factoren 
Vaak haalden de bevraagde leerkrachten een combinatie van verschillende factoren aan. Uit de 

antwoorden kan vooral geconcludeerd worden dat er bijna nooit een rechtstreeks beïnvloeding is van 

één bepaalde factor op het al dan niet vinden van een job, maar dat een veelheid aan factoren 

meespeelt en deze ook elkaar beïnvloeden. Volgende uitspraak illustreert dit op een beknopte 

manier: 

“Ja een allochtoon die in een ASO-richting in een vijfde, zesde jaar zit, dat die misschien ook 

al anders ervaren wordt dan een zelfde allochtoon maar dan met een BSO-opleiding.” (R11) 

Enkele van de aangehaalde combinaties van factoren zijn: 

• Naamklank en locatie school: leerkrachten vermoeden dat de publieke opinie en 

demografische samenstelling van verschillende steden een invloed kan hebben op de mate 

waarin werkgevers rekening houden met de naamklank van de sollicitant 

• Meisjes zouden iets meer gemotiveerd zijn en tegelijkertijd een nettere reputatie hebben bij 

werkgevers, waardoor ze sneller een job zouden vinden. 

• Leerlingen uit BSO-richtingen hebben volgens de ondervraagde leerkrachten minder 

zelfvertrouwen, waardoor ze minder durven solliciteren omdat ze zich minderwaardig voelen. 

Dit hakt ook in op de motivatie. Deze leerlingen zijn volgens de ondervraagde leerkrachten 

ook minder goed in het opstellen van een goede motivatiebrief en CV. Dit terwijl zij ook 

minder snel een job in het sociaal netwerk vinden en mogelijks vaker in een kansarm milieu 

leven, wat maakt dat zij andere zorgen aan het hoofd hebben of niet inzien waarom zij 

zouden gaan werken voor anderen.  

• Leerlingen met een ‘allochtone’ of ‘vreemde’ naam worden door verschillende leerkrachten 

benoemd als leerlingen met een kleiner sociaal netwerk en als leerlingen die het Nederlands 

minder goed machtig zijn, waardoor zij minder snel een job zouden vinden. 
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Volgende quote geeft de complexiteit van de situaties goed weer: 

“Wij zien hier heel mooi, allez heel mooi, dat de leerlingen met een slechte 

sociaaleconomische status ook weinig tot geen netwerk hebben, weinig tot niet gemotiveerd 

zijn, en weinig tot niet aan een job komen.” (R13) 

OV3: Welke interventies dragen volgens leerkrachten bij aan het verlagen van de 

kansenongelijkheid op vlak van het vinden van een job voor de YOUCA Action Day? 

3.1 Bestaande interventies ter reductie van ongelijkheid en/of discriminatie 

3.1.1 Meldpunt discriminatie 
De overgrote meerderheid van de respondenten vindt het installeren van een meldpunt een goed 

idee. Zij gaven aan dat het belangrijk is dat leerlingen ergens terecht kunnen wanneer ze zich 

oneerlijk behandeld voelen, zoals ook uit volgend citaat blijkt: 

“Ja ik denk dat dat sowieso goed is, ja. Het feit dat ze.. ze moeten daarom daar geen gebruik 

van maken he, maar het feit dat het er is.” (R6) 

Drie leerkrachten staan hier neutraal tegenover, terwijl één leerkracht dit expliciet een heel slecht 

idee noemde omdat zij het gevoel heeft dat leerlingen zich onterecht heel snel gediscrimineerd 

voelen. 

Aandachtspunten en bezorgdheden 

Ondanks het enthousiasme rond een mogelijk meldpunt wezen de bevraagde leerkrachten wel op 

enkele aandachtspunten en bezorgdheden. De grootste bezorgdheid is dat het moeilijk is om na te 

gaan wanneer er sprake is van discriminatie en wanneer niet. Enkele leerkrachten gaven aan dat 

leerlingen zich soms ten onrechte gediscrimineerd voelen en zijn bang dat zij hierdoor te snel of 

onterecht melding zouden maken. De leerkracht die het meldpunt een slecht idee vindt, omschreef 

dit als volgt: 

“Ik denk dat dat ook weer een hele moeilijke wordt omdat die leerlingen ook dikwijls zich 

negatief behandeld voelen als het ook niet zo is. En daar moet ge natuurlijk ook mee opletten. 

Dus ik denk dat dat een hele dubbele is. Als ge dat doet, ga je heel hard moeten opletten 

denk ik.” (R2) 

Tips en suggesties 

Als gevolg van bovenstaande bezorgdheid benadrukten de leerkrachten dat de situatie na melding 

goed onderzocht dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de leerling zelf 

of met de begeleidende leerkracht, aangezien deze leerkrachten de leerlingen vaak goed kennen. 

Een andere tip is om het meldpunt zo laagdrempelig en bereikbaar mogelijk te maken en duidelijk 

en zichtbaar te communiceren over het bestaan van dit meldpunt. 

Heel wat leerkrachten gaven aan dat het belangrijk is dat de leerling wordt begeleid na het melden 

van een situatie. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld inhouden dat een medewerker van YOUCA in 

gesprek gaat met de jongere en hem tips geeft over hoe om te gaan met dergelijke situaties.  

Twee leerkrachten gaven aan dat een algemeen meldpunt voor ieder soort probleem omtrent de 

YOUCA Action Day en bedoeld voor zowel leerlingen als werkgevers een betere optie zou zijn: 
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bijvoorbeeld een ‘meldpunt voor problemen’, waarbij wel wordt gespecifieerd dat dit meldpunt 

gebruikt kan worden als men slachtoffer is van discriminatie. 

3.1.2 Sensibiliseren werkgevers 
Alle bevraagde leerkrachten vonden het sensibiliseren van werkgevers een goed idee. 

Tips en suggesties  

Enkele leerkrachten gaven aan dat deze sensibilisering niet te uitgebreid of ‘met opgestoken 

vingertje’ mag zijn. Meerdere leerkrachten gaven de tip om linken te leggen tussen het YOUCA-

jaarthema en het buitenlands project enerzijds en de situatie in België anderzijds, bijvoorbeeld door 

te vermelden dat niet enkel in het buitenland discriminatie en racisme voorkomt als het jaarthema 

‘gelijke kansen’ zou zijn. 

Enkele leerkrachten raadden sensibilisering via een video aan. Eén leerkracht had het idee om een 

panelgesprek te organiseren met diverse leerlingen die ooit meededen aan YOUCA, waarin zij 

vertellen over hun succesverhalen en hun leuke job op de YOUCA Action Day. Ook een andere 

leerkracht raadde aan om in te spelen op succesverhalen van diverse leerlingen. 

Ook het idee van een soort van charter kwam meermaals ter sprake: een soort van formulier dat 

werkgevers moeten ondertekenen en waarin ze verklaren dat ze niet zullen discrimineren. Meerdere 

leerkrachten gaven aan dat YOUCA de werkgevers bewust mag maken van het bestaan van 

discriminatie binnen de YOUCA Action Day en werkgevers mag aansporen om ook eens te overwegen 

iemand aan te nemen met een niet-Westerse naam of uit een BSO richting. 

Eén leerkracht merkte op dat ook jongeren met een beperking aan bod mogen komen in het 

sensibiliseren van de werkgevers. 

3.2 Nieuwe voorstellen ter reductie van ongelijkheid en/of discriminatie 

3.2.1 Bevragen werkgevers en leerlingen 
Enkele leerkrachten vroegen zich tijdens het interview af of ook participerende werkgevers of 

leerlingen bevraagd gingen worden. Volgens hen kan dit een ander perspectief bieden en 

tegelijkertijd bewustwording en reflectie bij werkgevers stimuleren. 

3.2.2 Rol aanbod 
Heel wat leerkrachten gaven aan dat ze vermoeden dat de werkgevers die meedoen aan YOUCA 

sowieso een ‘ruimere geest’ hebben en dus niet discrimineren.  

De meerderheid van de leerkrachten gaf aan dat de jobbank een grote diversiteit aan jobs bevat en 

vindt dit positief. Eén leerkracht zei dat de jobbank vooral ‘witte bedrijven’ bevat en vermoedt dat 

een meer cultureel diverse jobbank een boost zou kunnen geven aan het aantal leerling dat een job 

vindt. Een andere leerkracht merkt dat Turkse bakkers vaak Turkse leerlingen aannemen en 

vermoedt dat naamklank en/of afkomst hier een rol in speelt. Een derde leerkracht beschreef haar 

aanvoelen als volgt: 

O: “En zijn er volgens u een bepaald soort werkgevers of een bepaald soort jobs dat meer 

betrokken moet worden zodat de ongelijkheid tussen leerlingen verminderd kan worden?” 
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R10: “Ja ik denk dat dat zeker zou helpen als het ondernemingen zouden zijn waar ook 

allochtone, ondernemingen van allochtone mensen van Leuven bijvoorbeeld dat ze weten 

“ah dat Marokkaans winkeltje, ja daar wil ik wel..” of een Marokkaans theehuis allez ik zeg 

zomaar iets .. dat zou zéker de drempel verlagen.” 

3.3.3 Acties leerkrachten 
De meeste leerkrachten hechten veel belang aan het ondersteunen van hun leerlingen, maar 

ondernemen geen acties die bewust gericht zijn op het reduceren van ongelijkheid of discriminatie. 

Enkele leerkrachten gaven aan dat intensieve begeleiding van zij die het moeilijker hebben en het 

inschakelen van het eigen netwerk voor leerlingen die moeilijk een job vinden de ongelijkheid in het 

vinden van een job zou kunnen terugschroeven.  

3.3.4 Acties YOUCA op niveau van leerlingen 
De meeste respondenten gaven aan dat ze niet weten wat YOUCA kan ondernemen op niveau van 

de leerlingen. Een leerkracht gaf aan dat YOUCA leerlingen ook niet te veel mag confronteren met 

het thema ongelijkheid en discriminatie, omdat ze hierdoor misschien terughoudend zouden kunnen 

worden: 

“Maar ik denk niet dat daar altijd die nadruk moet op gelegd worden. Dat is volgens mij fout. 

Van te vertrekken van een beeld van “oei hier kan discriminatie zijn”. Ik denk soms dat dat 

nog meer dat probleem naar ja naar voren brengt bij die kinderen van “ahja wij zijn he 

allochtoon, onze ouders hebben ons een andere naam meegegeven dus wij moeten al op 

voorhand weten dat wij minder kans gaan maken”.” (R11) 

Enkele suggesties van acties die YOUCA kan ondernemen op het niveau van de leerlingen om de 

ongelijkheid tussen leerlingen terug te schroeven, zijn: 

• Leerlingen met een job aansporen om aan hun werkgever te vragen of hij nog een tweede 

leerling kan aannemen 

• Tips, vormingen of workshops in de scholen organiseren rond solliciteren  

• Langsgaan met een team in scholen waar veel leerlingen geen job dreigen te vinden en 

samen met de leerlingen werkgevers contacteren, CV’s opstellen,.. 

• Materiaal voorzien waarmee de leerkrachten de leerlingen weerbaarder kunnen maken en 

hen kunnen leren omgaan met afwijzing  

• De jobs in de jobbank clusteren per domein (bijvoorbeeld wetenschappelijke jobs, jobs in de 

zorg,..) zodat leerlingen hun oog sneller valt op een job die hen interesseert en de leerlingen 

minder snel hun motivatie verliezen 

• Terugbetaling van vervoer voorzien voor leerlingen die op vlak van vervoer een financiële 

drempel ervaren 

• Een hoeveelheid aan jobs voorbehouden voor leerlingen die op het einde van de 

voorbereiding zelf geen job vonden 

3.3.5 Acties YOUCA op niveau van leerkrachten 
Enkele suggesties van acties die YOUCA kan ondernemen op het niveau van de leerkrachten om de 

ongelijkheid tussen leerlingen terug te schroeven, zijn: 



39 
 

• Bewustwording en sensibilisering rond het bestaan van ongelijkheid en discriminatie: 

sommige leerkrachten geven aan dat ze zich pas bewust werden van het bestaan van dit 

probleem toen leerlingen hen erover aanspraken 

• Tips, vormingen of workshops rond het omgaan met en het vermijden van ongelijkheid en 

discriminatie in kader van de YOUCA Action Day aanbieden, face to face of via de website 

• Tips, vormingen of workshops rond hoe men de leerlingen het best kan begeleiden naar een 

job aanbieden, face to face of via de website 

• Mogelijkheid voor werkgevers om te motiveren waarom ze een bepaalde kandidaat wel of 

niet kiezen na sollicitatie: zo kunnen de leerkrachten beter inspelen op de drijfveren van de 

werkgevers 

• De resultaten van dit onderzoek communiceren naar leerkrachten als eyeopener  

3.3.6 Acties YOUCA op niveau van werkgevers 
Enkele suggesties van acties die YOUCA kan ondernemen op het niveau van de werkgevers om de 

ongelijkheid tussen leerlingen terug te schroeven, zijn: 

• Mogelijkheid voor werkgevers om te motiveren waarom ze een bepaalde kandidaat wel of 

niet kiezen na sollicitatie: werkgevers bewust maken van de manier waarop hun 

selectieprocedure verloopt 

• Het belang van gelijke kansen en de problematiek van ongelijkheid vermelden in de 

kennismakingsbrief of in een soort van charter dat de werkgevers dienen te ondertekenen 

• YOUCA meer bekend maken in heel het land, bijvoorbeeld in Brussel en aan de kust 

• In alle communicatie van en over YOUCA zelf oog hebben voor diversiteit en gelijkheid: 

bijvoorbeeld door een diversiteit aan leerlingen te tonen op de site en in promofilmpjes 

• De resultaten van dit onderzoek communiceren naar werkgevers als eyeopener  

• De werkgevers bewust maken van het bestaan van ongelijkheid en blijven sensibiliseren 

Deel 4: Discussie en conclusie 

1. Discussie/bespreking 

OV1: hoe begeleiden en ervaren leerkrachten betrokken bij de YOUCA Action Day de 
zoektocht van hun leerlingen naar een job? 
Deze onderzoeksvraag richt zich zeer specifiek naar de context van de YOUCA Action Day. Daarom 

is het moeilijk om literatuur te betrekken in dit deel van de discussie. 

Het introduceren van de YOUCA Action Day in een school gebeurt veelal via de leerkrachten zelf. 

Enkele bevraagde leerkrachten geven aan dat een angst voor veel werklast een drempel vormt voor 

het effectief deelnemen van de school en leerkrachten aan de YOUCA Action Day.  

Leerkrachten hebben het gevoel dat de YOUCA Action Day er al snel aankomt na de start van het 

schooljaar en dat men dus geen tijd wil en kan verliezen. Dit maakt dat alle leerkrachten op 1 

september of al vroeger met de voorbereidingen starten en de leerlingen informeren over de 

YOUCA Action Day. Deze voorbereiding omvat in de meeste scholen een introductie van YOUCA en 

het project van dat schooljaar, het geven van praktische informatie, een schoolbezoek van de 

buitenlandse jongeren en een voorbereiding in de lessen met hierin begeleiding rond het solliciteren 

en het opstellen een CV en een motivatiebrief. Daarnaast geven de leerkrachten aan dat de aanloop 
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naar de YOUCA Action Day vereist dat ze de leerlingen aanhoudend motiveren en hun 

sollicitatieproces goed opvolgen.  

De tips die leerkrachten aan leerlingen geven, zijn: maak een foutloze motivatiebrief en CV die 

aangepast is aan de job waarop je solliciteert, zet jouw sterktes in de verf, begin op tijd, kies een 

job in functie van wat je zou willen studeren in het hoger onderwijs en maak gebruik van 

verschillende kanalen om een job te zoeken. De meeste leerkrachten maken tijdens de voorbereiding 

gebruik van het educatief pakket dat wordt voorzien door YOUCA, al zorgt een gebrek aan tijd er 

soms voor dat men niet alles kan gebruiken en dus een selectie moet maken. Veel bevraagde 

leerkrachten geven aan dat de responstijd van de werkgevers een drempel vormt in het 

sollicitatieproces: een maximum responstijd voor de werkgevers zou het proces bevorderen. De 

jobbank, het eigen sociaal netwerk, het aanspreken van willekeurige werkgevers, de eigen 

stageplaats of het eigen vakantiewerk en het sociaal netwerk van de leerkrachten zijn allemaal 

kanalen via dewelke leerlingen een job vinden. Er is geen consensus over welk kanaal ook effectief 

het meest gebruikt wordt. Wanneer leerlingen geen job vinden, opteren vele scholen ervoor om de 

leerlingen als alternatief al dan niet betaald tewerk te stellen in de school zelf of om hen een 

schoolse werkbundel te geven. De leerkrachten staan open voor tips en ondersteuning van YOUCA 

rond hoe om te gaan met leerlingen die geen job vonden, maar geven aan dat zij niet verwachten 

dat YOUCA hier in de toekomst inspanningen voor gaat doen. De bevraagde leerkrachten ervaren 

de sollicitatieperiode als zeer leerrijk en zinvol voor de leerlingen, maar gebruiken tegelijk de 

woorden ‘frustrerend’ ‘moeilijk’ ‘stresserend’ en ‘vermoeiend’ om hun ervaring te omschrijven. 

OV2: welke factoren dragen bij tot het al dan niet vinden van een job voor de YOUCA Action 
Day? 
In totaal werden 19 factoren gevonden die een invloed kunnen hebben op het al dan niet vinden van 

een job. Sommige leerkrachten zijn erg overtuigd van de invloed van bepaalde factoren, terwijl 

anderen voorzichtig aangeven dat ze denken een verschil te zien maar dat ze dit niet kunnen 

bewijzen. Uit de kwantitatieve analyse komen twee factoren voort die een significante invloed hebben 

op het al dan niet vinden van een job, namelijk: naamklank en leeftijd. De locatie van de school is 

randsignificant. Uit de kwalitatieve interviews komen alle 19 gevonden factoren naar voren. De 

factoren waarover het meeste consensus is tussen de leerkrachten onderling en tussen de 

kwantitatieve en kwalitatieve resultaten over hun invloed op het al dan niet vinden van een job, zijn 

de negatieve invloed van het hebben van een niet-Westerse naamklank en de invloed van het 

sociaal netwerk en de motivatie van de leerlingen. 

Onderstaande factoren werden zowel kwantitatief als kwalitatief onderzocht.  

De meeste respondenten vermoeden een invloed van de naamklank en zeggen dat deze invloed 

negatief is voor zij met een ‘exotische’ ‘andere’ ‘vreemde’ ‘Arabische’ ‘buitenlandse’ ‘migratie-

achtergronds’ -naam. Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat leerlingen met een niet-Westers 

klinkende naam en een job gemiddeld 3.33 sollicitaties uitvoerden voor het vinden van die job, terwijl 

leerlingen met een Westerse naamklank gemiddeld 2.31 sollicitaties uitvoeren voor het vinden van 

een job. Dit kan erop wijzen dat leerlingen met een niet-Westerse naam minder kansen hebben op 

het vinden van een job (bijvoorbeeld omwille van een voorkeur van werkgevers voor leerlingen met 

een Westers-klinkende naam), of dit kan erop wijzen dat leerlingen met een Westers-klinkende naam 
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vaker een job vinden via hun sociaal netwerk (jobs gevonden via het sociaal netwerk tellen als één 

sollicitatie). Ook uit de Chi²-test en de meervoudige logistische regressie blijkt een significant verschil 

tussen zij met een Westerse en zij met een niet-Westerse naamklank, waarbij zij met een niet-

Westerse naamklank meer dan vier keer meer kans hebben om géén job te vinden dan zij met een 

Westerse naamklank. Deze bevindingen staan in lijn met eerder onderzoek, waarin ook werd 

vastgesteld dat personen met een migratieachtergrond of met een niet-Westerse, vreemde, 

buitenlandse,.. naamklank minder kansen op aanwerving hebben. Dit kan meerdere oorzaken 

hebben: volgens de literatuur hebben personen met een migratieachtergrond minder vaak toegang 

tot waardevolle bronnen en jobinformatie in hun sociaal netwerk en minder personen in hun netwerk 

die de macht hebben om jobs aan te bieden (Andriessen et al., 2008; Behtoui, 2016; Gracia et al., 

2016; Kanas et al., 2011; Lutter, 2015). Deze kleinere kans op aanwerving kan ook (deels) verklaard 

worden door discriminatie (Baert, 2018; Baert et al., 2015; Baert & Vujić, 2016; Bertrand & 

Mullainathan, 2004; Capéau et al., 2011; Lafleur et al., 2018; Lamberts & Eeman, 2012; Zschirnt & 

Ruedin, 2016). Het risico op statistische discriminatie is groter in het geval van een minimale 

selectieprocedure waarin er weinig informatie over de kandidaat beschikbaar is  (Lamberts & Eeman, 

2012), hetgeen het geval is bij de YOUCA Action Day: op basis van een minimale selectieprocedure 

en beperkte informatie dient de werkgever een keuze te maken tussen het wel of niet aannemen van 

een sollicitant. Bovendien komt ongelijke behandeling meer voor in segmenten van de arbeidsmarkt 

zonder knelpuntstatus (Baert et al., 2015; Kübler et al., 2018). In 2019 telde de jobbank van YOUCA 

9418 jobs, terwijl 14.636 leerlingen een job zochten, wat wellicht betekent dat werkgevers keuze 

hebben tussen meerdere sollicitanten en mogelijks sneller vervallen in discriminatoir gedrag.    

Geslacht of gender heeft voornamelijk een invloed op het soort jobs waarop leerlingen solliciteren. 

Bovendien zouden meisjes ijveriger of meer gemotiveerd zijn volgens de leerkrachten, waardoor zij 

volgens hen soms sneller een job vinden dan jongens. Ondanks dat de meeste leerkrachten geen 

voorkeur voor een bepaald geslacht of gender merken langs werkgeverszijde, kunnen enkelen zich 

wel voorstellen dat werkgevers eerder jongens zullen kiezen voor fysiek zware jobs. Uit de 

kwantitatieve analyses blijkt geslacht of gender geen significante invloed te hebben op het al dan 

niet vinden van een job. Het ambigue karakter van de antwoorden van de leerkrachten in vergelijking 

met elkaar en in vergelijking met de kwantitatieve data-analyse komt overeen met eerdere 

onderzoeken, waarbij de resultaten ook ambigue zijn, elkaar tegenspreken of afhangen van andere 

factoren zoals bijvoorbeeld knelpuntstatus (Baert, 2018; Kübler et al., 2018; Tobback et al., 2020; 

Zschirnt & Ruedin, 2016).  

Enkele leerkrachten geven aan dat de locatie van de school in of nabij de stad of een buurt met veel 

winkels een voordeel oplevert. Uit de kwantitatieve analyses blijkt dat leerlingen die naar school gaan 

in een dichtbevolkt gebied en een job hebben gemiddeld ongeveer één sollicitatie meer uitvoerden 

voor het vinden van die job dan leerlingen die in gemiddeld of laag verstedelijkt gebied naar school 

gaan (3,26 versus 2,45 en 2,03). Dit kan erop wijzen dat leerlingen in scholen in dicht verstedelijkt 

gebied minder kansen hebben op het vinden van een job (bijvoorbeeld omwille van een schaarsheid 

aan jobs), of dat leerlingen uit gemiddeld of laag verstedelijkt gebied vaker een job vinden via hun 

sociaal netwerk (jobs gevonden via het sociaal netwerk tellen als één sollicitatie). De Chi²-test en de 

meervoudige logistische regressie tonen een randsignificante invloed van de locatie van de school 

aan: leerlingen die naar school gaan in hoog verstedelijkt gebied hebben meer kans om geen job te 
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vinden. De perceptie van de meeste leerkrachten en de kwantitatieve data spreken elkaar dus tegen.  

De kwantitatieve data komt wel overeen met de gegevens van Eurostat: het 

werkloosheidspercentage voor mensen die in hoog verstedelijkt gebied wonen is in België hoger dan 

voor mensen die in laag of gemiddeld verstedelijkt gebied wonen (Eurostat, 2019b). Ook in kader 

van YOUCA blijkt dat zij die naar school gaan in hoog verstedelijkt gebied meer kans hebben op het 

niet vinden van een job en dus op werkloos te zijn op de YOUCA Action Day. Het zou echter kunnen 

dat naamklank hier een mediërende variabele is aangezien de kans op een etnisch diverse 

leerlingenpopulatie groter is in scholen geleden in sterk verstedelijkte gebieden (Van Avermaet & 

Sierens, 2010).  

Volgens de meeste leerkrachten heeft leeftijd een invloed op het vinden van een job, waarbij de 

kans op een job groter wordt naarmate de leerling ouder is. De Mann-Whitney-test en meervoudige 

logistische regressie tonen echter een andere tendens: zij met een job zijn gemiddeld genomen 

jonger dan zij zonder job, en de kans om géén job te vinden neemt toe met elk leeftijdsjaar. De 

perceptie van de leerkrachten en de kwantitatieve data spreken elkaar dus tegen.  

Het al dan niet gebruiken van een foto bij de sollicitatie kan volgens de meeste leerkrachten zowel 

een negatief als een positieve invloed hebben. De kwantitatieve analyses geven echter aan dat het 

al dan niet gebruiken van een foto geen significante invloed heeft op het al dan niet vinden van een 

job. Dit terwijl eerder onderzoek aantoonde dat personen die een foto includeren in hun LinkedIn 

profiel als meer aantrekkelijk en competent worden gezien dan zij zonder foto (Edwards et al., 2015). 

Veel werkgevers gaan echter zelf op zoek naar informatie over sollicitanten op sociale media (Gosling 

et al., 2007; van der Land et al., 2016). Dit zou kunnen verklaren waarom het al dan niet toevoegen 

van een foto in de formele sollicitatie geen significante invloed heeft. Een andere verklaring is dat de 

meeste leerkrachten tips geven over hoe de bijgevoegde foto er het best uitziet en dat enkele 

leerkrachten aangeven dat leerlingen bijna nooit een foto gebruiken. 

Volgende factoren konden enkel kwalitatief worden bevraagd omwille van een gebrek aan 

kwantitatieve data.  

Alle respondenten zijn het eens dat het sociaal netwerk een grote invloed heeft op het vinden van 

een job. Een groot en arbeidsactief netwerk, hoogopgeleide en ondernemende ouders, behoren tot 

de hogere klasse, het hebben van een studentenjob of stageplek en de aanwezigheid van 

zelfstandigen in het netwerk van de leerling hebben allen een positieve invloed op het vinden van 

een job volgens de leerkrachten. Leerlingen met een migratieachtergrond, leerlingen die in armoede 

leven en leerlingen in BSO-richtingen zouden dan weer een minder groot en/of kansrijk netwerk 

hebben volgens de leerkrachten, waardoor zij doorgaans geen job kunnen vinden via hun sociaal 

netwerk. Het belang van het sociaal netwerk in het vinden van een job wordt inderdaad bevestigd in 

de literatuur (Andriessen et al., 2008; Behtoui, 2016; Geets et al., 2007; Ioannides & Loury, 2004; 

Lutter, 2015; Sheerin & Hughes, 2018; Statbel, 2018; Taylor & Krahn, 2013; Vacchiano et al., 2019) 

Ook het aanvoelen van de leerkrachten dat bepaalde leerlingen (zij met een migratieachtergrond, zij 

die in armoede leven, zij in een BSO-richting) een minder groot en/of kansrijk netwerk hebben en 

hierdoor minder snel een job vinden, strookt met de bevindingen uit eerder onderzoek (Andriessen 

et al., 2008; Behtoui, 2016; Gracia et al., 2016; Kanas et al., 2011; Lutter, 2015; Vacchiano et al., 

2019). 
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Ook de mate van motivatie van de leerlingen heeft volgens alle leerkrachten een rol in het vinden 

van een job. Bovendien wordt een gebrek aan motivatie door meerdere leerkrachten benoemd als 

een drempel of moeilijkheid in de voorbereiding op de YOUCA Action Day: gemiddeld tien tot dertig 

procent van de leerlingen is volgens de respondenten niet gemotiveerd. Vooral leerlingen die 

schoolmoe zijn of over het algemeen weinig motivatie hebben, zijn ongemotiveerd voor de YOUCA 

Action Day. Deze motivatie stijgt volgens de leerkrachten naarmate de voorbereidingen vorderen, 

onder invloed van ondersteuning, enthousiasmering en medeleerlingen die wel al een job vonden. 

Ook de literatuur beaamt dat de rol van motivatie belangrijk is, ook bij kortdurende betrekkingen 

(Tobback et al., 2020). 

Leerkrachten ASO of TSO geven aan dat ze geen invloed merken van de onderwijsvorm of denken 

dat het volgen van een ASO of TSO richting net een positieve invloed heeft. Dit terwijl leerkrachten 

BSO het gevoel hebben dat hun leerlingen minder snel een job vinden. Dit zou mogelijks te wijten 

kunnen zijn aan het negatieve imago van BSO en/of aan de mindere motivatie en het gevoel van 

minderwaardigheid waar leerlingen BSO vaker mee te maken hebben dan leerlingen ASO en TSO 

(Nicaise, 2014). Bovendien zijn de onderwijsvormen sociaal en etnisch gesegregeerd, met in BSO 

meer leerlingen met een migratieachtergrond en uit lagere sociale klassen (Nicaise, 2014, 2016). De 

ongelijkheid tussen leerlingen op basis van naamklank die werd blootgelegd door dit onderzoek, 

beperkte kennis van het Nederlands en/of een gelimiteerd sociaal kapitaal van personen met een 

lage SES-achtergrond zouden dus ook kunnen verklaren waarom leerlingen uit BSO moeilijker een 

job vinden (Behtoui, 2016; Vacchiano et al., 2019). 

Enkele leerkrachten menen dat positieve discriminatie soms een rol speelt bij het vinden van een 

job. Zij merken dat bijvoorbeeld Torfs, Colruyt en YOUCA positief discrimineren. Ook leerkrachten 

discrimineren soms positief door voor bepaalde leerlingen zelf een job te regelen. 

Andere factoren die een invloed hebben op het vinden van een job zijn de aanpak, vaardigheden 

en persoonlijkheid van de leerlingen. Zelfvertrouwen, durf en uitstelgedrag speelt hier volgens 

meerdere leerkrachten een grote rol in. Meerdere leerkrachten merken een gebrek aan 

zelfvertrouwen en durf en een hoge mate van uitstelgedrag op bij een groot aantal leerlingen. Deze 

factoren, die vallen onder het paraplubegrip ‘menselijk kapitaal’, verklaren ook volgens de literatuur 

waarom bepaalde personen sneller of gemakkelijker een job vinden dan anderen (Blommaert et al., 

2014; Geets et al., 2007; McGinnity & Lunn, 2011). 

De visie van de leerlingen op YOUCA en de YOUCA Action Day speelt ook een rol. Leerlingen uit 

moslimmilieus mogen soms niet meedoen aan de YOUCA Action Day van hun ouders. Wanneer ze 

wel mee mogen doen, gaan zij vooral bij de eigen familie op zoek naar een job in de plaats van hun 

grenzen te verbreden. Leerlingen uit een kansarm milieu en uit de B-stroom zouden volgens enkele 

leerkrachten ook minder snel het belang van de YOUCA Action Day inzien. Andere leerkrachten 

hebben het algemener over ‘de jeugd van tegenwoordig’ die niet snel zal gaan werken voor een 

ander zonder er zelf iets aan te verdienen. Omdat vrijwilligerswerk zo moeilijk te meten is, bestaan 

er eigenlijk geen juiste gegevens over hoeveel personen aan vrijwilligerswerk doen in België en of 

dit aantal doorheen de tijd is gestegen of gedaald (Dujardin et al., 2007; Hustinx et al., 2015). 

Hierdoor is moeilijk om na te gaan of het aanvoelen van de leerkrachten van een minder 

gemotiveerde generatie klopt. Het aandeel jongeren dat aan vrijwilligerswerk doet is volgens de 
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literatuur in de afgelopen jaren wel verminderd ten voordele van het aandeel ouderen, maar dit is 

vooral een logisch gevolg van de demografische evoluties van de afgelopen jaren (Dujardin et al., 

2007). Echter, in 2019 was 1 op 5 van de Belgische vrijwilligers jonger dan 30, met als gevolg dat 

de groep jongeren van 15 tot 19 jaar de groep met het tweede grootst aantal vrijwilligers in België 

was (Hustinx & Dudal, 2020). 

Kansarmoede vormt niet enkel een drempel op vlak van motivatie en visie, maar ook op vlak van 

vervoer. Bovendien hebben leerlingen uit een kansarm milieu volgens de leerkrachten minder 

contacten die hen zouden kunnen betalen om een dag te werken. Dit komt inderdaad overeen met 

eerder onderzoek, waaruit blijkt dat personen met een lage SES-achtergrond doorgaans over een 

beperkt sociaal kapitaal beschikken (Behtoui, 2016; Vacchiano et al., 2019). 

Zoals reeds benoemd in onderzoeksvraag 1, spenderen veel leerkrachten heel wat tijd en energie 

aan het leren opstellen van een goede motivatiebrief en CV. Een goede CV en/of motivatiebrief 

speelt volgens hen namelijk zeker een rol in het zoekproces naar een job. Ook taalbeheersing en 

taalgebruik vormen een onderdeel van de CV en/of motivatiebrief, maar speelt ook een rol in het 

face to face solliciteren. Ook deze vaardigheden vallen onder het ‘menselijk kapitaal’ en verklaren 

volgens de literatuur dus ook waarom bepaalde personen sneller of gemakkelijker een job vinden 

dan anderen (Blommaert et al., 2014; Geets et al., 2007; McGinnity & Lunn, 2011). 

Het verkeerd inschatten van de timing door leerlingen, de ondersteuning van de leerkracht, de 

populariteit van de jobs waarop men solliciteert, het al dan niet hebben van ervaring via eerdere 

stages/studentenjobs/deelnames aan de YOUCA Action Day en geluk zijn tot slot ook nog factoren 

die een invloed hebben op het al dan niet vinden van een job volgens de bevraagde leerkrachten. 

Toeval en willekeur spelen inderdaad ook op de reguliere arbeidsmarkt een rol wanneer werkgevers 

beslissen over het al dan niet aanwerven van een sollicitant, zeker wanneer er veel kandidaten zijn 

voor een job (Riach & Rich, 2002). 

Een belangrijke kanttekening bij deze resultaten is dat de leerkrachten vaak een combinatie van 

verschillende factoren benoemen die ook elkaar beïnvloeden en in hun samenspel een invloed 

hebben op het vinden van een job. In academische taal heet hetgeen waar de leerkrachten naar 

refereren ‘intersectionaliteit’, een denkkader dat steeds populairder wordt in het sociologisch denken. 

Intersectionaliteit of kruispuntdenken verwijst naar het idee dat de ervaringen, identiteit, 

onderdrukking en privileges die individuen ervaren steeds het resultaat zijn van een interactie tussen 

de verschillende sociale locaties (geslacht, etniciteit, religie, leeftijd, klasse,..) waarop men zich 

bevindt. Deze interacties vinden bovendien plaats in een context van onderling verbonden systemen 

en machtsstructuren. Ongelijkheden zijn in dat geval nooit het gevolg van op zichzelf staande, aparte 

factoren maar het resultaat van de interacties tussen de verschillende sociale posities waarop een 

persoon zich bevindt en allerlei machtsverhoudingen (Hankivsky, 2014). Het is dus belangrijk om 

het vraagstuk van discriminatie en ongelijkheid in kader van de YOUCA Action Day via een 

intersectionele bril te benaderen eerder dan de factoren als losstaand van elkaar te zien. 
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OV3: welke interventies dragen volgens leerkrachten bij aan het verlagen van de 
kansenongelijkheid op vlak van het vinden van een job voor de YOUCA Action Day? 
De geïnterviewde leerkrachten formuleerden enkele interventies voor hunzelf en YOUCA op niveau 

van de leerlingen, leerkrachten en werkgevers om de ongelijkheid tussen leerlingen te verminderen. 

YOUCA onderneemt reeds twee initiatieven om de ongelijkheid tussen leerlingen terug te schroeven: 

het sensibiliseren van werkgevers en het ontwikkelen van een meldpunt voor discriminatie. De 

meeste leerkrachten staan positief ten opzichte van beide initiatieven. Een veelgehoorde zorg 

omtrent het meldpunt is dat leerlingen zich onterecht snel gediscrimineerd voelen, waardoor ze 

onterecht gebruik zouden maken van het meldpunt. Bovendien is het moeilijk om na te gaan wanneer 

er sprake is van discriminatie en wanneer niet. De respondenten vinden dus dat de situatie na 

melding goed onderzocht en besproken dient te worden met de leerling en leerkracht. Daarnaast zijn 

de respondenten van mening dat het meldpunt laagdrempelig, bereikbaar en zichtbaar moet zijn en 

dat de leerling begeleiding moet krijgen na het maken van een melding.  

Het tegengaan van discriminatie vereist een andere aanpak naargelang het soort discriminatie. Zo 

kan standaardisering en uitbreiding van de aanwervingsprocedure mogelijks statistische 

discriminatie tegenaan (Zschirnt & Ruedin, 2016). Omwille van de korte periode tussen de start van 

het schooljaar en de YOUCA Action Day, is het uitbreiden van de aanwervingsprocedure een minder 

geschikte suggestie voor YOUCA. Bovendien blijkt uit onderzoek dat voorkeursdiscriminatie 

dominanter is dan statistische discriminatie (Weichselbaumer, 2017; Zschirnt & Ruedin, 2016). 

Voorkeursdiscriminatie kan gereduceerd worden via sensibilisering en bewustmaking  (Zschirnt & 

Ruedin, 2016). Bijna iedereen denkt namelijk in bepaalde stereotypes, waardoor ook bijna iedereen 

weleens onbedoeld discrimineert. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan 

zelfreflectie en introspectie doen en bewust worden gemaakt van de eigen onbewuste vooroordelen 

(De Witte, 2012; Verhaeghe, 2017).  In kader van het sensibiliseren van werkgevers, benadrukken 

enkele leerkrachten dat deze sensibilisering niet te uitgebreid of belerend mag zijn. Een suggestie 

die meermaals wordt gegeven, is het inspelen op en tonen van succesverhalen van diverse leerlingen 

aan de werkgevers. YOUCA mag van de leerkrachten de werkgevers bewust aansporen om eens 

iemand aan te nemen die ze normaliter niet zo snel zouden aannemen. Een andere suggestie is het 

installeren van een charter dat werkgevers moeten ondertekenen en waarin ze verklaren dat ze niet 

zullen discrimineren.  

 

De bevraagde leerkrachten deden ook enkele nieuwe voorstellen ter reductie van de ongelijkheid 

en/of discriminatie in kader van de YOUCA Action Day. Zo zou YOUCA werkgevers en leerlingen 

kunnen bevragen om een ander perspectief te verkrijgen op het thema en om reflectie bij de 

werkgevers te stimuleren. Daarnaast zou YOUCA de jobbank meer cultureel divers kunnen 

maken, bijvoorbeeld door het opnemen van meer bedrijven waarbij de leidinggevende zelf een 

migratieachtergrond of ander minderheidskenmerk heeft. Enkele bevraagde leerkrachten geven aan 

dat intensieve begeleiding van zij die het moeilijker hebben en het inschakelen van het eigen netwerk 

voor leerlingen die moeilijk een job vinden de ongelijkheid in het vinden van een job zou kunnen 

terugschroeven. De meeste leerkrachten ondernemen echter niet bewust acties om de ongelijkheid 

tussen leerlingen of discriminatie te reduceren. YOUCA kan hier wel op verschillende niveaus een 

rol in spelen volgens enkele leerkrachten. Ondanks dat de meeste respondenten niet weten wat 
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YOUCA op niveau van de leerlingen zou kunnen ondernemen, vloeiden er toch enkele voorstellen 

uit de interviews. Ook op niveau van de leerkrachten en op niveau van de werkgevers werden 

er enkele voorstellen geformuleerd. De voorgestelde acties op niveau van de leerlingen zijn vooral 

gericht op het beter begeleiden van de leerlingen in hun zoektocht naar een job en het oog hebben 

voor leerlingen die het moeilijker hebben. YOUCA kan deze acties zelf ondernemen door bijvoorbeeld 

langs te gaan op scholen of tips, vormingen of workshops te organiseren, of kan materiaal voorzien 

voor de leerkrachten zodat de leerkrachten beter kunnen omgaan met de moeilijkheden die 

leerlingen in de jobzoektocht ervaren. Zowel de leerkrachten als werkgevers zouden volgens de 

bevraagde leerkrachten baat hebben aan tips, vormingen en/of workshops rond het thema 

ongelijkheid en discriminatie of aan andere sensibiliseringsinitiatieven.  

 

2. Beleids- en praktijkaanbevelingen 
Op basis van de resultaten en bespreking kunnen enkele aanbevelingen voor YOUCA en voor de 

begeleidende leerkrachten geformuleerd worden.  

Aan de hand van onderzoeksvraag 1 werd nagegaan hoe leerkrachten de zoektocht van hun 

leerlingen naar een job begeleiden en ervaren.  

Aangezien een angst voor veel werklast een drempel vormt voor het effectief deelnemen van scholen 

en leerkrachten aan de YOUCA Action Day, is drempelverlagend werken en inspelen op deze angst 

een aandachtspunt voor YOUCA. De meeste leerkrachten maken gebruik van het educatief pakket 

van YOUCA, maar geven aan dat een gebrek aan tijd vaak maakt dat niet alles gebruikt kan worden. 

Eén leerkracht geeft aan dat het didactisch materiaal niet genoeg diepgang bevat. YOUCA zou er dus 

voor kunnen kiezen om meer in te spelen op kwaliteit dan op kwantiteit om op die manier zo weinig 

mogelijk materiaal ongebruikt te laten en het gebruikte materiaal meer diepgang te geven.  

Een aspect dat zeer vaak terugkomt, is de responstijd van de werkgevers die volgens veel bevraagde 

leerkrachten een drempel vormt in het sollicitatieproces. Het is dus ten zeerste aangeraden dat 

YOUCA overweegt om een maximum responstijd voor de werkgevers te installeren.  

De meeste leerkrachten verwachten geen ondersteuning van YOUCA in het omgaan met leerlingen 

die geen job vonden. Zij staan echter wel open voor tips en ondersteuning hieromtrent, dus indien 

YOUCA dit wenst kan YOUCA zich inzetten om hier op in te spelen.  

Het schoolbezoek van de buitenlandse jongeren wordt door meerdere leerkrachten benoemd als een 

groot succeselement in de voorbereiding dat zeer motiverend werkt. Het incorporeren van zo’n 

schoolbezoek zou leerkrachten die een gebrek aan motivatie bij de leerlingen ervaren dus kunnen 

helpen. Daarnaast zou het doornemen van dit onderzoek de leerkrachten op nieuwe ideeën kunnen 

brengen over de aanpak van de (voorbereiding op de) YOUCA Action Day, aangezien niet elke school 

en leerkracht deze voorbereiding op dezelfde manier doorloopt en begeleidt.  

Onderzoeksvraag 2 ging na welke factoren een invloed hebben op het vinden van een job voor de 

YOUCA Action Day. Uit de kwantitatieve analyse komen twee factoren voort die een significante 

invloed hebben op het al dan niet vinden van een job, namelijk: naamklank en leeftijd. De locatie 

van de school is randsignificant. Uit de kwalitatieve interviews komen alle 19 gevonden factoren naar 
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voren. De factoren waarover het meeste consensus is tussen de leerkrachten onderling en tussen de 

kwantitatieve en kwalitatieve resultaten over hun invloed op het al dan niet vinden van een job, zijn 

de negatieve invloed van het hebben van een niet-Westerse naamklank en de invloed van het sociaal 

netwerk en de motivatie van de leerlingen. Aandacht hebben voor en inspelen op de ongelijkheid in 

kansen tot het vinden van een job tussen leerlingen strekt zeker tot aanbeveling.  

Onderzoeksvraag 3 ging na welke interventies de aanwezige ongelijkheid tussen leerlingen in het 

vinden van een job kunnen terugschroeven. Het is aanbevolen dat YOUCA verder blijft inzetten op 

het sensibiliseren van werkgevers en het ontwikkelen van een meldpunt voor discriminatie, mits 

inachtneming van de tips en aandachtspunten die de leerkrachten benoemden. Het belangrijkste 

aandachtspunt hieromtrent is dat de situatie na een melding op het meldpunt goed onderzocht en 

besproken dient te worden vooraleer hier een oordeel over te vellen. De bevraagde leerkrachten 

deden ook enkele nieuwe voorstellen van interventies ter reductie van de ongelijkheid tussen 

leerlingen. Daarnaast kan YOUCA zowel op niveau van de leerlingen, leerkrachten alsook werkgevers 

enkele nieuwe acties opzetten ter reductie van de ongelijkheid. Deze acties werden hierboven 

opgesomd in de resultatensectie. Ook al werd dit niet aangehaald door de respondenten, toch kan 

het (gedeeltelijk) anonimiseren van het sollicitatieproces een makkelijke manier vormen om gelijke 

kansen te bieden aan sollicitanten (De Witte, 2012), in dit geval dus de leerlingen. Op die manier 

worden de jobs toegewezen op basis van kenmerken die er toe doen en los van irrelevante 

persoonskenmerken (De Witte, 2012). Dit zou de significante invloed van de naamklank op het al 

dan niet vinden van een job mogelijks kunnen terugschroeven. 

De resultaten van dit onderzoek suggereren dat ook aan andere (overheids)instanties en organisaties 

aangeraden wordt om oog te hebben voor discriminatie en ongelijkheid. Ondanks de geringe 

literatuur die zich focust op de mogelijke ongelijkheid tussen jongeren en studenten op de 

(studenten)arbeidsmarkt of in kader van vrijwilligerswerk, blijkt dit toch een voorkomend fenomeen. 

Het is nog steeds niet zo dat enkel relevante factoren ertoe doen in de omgang met elkaar en in 

beslissingen van bijvoorbeeld werkgevers. Omdat hier nog steeds veel onwetendheid over is, is het 

belangrijk om te zorgen voor meer kennis en begrip aan de hand van bijvoorbeeld informatie, 

ondersteuning en vorming. Zowel de overheid als middenveldorganisaties dienen inspanningen te 

leveren om stappen te zetten in het terugdringen van ongelijkheid en discriminatie (De Witte, 2012). 

Het opnemen van acties omtrent antidiscriminatie met inbegrip van correspondentietesten in de 

nieuwe sectorconvenants van de Vlaamse regering (Baert et al., 2020) vormt een eerste 

constructieve stap.  

3. Aanbevelingen verder onderzoek 
Enkele leerkrachten vroegen zich tijdens het interview af of ook participerende werkgevers of 

leerlingen bevraagd gingen worden. Volgens hen kan dit een ander perspectief bieden en 

tegelijkertijd bewustwording en reflectie bij werkgevers stimuleren. Dit vormt dus zeker een 

aanbeveling voor verder onderzoek in het specifieke kader van YOUCA. 

4. Limitaties onderzoek 
In de uitnodigingsmail voor de leerkrachten werd vermeld dat dit onderzoek over ongelijkheid en 

discriminatie in gaat. Het zou kunnen dat vooral leerkrachten met affiniteit met dit thema toegestemd 
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hebben om te participeren aan de interviews. Deze limitatie kreeg echter tegengewicht doordat het 

onderzoek niet enkel een kwalitatief maar ook een kwantitatief luik heeft. 

Omdat het kwantitatief luik zich puur baseert op een databank, kunnen er geen harde uitspraken 

worden gedaan over discriminatie. Het is namelijk moeilijk om op basis van administratieve gegevens 

vast te stellen welke verschillen op welke manier hebben bijgedragen aan de beslissing van de 

werkgever (Pager & Shepherd, 2008). Bovendien zal toeval en willekeur ook steeds meespelen bij 

het toewijzen van de jobs door de werkgevers aan sollicitanten. Als gevolg hiervan mag de 

onderzoeker niet concluderen dat elk geval van ongelijke behandeling ook discriminatoir gedrag 

inhoudt (Riach & Rich, 2002). Werkgevers kunnen feedback geven bij weigering van een sollicitatie 

en op die manier hun weigering motiveren. Deze feedback zou een breder perspectief kunnen werpen 

op de vastgestelde ongelijkheid. Deze mogelijkheid tot feedback wordt echter zeer zelden gebruikt, 

en bovendien bestaat ook hier het risico op sociaal wenselijke antwoorden (persoonlijke 

communicatie, 30 oktober 2020). Wanneer een jongere met een bepaald kenmerk wordt geweigerd 

voor een job, weet de onderzoeker dus niet of een andere jongere zonder dit kenmerk wel aanvaard 

zou worden en of er dus sprake is van discriminatie. Wel kon de onderzoeker nagaan of er verschil 

bestaat tussen leerlingen in hun kansen op het vinden van een job.  

Omwille van de Covid-19 pandemie werden de interviews online afgenomen. Dit heeft als gevolg dat 

de onderzoeker weinig controle had over de omgeving waarin de respondent zich bevond tijdens het 

interview. Respondenten konden mogelijks beïnvloed geweest zijn door andere personen in de ruimte 

en werden weleens afgeleid door omgevingsgeluiden, kinderen, dieren of een onstabiele 

internetconnectie. In een normale situatie zou de onderzoeker dan ook hebben getracht de interviews 

af te nemen in een privéruimte waarin enkel de interviewer en de respondent aanwezig zijn om zo 

de betrouwbaarheid van de antwoorden te verhogen (Bryman, 2016).  

5. Conclusie 
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de mogelijke ongelijkheid in het vinden van een 

job in kader van de jaarlijkse YOUCA Action Day waarbij leerlingen uit het vierde tot laatste 

middelbaar één dag gaan werken bij een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Dit onderzoek 

tracht een beeld te schetsen van de manier waarop de begeleidende leerkrachten de aanloop naar 

de YOUCA Action Day begeleiden en ervaren. Omdat het niet voor elke leerlingen even eenvoudig 

(b)lijkt te zijn om een job te vinden, gaat dit onderzoek ook na in welke mate en op basis van welke 

kenmerken er sprake zou kunnen zijn van ongelijke kansen tussen de leerlingen. Daarnaast gaat dit 

onderzoek na welke interventies zouden kunnen bijdragen aan het reduceren van de ongelijkheid in 

kansen tot het vinden van een job tussen leerlingen.  

De begeleiding en ervaring van de verschillende leerkrachten tijdens de voorbereiding op de YOUCA 

Action Day vertoont zowel gelijkenissen als verschillen. Daarnaast werden in totaal 19 factoren 

gevonden die een invloed kunnen hebben op het al dan niet vinden van een job. De factoren waarover 

het meeste consensus bestaat tussen de leerkrachten onderling en tussen de kwantitatieve en 

kwalitatieve resultaten over hun invloed op het al dan niet vinden van een job, zijn de negatieve 

invloed van het hebben van een niet-Westerse naamklank en de invloed van het sociaal netwerk en 

de motivatie van de leerlingen. 
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De leerkrachten formuleerden enkele interventies voor hunzelf en YOUCA op niveau van de 

leerlingen, leerkrachten en werkgevers om de ongelijkheid in kansen op het vinden van een job 

tussen leerlingen te verminderen.  

Aan YOUCA wordt aangeraden om drempelverlagend te werken, om in hun educatief pakket meer te 

focussen op kwaliteit boven kwantiteit en om een maximum responstijd voor de werkgevers te 

installeren. Leerkrachten die de YOUCA Action Day op hun school begeleiden kunnen baat hebben 

aan het incorporeren van een schoolbezoek van de buitenlandse jongeren en aan het doornemen 

van dit onderzoek om zo op nieuwe ideeën te komen.  

Om de ongelijkheid van kansen op het vinden van een job te verminderen, wordt aan YOUCA 

aangeraden om aandacht te hebben voor en in te spelen op de gevonden ongelijkheden. 

Voornamelijk naamklank, het sociaal netwerk en de motivatie van leerlingen blijkt een invloed te 

hebben op het al dan niet vinden van een job en zijn dus factoren waar YOUCA acties rond zou 

kunnen opzetten. Tot slot is het aanbevolen dat YOUCA verder blijft inzetten op het sensibiliseren 

van werkgevers en het ontwikkelen van een meldpunt voor discriminatie, mits inachtneming van de 

tips en aandachtspunten die de leerkrachten benoemden. YOUCA zou bovendien dit onderzoek ook 

opnieuw kunnen uitvoeren door het bevragen van leerlingen of werkgevers die deelnemen aan de 

YOUCA Action Day, om op die manier een ander perspectief op de situatie te verkrijgen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Informed consent 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek in kader van de masterproef van Céline 

Martens.  

Doel van het onderzoek 

Op vraag van YOUCA en in samenwerking met de Wetenschapswinkel voert Céline Martens onderzoek 

uit naar de mogelijke ongelijkheid in aanwervingskansen van leerlingen in het kader van de YOUCA 

Action Day. Op basis van dit onderzoek zullen acties uitgezet worden om deze ongelijkheid, indien 

bestaande, te verminderen. 

Verloop van het interview 

Het interview wordt afgenomen door de thesisstudente, Céline Martens. Het interview vindt online 

plaats en zal naar schatting één à twee uur duren. Ter ondersteuning van het transcriberen zal een 

audio-opname van het interview worden gemaakt. Het is de bedoeling dat u zo eerlijk mogelijk 

antwoord op de vragen. Elk antwoord is waardevol voor dit onderzoek. U heeft het recht om voor, 

tijdens of na het interview de medewerking stop te zetten. U dient hiervoor geen verklaring te geven.  

Behandeling van de gegevens 

Zoals hierboven vermeld, zal het interview worden opgenomen met een audiorecorder. Alles wat u 

zegt, zal anoniem worden verwerkt. Dit betekent dat Céline Martens en YOUCA zich ertoe verbinden 

om nooit uw naam of andere gegevens te onthullen die u zouden kunnen identificeren in de context 

van een publicatie of een conferentie. De verzamelde gegevens worden zo snel mogelijk omgezet 

naar codes. Dit zorgt ervoor dat uw identiteit volledig geanonimiseerd wordt. De audio-opname wordt 

een maand na het indienden van de thesis vernietigd. De thesis zal gelezen worden door twee 

juryleden (ter quotering) en door de medewerkers van YOUCA. Bij een beoordeling van 14/20 of 

meer zal deze thesis worden opgenomen in de vubis-catalogus van de centrale 

universiteitsbibliotheek. Aangezien voor dit onderzoek nauw samengewerkt wordt met YOUCA, is het 

mogelijk dat zij de resultaten van dit onderzoek ook via hun fora verspreiden. Uiteraard gebeurt dit 

allemaal volledig anoniem. 

Contactgegevens 

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kan u contact opnemen met Céline Martens. 

GSM: 0478/087 081 ; Emailadres: celine.martens@vub.be 

Door onderstaande regels in te vullen, te kopiëren (ctrl+c) en in een e-mail te plakken 

(ctrl+v), verklaart u op de hoogte te zijn van de aard van het onderzoek en bent u bereid 

hieraan deel te nemen.  

Ik ondergetekende, .........................................................................., verklaar hierbij dat ik, als 

deelnemer aan een onderzoek binnen de Vrije Universiteit Brussel: 
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(1) de informatiebrief heb gelezen en op elk ogenblik om bijkomende informatie mag vragen. 

(2) vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 

(3) toestemming geef aan de onderzoeker en haar promotor om mijn input op anonieme wijze te 

bewaren, te verwerken en te rapporteren voor wetenschappelijke doeleinden. 

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment 

stop te zetten, zonder dat ik hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat hier nadelige gevolgen 

aan verbonden zijn. 

(5) toestemming geef tot een audio-opname van het interview. Ik weet dat deze opname een maand 

na het indienen van de thesis vernietigd zal worden.  

Gelezen en goedgekeurd te ................................... (plaats) op ............................ (datum) 
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Bijlage 2: Interviewschema 

1. Situering binnen school 

a. Hoe bent u betrokken geraakt bij de YOUCA Action Day? 

b. Hoeveel jaar bent u reeds betrokken bij het organiseren van de YOUCA Action Day op 

uw school? 

c. Vanuit welke rol in de school bent of was u betrokken bij de YOUCA Action Day? 

d. Voor welke klassen en in welke studierichting was u betrokken bij de YOUCA Action Day 

doorheen deze jaren? 

e. Hoeveel leerlingen zaten er ongeveer in die klassen in totaal? 

 

2. Hoe pakt u de voorbereiding op de YOUCA Action Day aan? 

a. Wanneer begint voor u de aanloop naar de YOUCA Action Day samen met de 

leerlingen? 

b. Welke stappen worden hierin doorlopen? 

i. Hoe ondersteunt u de leerlingen in deze stap? 

ii. Welke werkvormen gebruikt u in deze stap? 

iii. Welke tips geeft u aan leerlingen in deze stap? 

iv. Welke drempels ervaart u hierbij? 

v. Wat loopt er goed in deze stap? 

vi. Maakt u in deze stap gebruik van de ondersteuning/lespakketten/acties/tips/.. 

van YOUCA? Zo ja, welke? 

vii. Wat kan YOUCA nog meer doen om u hierin te ondersteunen? 

c. Op welke dilemma’s bent u eventueel al gebotst? 

d. Welke wijzigingen heeft u aangebracht in uw voorbereiding/ondersteuning doorheen de 

jaren? Waarom?  

 

3. Zijn er leerlingen die moeilijkheden of specifieke uitdagingen ervaren in het vinden 

van een job? 

a. Wélke moeilijkheden of uitdagingen ervaren leerlingen volgens u in het vinden van een 

job? 

b. Hoe speelt u als leerkracht hierop in? 

c. Welke rol speelt de motivatie van leerlingen in het al dan niet vinden van een job 

volgens u? 

i. Merkt u een verschil in motivatie tussen bepaalde groepen leerlingen? 

ii. Hoeveel leerlingen is niet gemotiveerd? 

4. Ziet u verschil tussen leerlingen op vlak van kansen om een job te vinden?  

a. Hoe zou u deze verschillen verklaren?  

b. Welke factoren spelen volgens u mee in het vinden van een job? 

i. Heeft naamklank volgens u een invloed op het vinden van een job?  

1. Zo ja, waarom? 

2. Op welke manier?  
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3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

ii. Heeft geslacht of gender volgens u een invloed op het vinden van een job? 

1. Zo ja, waarom? 

2. Op welke manier?  

3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

iii. Heeft de locatie van de school volgens u een invloed op het vinden van een job? 

1. Zo ja, waarom? 

2. Op welke manier?  

3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

iv. Heeft de leeftijd van de leerlingen volgens u een invloed op het vinden van een 

job? 

1. Zo ja, waarom? 

2. Op welke manier?  

3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

v. Heeft het plaatsen van foto bij de sollicitatie volgens u een invloed op het vinden 

van een job? 

1. Zo ja, waarom? 

2. Op welke manier?  

3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

4. Geeft u richtlijnen rond het al dan niet plaatsen van een foto? 

vi. Heeft het sociaal netwerk van de leerling volgens u een invloed op het vinden 

van een job? 

1. Zo ja, waarom? 

2. Op welke manier?  

3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

4. Ziet u een verschil qua netwerk tussen bepaalde groepen leerlingen? 

vii. Studierichting? 

viii. Welke andere factoren hebben volgens u nog een invloed op het vinden van een 

job?  

1. Waarom? 

2. Op welke manier? 

3. Of kan je een voorbeeld geven van hoe je dit hebt ervaren? 

 

5. Via welk kanaal vinden de meeste leerlingen een job?  

a. Hoeveel sollicitatiebrieven moeten leerlingen gemiddeld sturen voor het vinden van een 

job? 

i. Ziet u een verschil tussen leerlingen op dit vlak? 

ii. Hoe kan u dit verschil verklaren? 

iii. Hoe ervaart u dit proces als leerkracht? 

b. Welke rol speelt het aanbod (soort jobs of werkgevers) in de ongelijkheid tussen 

leerlingen in het vinden van een job? 

i. Welk soort jobs of werkgevers moet YOUCA meer betrekken om de ongelijkheid 

te verminderen? 
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6. Wat doet u wanneer bepaalde leerlingen tegen de YOUCA Action Day geen job hebben 

gevonden?  

a. Wat is het alternatief wanneer leerlingen geen job vinden en dus niet kunnen werken op 

de YOUCA Action Day? 

b. Zijn er volgens u andere, betere alternatieven? Zo ja, welke? 

c. Welke ondersteuning verwacht u van YOUCA hierin? 

 

7. Welke interventies dragen volgens u eraan bij dat de ongelijkheid tussen of mogelijke 

discriminatie van leerlingen zoveel mogelijk wordt teruggeschroefd? 

a. Welke acties onderneemt u zelf of zou u zelf graag ondernemen? 

b. Welke acties zou YOUCA kunnen ondernemen om de ongelijkheid tussen of discriminatie 

van leerlingen we te werken? 

i. Op niveau van de leerlingen? 

ii. Op niveau van de leerkrachten? 

iii. Op niveau van de werkgevers? 

 

8. YOUCA is enkele acties aan het uitwerken om de ongelijkheid tussen leerlingen zoveel 

mogelijk terug te schroeven. 

a. YOUCA wil werkgevers sensibiliseren. 

i. Hoe staat u hier tegenover? 

ii. Welke tips zou u aan YOUCA geven omtrent dit initiatief? 

iii. YOUCA communiceert nu bijvoorbeeld tips voor diversiteit en een interview met 

Unia naar de werkgevers. Heeft u nog andere, concrete suggesties ter 

sensibilisering? 

b. YOUCA wil een meldpunt rond discriminatie lanceren, zodat leerlingen een melding 

kunnen maken als ze discriminatie tijdens de sollicitatieperiode of op de YOUCA Action 

Day zelf ervaren. 

i. Hoe staat u hier tegenover? 

ii. Welke tips zou u aan YOUCA geven omtrent dit initiatief? 
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Bijlage 3: Initiële labellijst 
Tabel 1 

Initiële labellijst 

Hoofdlabel Sublabel niveau één Sublabel niveau twee Sublabel 
niveau drie 

Ervaring leerkrachten    

 Kennismaking met 

YOUCA 

  

 Voorbereiding YOUCA 
Action Day 

  

  Timing  

  Verloop voorbereiding  

  Ondersteuning 
leerlingen 

 

  Tips voor leerlingen  

  Gebruikt materiaal 
YOUCA 

 

  Drempels  

  Dilemma’s  

  Succeselementen  

  Gebruikte werkvormen  

  Dilemma’s  

  Wijzigingen in 
voorbereiding en 
ondersteuning 

 

 Meest gebruikte kanaal   

 Geen job: alternatief   

  Andere of betere 
alternatieven 

 

  Verwachte 
ondersteuning YOUCA 

 

Beïnvloedende factoren    

 Naamklank   

  Voorbeeld naamklank  

 Geslacht of gender   

  Voorbeeld geslacht of 
gender 

 

 Locatie school   

  Voorbeeld locatie school  

 Leeftijd   

  Voorbeeld leeftijd  

 Gebruik foto   

  Voorbeeld gebruik foto  

 Sociaal netwerk   

  Soort sociaal netwerk  

  Voorbeeld sociaal 
netwerk 

 

 Onderwijsvorm   

  Voorbeeld 
onderwijsvorm 

 

 Motivatie   

  Subgroepen  

Interventies    

 Bestaande interventies 
YOUCA 

  

  Sensibiliseren 
werkgevers 

 

   Tips 

   Suggesties 

  Meldpunt discriminatie  
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   Tips 

 Nieuwe voorstellen   

  Rol aanbod  

  Acties leerkracht  

  Acties YOUCA niveau 
leerlingen 

 

  Acties YOUCA niveau 
leerkrachten 

 

  Acties YOUCA niveau 
werkgevers 

 

 

Bijlage 4: Uiteindelijke labellijst  
Tabel 2 

Uiteindelijke labellijst 

Hoofdlabel Sublabel niveau één Sublabel niveau twee Sublabel 
niveau drie 

Ervaring leerkrachten    

 Kennismaking met 
YOUCA 

  

 Voorbereiding YOUCA 
Action Day 

  

  Verloop voorbereiding  

  Ondersteuning 
leerlingen 

 

  Tips voor leerlingen  

  Gebruikt materiaal 
YOUCA 

 

  Drempels  

   Responstijd 
werkgevers 

  Ondersteuningsnood 
leerkrachten 

 

   Timing 

  Dilemma’s  

  Succeselementen  

   Schoolbezoek 

jongeren 

  Gebruikte werkvormen  

  Dilemma’s  

  Wijzigingen in 
voorbereiding en 
ondersteuning 

 

 Meest gebruikte kanaal   

 Geen job: alternatief   

  Andere of betere 
alternatieven 

 

  Verwachte 
ondersteuning YOUCA 

 

 Ervaring 
sollicitatieproces 

  

Beïnvloedende factoren    

 Naamklank   

  Voorbeeld naamklank  

 Geslacht of gender   

  Voorbeeld geslacht of 

gender 

 

 Locatie school   

  Voorbeeld locatie school  

 Leeftijd   
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  Voorbeeld leeftijd  

 Gebruik foto   

  Voorbeeld gebruik foto  

 Sociaal netwerk   

  Soort sociaal netwerk  

  Voorbeeld sociaal 
netwerk 

 

 Onderwijsvorm   

  Voorbeeld 
onderwijsvorm 

 

 Motivatie   

  Subgroepen  

  Sociale druk  

  Aantal niet gemotiveerd  

 Positieve discriminatie   

 Karakter leerling   

  Zelfvertrouwen  

  Durf  

  Uitstelgedrag  

 Visie op YOUCA   

 Sociaaleconomische 
factoren 

  

 Timing   

 Ondersteuning 

leerkracht 

  

 Populariteit jobs   

 Motivatiebrief en CV   

  Taal  

 Ervaring   

 Geluk   

 Andere   

 Intersectie van 
factoren 

  

Interventies    

 Bestaande interventies 

YOUCA 

  

  Sensibiliseren 
werkgevers 

 

   Tips 

   Suggesties 

  Meldpunt discriminatie  

   Tips 

 Nieuwe voorstellen   

  Bevraging werkgevers  

  Bevraging leerlingen  

  Rol aanbod  

  Acties leerkracht  

  Acties YOUCA niveau 
leerlingen 

 

  Acties YOUCA niveau 
leerkrachten 

 

  Acties YOUCA niveau 

werkgevers 
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Bijlage 5: Overzicht respondenten 
Tabel 3 

Overzicht respondenten 

Respondent Aantal jaar 
betrokken bij de 
YOUCA Action Day 

Deelnemende  
leerlingen in school 

Aantal 
deelnemende 
leerlingen 

R1 12 jaar Zesdejaars ASO 70 – 80  

R2 6 à 7 jaar Zesdejaars ASO 40 – 50  

R3 6 jaar (2 x 3 jaar in 
elke school) 

Zesdejaars ASO 
(vorige school) en 
vierdejaars ASO 
(huidige school)   

80 – 90 (vorige 
school), 110 – 120 
(huidige school) 

R4 “vanaf toen YOUCA 
opstartte” 

Zesdejaars ASO 
 

130 – 140  

R5 6 jaar Zesdejaars ASO, TSO 
en BSO  

100 – 130  

R6 +-7 jaar Vijfdejaars, 

zesdejaars, 
zevendejaars BSO, 
soms TSO 

+-20 

R7 2 jaar Vijfdejaars TSO +-10 – 12  

R8 8 jaar Zesdejaars ASO, TSO 
en BSO 

+-150 

R9 3 jaar Zesdejaars ASO en 
KSO 

50 – 70  

R10 10+ jaar Vijfdejaars ASO 125 – 135  

R11 7+ jaar Vijfdejaars en 
zesdejaars ASO 

250 – 260  

R12 5 jaar Zesdejaars BSO en 

TSO 

40 – 80  

R13 +-11 jaar Vijfdejaars BSO en 
TSO 

+-60 

R14 +-4 jaar Zesdejaars BSO 80 

R15 3 jaar Vijfdejaars ASO 80 – 100 

R16 +-5 jaar Vijfdejaars en 
zesdejaars ASO 

20 – 30  

R17 5 à 6 jaar Vijfdejaars ASO 70 – 80  
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Bijlage 6: Resultaten beschrijvende statistiek 
Tabel 4 

Gemiddeld aantal sollicitaties van leerlingen met job 

                                  N Gemiddeld aantal 

sollicitaties 

Naamklank   
Westers  1118 2,31 
Niet-westers 199 3,33 

Geslacht   

Man 587 2,21 
Vrouw 730 2,66 

Graad van verstedelijking    
Hoog  282 3,08 
Gemiddeld 936 2,32 
Laag  91 2,07 

Gebruik foto   
Ja 646 2,65 

Nee 671 2,28 

Noot. Leerlingen zonder job zijn uit deze berekeningen weggelaten 

Bijlage 7: Resultaten bivariate testen 
Tabel 5 
Bivariate testen met het al dan niet hebben van een job als afhankelijke variabele 

 N Bivariate test Sig. 

Job x naamklank 1536 Chi² = 119,124 ; df = 1 0,000*** 

Job x geslacht 1536 Chi² = 0,733     ; df = 1 0,392 

Job x graad van 
verstedelijking 

1527 Chi² = 24,234   ; df = 2 0,000*** 

Job x gebruik foto 1536 Chi² = 0,231     ; df = 1 0,631 

Job x leeftijd 1491 Mann-Whitney U = 108663,000 
Z = -5,107 

0,000*** 

p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001 

Bijlage 8: Resultaten meervoudige logistische regressie 
Tabel 6 

Resultaten meervoudige logistische regressie 

 
B(SE) Odds ratio 95% CI voor de Odds 

Ratio 

Constante -4,512(1,090) 0,011  

Gebruik foto 0,049(0,157) 1,050 0,772 – 1,427 

Naamklank 1,455(0,174)*** 4,284 3,043 – 6,030 

Geslacht -0,116(0,156) 0,891 0,656 – 1,209 

Graad verstedelijking  

             1 (gemiddeld) 

                (ref.) 

              2 (hoog)                                  

              3 (laag) 

 

/ 

 

0,309(0,176) 

0,458(0,310) 

 

/ 

 

1,362 

1,580 

 

/ 

 

0,964 – 1,924 

0,860 – 2,903 
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Leeftijd op YAD 0,134(0,066) 1,143 1,004 – 1,301 

p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001 

R2 = 0,072 (Cox & Snell); 0,128 (Nagelkerke) 

 

Naamklank (b=1,445; p<0,05) en leeftijd (b=0,134; p<0,05) voorspellen op significante wijze het 

al dan niet vinden van een job. Deze determinanten verklaren daarbij een significant deel van de 

variantie in het al dan niet vinden van een job (Nagelkerke R2 =0,128 en Cox & Snell R2 = 0,072). 

Meer bepaald hebben zij met een niet-Westerse naam 4,28 keer meer kans om géén job te vinden. 

Daarnaast neemt de kans om géén job te vinden elk jaar toe met 14% op basis van de leeftijd van 

de leerling. Een hoge graad van verstedelijking is randsignificant (b=0,309; 0,05<p<0,10). Zij die 

in hoog verstedelijkt gebied naar school gaan, hebben 1,36 keer meer kans om géén job te vinden. 

 


