Elk jaar organiseert JOB een tour langs mbo- instellingen om met studenten in gesprek te gaan
over een onderwerp. Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor ‘Gelijke Kansen’. Door middel van
een enquête, die studenten in konden vullen in ruil voor een suikerspin, en het gelijke
kansenspel1, is een goed beeld gekregen hoe studenten gelijke kansen op het mbo ervaren. Dit
jaar vond de JOB tour plaats van 5 november tot 15 november. Er zijn 6 scholen bezocht.

In totaal hebben 654 studenten de enquête ingevuld. De respondenten denken bij gelijke kansen
vooral aan gelijke behandeling, gelijkheid tussen man en vrouw, geen racisme en discriminatie en dat
iedereen een opleiding kan volgen.

‘Dat iedereen gelijk is, of je nou jongen of meisje bent’
‘Iedereen moet een kans krijgen, maakt niet uit welke afkomst je hebt’
‘Dat iedereen mee kan naar bijvoorbeeld excursies’
‘Dat iedereen een opleiding kan en mag volgen en gelijke kansen heeft op een baan’
‘iemand met een oer- Hollandse naam wordt eerder aangenomen dan iemand met een buitenlandse
naam’
‘Respect voor elkaar, geen racisme en discriminatie’
‘iedereen verdient het om hetzelfde te worden behandeld, ongeacht hoe hij/zij er uit ziet of hoe het
gedrag is.’

25 procent van de respondenten geeft aan dat zij op school weleens ongelijk behandeld zijn.
Voornamelijk vanwege huidskleur, mentale problemen en geloof.
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. In dit spel, afgeleid van ganzenbord, zijn de kanskaarten gericht op 7 thema’s: geloof, huidskleur,
geaardheid, leeftijd, armoede, mentale beperking en fysieke beperking. De kaarten zijn losjes
gebaseerd op verhalen die de beleidsmedewerkers via de klachten- en informatielijn hebben
gehoord (bijvoorbeeld een student die werd uitgeschreven van de opleiding omdat hij mentale
problemen heeft).

Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan dat zij naar de mentor gaan als zij ongelijk
behandeld worden. Bijna 20 procent geeft aan dat zij niet weten waar zij naar toe moeten als zij
ongelijk behandeld worden.

