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Jongeren, onderwijs en de weg naar de arbeidsmarkt
In onze Zaterdag Live stamtafel op 14 januari a.s. richten wij ons op het thema ‘Jongeren,
onderwijs en de weg naar de arbeidsmarkt’. Aan tafel nemen plaats: Fady Mikhail (Haagse
Jongerenambassadeur Onderwijs), Martesano Biliosa (Stichting Click Jongeren), Leo Plugge,
(Spots on Job), Michiel Rogier (raadslid CDA), Donne Bax (bestuurslid Werkgelegenheid en
Onderwijs namens MKB Den Haag)
Tegenwoordig wordt het voor aankomende voorgezet onderwijs studenten steeds moeilijker om te
beslissen welke richting ze uiteindelijk wel op willen gaan. Met name de leerlingen die naar het MBO
gaan, hebben weinig tijd om zich te oriënteren. De vraag is “Krijgen zij daarbij ook de mogelijkheid
en de middelen om zich voldoende te kunnen oriënteren?”.
Het zou héél jammer zijn als zij hun talenten niet kunnen ontwikkelen door gebrek aan tijd en
informatie. Het is nodig dat deze studenten alle mogelijkheden krijgen om hun talenten zo goed
mogelijk te kunnen ontwikkelen en ‘uit te pluizen’. Ze zijn immers de toekomst!.
Ook is het voor afstuderende studenten moeilijk om een stage te vinden, die aansluit bij hun studie
en verwachtingen. “Ligt het niveau van het onderwijs te laag of vragen werkgevers tegenwoordig
teveel van aanstormende werknemers?”. “Sluit de opleiding wel goed aan bij de realiteit en de
arbeidsmarkt?”.

Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een
politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud.

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl
. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

