Team Follow the Money
Team follow the money is in zijn voltalligheid werkzaam voor het Urban Data Center van het CBS.
Follow the money heeft zich toegelegd op de derde challenge:
Als je al dan niet voortijdig het onderwijs verlaat waar kom je dan terecht? Hoe goed sluit het onderwijs
aan op de huidige en toekomstige gevraagde maatschappelijke functies? Welke rol speelt een diploma
daarbij?

Zij zien dat jongeren die kiezen voor werk in plaats van (het afmaken van) een opleiding zonder diploma
mogelijk kansen op de arbeidsmarkt (en in het leven) missen. Het is voor de jongere lastig om de kansen
op de korte en lange termijn te overzien en dus maken ze misschien niet de juiste keuze.
Zij willen dit oplossen door de student een zo compleet mogelijk beeld te geven om zelf een goede
afweging te maken. Een platform waar de studenten in drie richtingen informatie kunnen vinden:
Inzicht in kansen met/zonder diploma per opleiding en regio
•
•

Ervaringen van mensen die eerder voor dezelfde keuze stonden
Opties om invulling aan hun keuzes te geven zodat ze aan het einde van de rit een diploma op zak
hebben.
Technisch willen ze de (aankomend) student een platform bieden waarop al deze dingen met een klik van
de muis inzichtelijk gemaakt worden.
• Een overzicht met generieke informatie
• Een scala aan ervaringen van andere mensen, toegespitst op de (aankomend) student zijn eigen
situatie en mogelijke studierichting
Opties voor scholen en bedrijven die goed passen bij de student
• Contactfunctie met ervaringsdeskundigen, buddy’s, scholen, en bedrijven

Het platform biedt de student alle informatie die hij nodig kan hebben om een goede beslissing te nemen
in elke mogelijke school/studie/werkkeuze gerelateerde situatie, met anekdotes van mensen uit
vergelijkbare situaties en een scala aan opties, die wellicht ook het overwegen waard zijn.

Wat ze nodig hebben om dit te verwezenlijken is de data om alles mogelijk te maken, de verhalen, zowel
succesvol als minder, van vrijwilligers die hun ervaringen willen delen en het netwerk noodzakelijk om
alternatieven te kunnen bieden.

