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Nederlandstalige samenvatting 

 

Onderzoekonderwerp en methoden 

Scholen in heel Europa staan voor vergelijkbare uitdagingen wat betreft de integratie van nieuwkomer-

studenten, maar de reacties verschillen aanzienlijk van land tot land. Over het algemeen zijn studies er 

vanuit gegaan dat zowel aan het beleid als de resultaten daarvan vorm worden gegeven door de nationale 

regimes van integratie van immigranten. Echter, nationale integratieregimes helpen niet om de verschillen 

te verklaren, aangezien zij niet rechtstreeks corresponderen met crossnationale variaties van het beleid-in-

de-praktijk. Verschillen nemen normaal al toe op subnationaal niveau: verschillende steden en regio’s 

hebben binnen hetzelfde land verschillende opvangmodellen. Daarnaast suggereert het bewijsmateriaal uit 

verschillende landen dat scholen zelf vaak het officiële beleid aanpassen. Vanuit een andere invalshoek, 

biedt de traditie van studies die te maken heeft met de “policy gap”, een mogelijke manier om 

inconsistenties te verklaren tussen het nationale beleid en praktijken van opvang op scholen. De "gap 

hypothese" stelt dat er in de liberaal-democratische staten een kloof is tussen de restrictieve 

migratiebeleidsdoelen, die gericht zijn op het terugdringen van de migratiestromen, en de tegenstrijdige 

beleidsresultaten, zoals de migranten die in grote aantallen blijven komen. De beoogde doelen worden niet 

bereikt, omdat het beleid niet deugt door structurele factoren buiten hun bereik of wegens ontoereikende 

uitvoering of onvoldoende handhaving. 

Echter, deze twee onderzoekslijnen tonen een tekort in de verklaring wat het verband tussen instituties 

(beleid) en gedrag (praktijken) betreft. Bestaande studies richten zich axiomatisch op de abstracte reacties 

van de staat op het nationale niveau, terwijl het concrete beleid op de grond grotendeels niet onderzocht 

blijft. In tegenstelling tot beide tradities van onderzoek, richt dit boek zich op de dimensie van de 

beleidsuitvoering en het niveau van de actie, door de institutionele actoren onder de loep te nemen. Vanuit 

een politiek sociologisch perspectief heeft dit onderzoek als doel te komen tot een beter begrip van de 

uitvoering van praktijken op het gebied van educatieve opvang, dat wil zeggen, hoe middelbare scholen 

het bestaande beleid voor de eerste opvang van allochtone studenten toepassen. In het bijzonder probeert 

het te onderzoeken in welke mate deze praktijken samenvallen met het beleid en in hoeverre zij  afwijken 

van de basisbeginselen. 

Om de praktijken van educatieve opvang in scholen te verklaren, gebruikt de huidige studie een specifieke 

set instrumenten.  

In de eerste plaats is dit boek gebaseerd op elementen uit drie verschillende corpussen van theorie, die de 

tekortkomingen van de twee eerder genoemde onderzoekslijnen ondervangen: de traditie van het 'nieuwe' 

historische institutionalisme, de school (van implementatie) die institutionele procedures analyseert vanuit 

een bottom-up perspectief, en Bourdieu's theorie van sociale praktijken. 

Ten tweede, de studie heeft tot doel de praktijken van scholen wat educatieve opvang betreft te verklaren 

via een comparatieve studie. De studie past een crossnationaal vergelijkende strategie toe bij het kijken 

naar 'de meest verschillende systemen'. Verder worden de diverse praktijken van educatieve opvang  

vergeleken, zoals ze ingebed zijn in de zeer verschillende beleidscontexten om daarbij de invloed die de 

institutionele context heeft op de praktijken te bekijken. De aanname hierbij is dat indien nationale 

institutionele context praktische invloed hebben, dan zou de manier waarop scholen allochtone kinderen 

opvangen in de praktijk moeten variëren in verschillende landen. Hierdoor neemt de studie Nederland en 
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Spanje als onderzoeksobject, twee cases die zeer verschillend zijn in hun nationale integratie beleid, 

onderwijssysteem, en specifieke opvangprogramma’s. Om de werkelijke praktijken van educatieve opvang 

te begrijpen zoomt het onderzoek bovendien, in op de niveaus van de stad en de school in elk van de 

nationale casussen. De studie focust hierbij op Barcelona en Rotterdam en neemt binnen deze contexten 

twee middelbare scholen die eerste opvang bieden voor studenten tussen de 12 en 16. 

Ten derde, om een antwoord op de onderzoeksvragen te krijgen is een combinatie van discursieve, 

organisatorische en etnografische technieken toegepast, binnen de kwalitatieve onderzoekstraditie. Om de 

opvang en de verdere factoren die meetellen binnen scholen te vergelijken, zijn diepte-interviews en 

observatie op school  gecombineerd met een analyse van beleidsdocumenten en interviews met 

beleidsmakers en andere belangrijke actoren binnen de opvang. 

Resultaten 

Voor elke case study worden praktijken van educatieve opvang gereconstrueerd tegen de achtergrond van 

drie institutionele regelingen: het nationale integratieregime, het onderwijssysteem, en het specifieke 

opvangprogramma voor nieuwkomer-leerling in het voortgezet onderwijs. In de periode waarbinnen de 

studie plaatsvond (2004-2006) verschilden de nationale integratieregimes van de cases sterk. Nederland 

presenteerde een cultureel homogene of assimilationistisch beleid, terwijl Spanje een non-beleid van 

integratie had, wat het in 2006 verving door een gelijkekansenbeleid. Ook in hun onderwijsstelsels 

vertegenwoordigen de twee cases zeer verschillende modellen, Nederland zat dichter bij het 

differentialistische systeem en Spanje dicht bij het ‘comprehensive’. Tenslotte, qua opvangprogramma's 

heeft Rotterdam een duidelijk model van parallelle receptie, waarbij vier scholen in de stad full-time 

opvangcursussen bieden, die nieuwkomer studenten gemiddeld twee jaar in een apart programma  

houden. Anderzijds is Barcelona een geval van gemengde opvang: nieuwe studenten moeten tijdelijke 

opvangcursussen volgen waarbij zij gedeeltelijk zijn gescheiden van hun eigen leeftijdgenoten. Gemengde 

opvang in Catalonië had eerder een meer gesegregeerde vorm (TAE-programma, 1996-2003) en 

vervolgens een meer geïntegreerde versie (LIC-programma, vanaf 2004). 

De bevindingen tonen aan dat de scholen in Rotterdam en Barcelona een reeks van opvang praktijken 

hebben die van het officiële beleid afwijken. Scholen in beide cases ontwikkelen discretionaire praktijken, 

hetzij als reactie op materiële en organisatorische kwesties (coping discretie) of om de kloof tussen 

ideologische waarden en echte resultaten (ethische discretie) te dichten. Naast deze twee belangrijke 

mechanismen van discretionaire bevoegdheid gebruiken scholen een van drie mogelijke strategieën: of op 

het niveau van de individuele leraar, of collectieve strategieën die gelden voor alle leraren van de afdeling/ 

school, of op het niveau van de gemeente of regio. Daarmee zoeken practitioners het meest effectieve 

niveau van beslissingen om hun belangen te vervullen. 

Tegelijkertijd geven de bevindingen aan dat in elke stad de eerste of tweede van deze motivaties voor 

discretionaire bevoegdheid overheerst (coping of ethische). Bovendien is de kloof in Barcelona groter dan 

in Rotterdam, waar de praktijken in het algemeen voldoen aan het beleidsprogramma. Ook verschillende 

mates van institutionalisering en van collectieve actie voeren in elk van de twee cases de boventoon. Hoe 

kunnen we verklaren dat in het ene geval er in de praktijk meer vrijheid is dan in het andere? En hoe 

kunnen we verklaren dat sommige mechanismen en/ of strategieën van discretie vaker voorkomen in de 

ene stad dan in de andere? 

De belangrijkste verschillen tussen de twee cases kan worden geassocieerd met specifieke beleidsvelden 

van opvang (fields of reception), de lokale configuratie van institutionele arrangementen. Mijn voornaamste 

argument is dat verschillende contexten met specifieke institutionele arrangementen verschillende 

motivaties voor discretie en strategieën bevorderen. Met andere woorden, elke case wordt een specifieke 
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configuratie van elementen die fungeert als een trigger, waardoor actoren coping of ethische strategieën 

gaan toepassen. 

Discretionaire praktijken zijn dan het resultaat van de interactie tussen discretionaire bevoegdheid, 

strategieën en contextuele factoren. We moeten het beleidsveld begrijpen als het directe referentiekader 

dat de practitioners gebruiken voor hun actie, terwijl bredere institutionele arrangementen alleen 

overgebracht  worden door middel van dat frame van actie. De context bemiddelt niet alleen hoe actoren 

de problemen waarnemen, maar ook de oplossingen die zij voorstellen. Elke context bestaat uit een set 

van 'contextuele factoren' die tegelijkertijd de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, met zich 

meebrengt. In de cases  bestaat het beleidsveld van opvang uit zeven 'contextuele factoren': kenmerken 

van de beneficiary (policy demand), materiële en organisatorische middelen, handhavingsmechanismen, 

autonomie van het opvangpersoneel, ideologie, policymaking dynamiek, en consolidatie van het 

beleidsveld. 

Conclusies 

Het huidige onderzoek toont het bestaan van een policy gap in beide cases aan. In tegenstelling tot wat de 

wetenschappelijke literatuur traditioneel over integratieregimes veronderstelt, oefent het nationale beleid 

van integratie weinig invloed uit op de ontvangstpraktijken van de middelbare scholen in Rotterdam en 

Barcelona. Schoolpraktijken in de lokale cases worden vrij onafhankelijk van het nationale integratiebeleid 

uitgevoerd. De doelen en de redenen van het nationale integratiebeleid geven niet direct vorm aan de 

doelstellingen van de scholen in de opvang van allochtone kinderen. Ook de voorkeurspatronen van 

organisatie van het nationale integratiebeleid lijken alleen een indirecte relatie tot de instrumenten en 

budgetten voor educatieve opvang te hebben. 

Echter, het beeld dat ontstaat uit de vergelijking van de scholen in Barcelona en in Rotterdam is 

complexer dan dat alleen maar het ‘policy gap hypothesis’ of het ‘integration regime’ theorie wordt 

bevestigd. De bevindingen onthullen veel meer verschillen dan de literatuur over integratieregimes 

veronderstelt, en laten een stevige en geïnstitutionaliseerde kloof op verschillende niveaus zien. Maar op 

hetzelfde moment is het werkelijke beeld meer een institutionele congruentie dan wat de hypothese m.b.t. 

de implementatiekloof zou voorspellen. Dit omdat de organisatorische kanalen en de ideologieën van het 

onderwijssysteem de kansen van bepaalde handelwijzen verminderen en anderen verhogen wat ook op de 

opvang invloed heeft. Het onderwijssysteem doet er dus toe. 

Bovendien is het in de cases bestudeerde beleidslemte fundamenteel verbonden met het institutionele 

kader waarin deze is ingebed, waardoor het dus in elke case anders is. In Barcelona is de kloof groter; men 

reageert vooral via coping praktijken op de onmiddellijke pragmatische eisen van de situatie. In Rotterdam 

voldoen schoolpraktijken in het algemeen aan het ontvangstprogramma, maar maken scholen gebruik van 

een aantal discretionaire maatregelen ingegeven door de wens om onderwijsresultaten van de leerlingen te 

verbeteren. 

Tot slot dienen vier conclusies van dit onderzoek te worden benadrukt vanwege hun implicaties voor 

toekomstig onderzoek. Ten eerste is er de relevantie van het lokale veld als kader voor de praktijken van 

de beleidsuitvoering. Ten tweede is er de embedding van de discretie, gezien het feit dat discretionaire 

praktijken afhankelijk van het institutionele kader in elke case verschillen. Institutionele arrangementen 

hebben ook verschillende capaciteiten om de praktijken te beïnvloeden in verschillende spatio-temporele 

settings. Daarom is het van cruciaal belang te onderzoeken welke contextuele omstandigheden de naleving 

of de niet-naleving in verschillende cases ondersteunen. Voor toekomstig onderzoek naar de relatieve 

invloed van instituties op praktijken van educatieve opvang stel ik voor om de specifieke contextuele 

elementen die invloed hebben gehad in de cases van Barcelona en Rotterdam als een heuristisch model te 

gebruiken. 
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Een derde conclusie is dat er een convergerende tendens is naar parallele receptie en naar een 

minimalistische stijl van opvang (taaltraining alleen). Ondanks de inbedding in zeer verschillend 

integratiebeleid en opvangprogramma's, prefereren de practitioners in Barcelona en Rotterdam de 

nieuwkomers gescheiden van de autochtone leerlingen op te vangen – hoewel deze voorkeur wordt 

onderschreven door het beleid in het ene geval, maar niet in de andere-. Met andere woorden: de huidige 

vergelijking van zeer verschillende systemen heeft opvallende overeenkomsten van parallelle 

opvangpraktijken laten zien, die het gevolg zijn van een groot deel van de afwijking van de praktijk van het 

beleid in Barcelona.  

En de laatste conclusie verwijst naar het gebruik van discretie als een collectieve strategie door scholen, 

afdelingen binnen scholen of groepen van docenten. Hoewel beleidsuitvoerders institutioneel verankerd 

zijn, zijn ze ook 'agenten van de geschiedenis'. Deze studie toont aan dat de praktijken van de leerkrachten 

en actoren in belangrijke opzichten door de veld van opvang beperkt zijn geworden. De context schept 

dus een milieu dat bepaalde acties bevoordeelt ten opzichte van andere. Tegelijkertijd benadrukt deze 

vergelijking dat discretionaire opvangpraktijken de institutionele context waarin ze ingebed zijn gedeeltelijk 

kunnen transformeren. Dit geldt met name als discretie wordt gebruikt als een collectieve strategie van 

scholen of groepen van leraren, maar dat levert diverse mogelijke resultaten op die als altijd onderhevig 

zijn aan de samenhang van verschillende belangen binnen de school. 




