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Voorwoord d 

Hett voorwoord van een proefschrift is altijd een uitgelezen kans om een beeld te krijgen van 
dee persoon achter de schrijver of schrijfster in kwestie. Sommige auteurs zijn heel zakelijk en 
bestedenn er niet meer dan een paar verplichte woorden aan, anderen slepen zelfs hun 
tennisverenigingg of schaakclub er bij. Ik zal proberen om de gulden middenweg te 
bewandelenn door mij voornamelijk te richten op personen, die daadwerkelijk bij het 
onderzoekk betrokken zijn geweest. 

Mijnn dankwoord geldt daarom allereerst mijn promotor Rob van Engelsdorp Gastelaars en co-
promotorr Cees Cortie, die mij met raad en daad bijstonden. Naarmate het onderzoek vorderde 
enn er daadwerkelijk resultaten kwamen, werden de voortgangsgesprekken steeds boeiender en 
enthousiaster.. Van de overige medewerkers van het onderzoekinstituut AME wil ik vooral een 
aantall  leden van de "tijd-ruimte groep" bedanken voor hun interesse en deskundige 
commentaar:: Lia Karsten, Frans Thissen, Elleke de Wijs, Renkse Emmelkamp, Linda Smit en 
inn het bijzonder Joos Droogleever Fortuijn. Ook andere collega's bedank ik voor de goede 
samenwerking,, vooral hen die net als ik betrokken waren bij het tweede-jaarsveldwerk. Een 
speciaall  woord van dank gaat uit naar Lotty Jansen-Saan en Saskia Peletier van het 
secretariaat,, die het hele proces vanaf het begin hebben meegemaakt en altijd zeer 
belangstellendd waren. Bovendien zorgden zij in niet geringe mate voor de gezelligheid op het 
instituut! ! 

Dee lijst met medepromovendi is te uitgebreid om hen allemaal persoonlijk te bedanken voor 
dee (morele) ondersteuning. Ik volsta daarom met het noemen van mijn kamergenoten in de 
loopp der jaren: Jochem de Vries, Bart Wissink, Mariëlle de Winter, Marco Bontje en zeker 
Renskee Emmelkamp. Zij staan symbool voor alle "junior-onderzoekers" (een veel betere term 
dann dat vervelende AIO, OIO of bursaal...). Ook promovendi van andere faculteiten en 
universiteiten,, die ik via mijn bestuurswerk voor de Promovendiraad van de UvA en 
onderzoeksschooll  NETHUR heb leren kennen, dank ik voor de prettige contacten. Ik wil 
NETHURR verder graag noemen in verband met de geboden cursussen, studiedagen en 
seminars.. Mijn huidige collega's van de VBKO wil ik danken voor de goede sfeer en 
belangstelling.. Voor de afronding van het proefschrift was het motiverend om vanuit een 
anderee invalshoek en met andere mensen met soortgelijke thema's bezig te zijn. 

Gelukkigg heb ik weinig last gehad van het zogenaamde "ivoren toren gevoel" dat bij veel 
buitenstaanderss leeft wanneer zij aan wetenschappelijk onderzoek denken. Sociale geografie 
leentt zich mijns inziens dan ook uitstekend voor veldonderzoek. Getuige het bord op het 
secretariaatt waar de afwezigheid wordt geregistreerd, geldt dit voor meer collega's. "De straat 
iss mijn laboratorium" heb ik vaak geroepen. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat "de 
straat""  - in mijn geval bestaande uit directeuren, leerkrachten, leerlingen en ambtenaren - zo 
welwillendd heeft meegewerkt aan het onderzoek. 



Inn het ouderlijk huis was het thema van mijn onderzoek regelmatig onderwerp van gesprek. 
Aangezienn beide ouders al decennialang in het onderwijs werkzaam zijn en mijn opa zelfs op 
eenn aantal van de in dit boek genoemde scholen heeft lesgegeven, zal dit geen verbazing 
wekken.. Ook het gegeven dat mijn promotor en mijn ouders nagenoeg buren van elkaar zijn, 
zorgdee voor veel wederzijds herkenbare situaties. Ik ben mijn ouders dankbaar voor de 
liefdevollee opvoeding en ondersteuning, die mede heeft geresulteerd in een succesvolle 
afrondingg van de dissertatie. Ook overige familieleden (in het bijzonder Hans en Thera), 
vriendinnenn en vrienden wil ik bedanken. Hun aandacht is gelukkig niet beperkt gebleven tot 
dee wereld van het proefschrift. 

Amsterdam,, augustus 2000 
Peterr Gramberg 



Hoofdstukk één 

Inleidin g g 

1.11 Proloog: terug naar  de eigen schoolloopbaan 

Dinsdagmiddag,, kwart over drie. Ik heb mij enigszins verdekt opgesteld tussen een aantal 
wachtendee ouders bij mijn oude lagere school in Amsterdam-Osdorp. Vanzelf komen de 
herinneringenn aan mijn eigen schooltijd boven. Ik denk terug aan een erg leuke school met 
eenn zeer gevarieerd publiek. Een aantal ouders was werkzaam als arbeider of zat achter de 
kassa,, maar er zaten ook kinderen van leraren, tandartsen en artsen op de school. Het 
gemengdee karakter kwam ook in de vakantiebestemmingen tot uiting. Een deel van de klas 
gingg naar de camping of de volkstuin (soms zelfs met uitzicht op de eigen wijk), terwijl 
anderee kinderen naar Frankrijk of Duitsland gingen. Een paar elite leerlingen namen met hun 
ouderss het vliegtuig naar bestemmingen als de Canarische Eilanden, Madeira of Griekenland. 

Dee extra leerkracht die er was om buitenlandse kinderen ondersteuning te bieden had een 
nogg overzichtelijk groepje: in elke klas zaten slechts een paar buitenlandse kinderen. Wel 
zatenn er vrij veel Surinamers op de school (maar die werden helemaal niet als buitenlanders 
beschouwd),, waarvan ik er de afgelopen jaren een aantal regelmatig op televisie zag: ze zijn 
profvoetballerss geworden en tot dusverre waarschijnlijk de beroemdste klasgenoten. 

Hoee is de situatie een kleine twintig jaar later? Veel klasgenoten hebben de wijk allang 
verlatenn en wonen met hun gezinnen in Almere of Purmerend of in nieuwbouwwijken als 
Nieuw-Slotenn en de Aker in Amsterdam. Mijn basisschool wordt nu als zwarte school 
beschouwd,, hoewel ik nog wel wat Nederlandse kinderen zie. De verhouding tussen 
buitenlandsee en Nederlandse kinderen laat momenteel ongeveer het omgekeerde beeld van 
toenn zien. De school schijnt binnenkort tegen de vlakte te gaan. Er komt een nieuw 
schoolgebouww voor terug met daarboven luxueuze woningen in een poging de 
bevolkingssamenstellingg in de wijk te "upgraden". 

Eenn dag later. Ik sta om tien voor half drie voor mijn oude middelbare school in Amsterdam-
Zuid.. Ik was hier destijds heengegaan, omdat het mijn ouders de beste school voor mij leek en 
mijnn moeder vroeger zelf ook op deze school had gezeten. Van de scholen in de eigen 
omgevingg (Amsterdam-West) verwachtten mijn ouders ten eerste niet zoveel kwaliteit en ten 
tweedee stond hen de populatie niet zo aan. Vooral het feit dat het niet zo'n grote school was, 
sprakk me zelf het meest aan, want voor de rest kende ik helemaal niemand op die school, ging 
niemandd van mijn basisschool er heen en vond ik het bovendien erg ver weg. De school 
bevindtt zich in de Apollobuurt, één van de meest chique wijken van de stad. Ook hier komen 
dee herinneringen aan een overigens leuke schooltijd boven. De sfeer in de klas werd voor mijn 
gevoell  bepaald door de kinderen uit de omliggende straten en uit de aangrenzende 
Concertgebouwbuurt.. Een groot deel van deze leerlingen kende elkaar al van de basisschool 
en/off  van de hockeyvereniging. Er waren geloof ik zeven leerlingen in de brugklas die niet op 
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hockeyy zaten. Italië en dan met name Toscane was de voornaamste vakantiebestemming. Het 

wass bijna vanzelfsprekend dat je daar heen ging. Ik weet nog goed dat in de brugklas een 

klasgenoott aan mij vroeg: "hoe vaak ben jij  in Florence geweest?" Dit zou op mijn 

basisschooll  een onvoorstelbare vraag zijn geweest. Na de groep uit Zuid volgden de 

leerlingenn uit Buitenveldert, Abcoude en Amstelveen. Nét niet het niveau van de eerste groep, 

maarr toch goede tweede. De rij werd gesloten door een paar leerlingen uit de 

"buitengewesten",, zoals Osdorp en Gaasperdam. Deze wijken waren terra incognita voor de 

meestee andere leerlingen. Ik moest altijd omstandig uitleggen wraar ik woonachtig was, terwijl 

Abcoudee waarschijnlijk verder van de school gelegen was. Toen ik zestien was, verhuisden 

wee zelf naar Amsterdam-Zuid. En het zal wel verbeelding zijn geweest, maar opeens had ik 

hett gevoel dat ik steeg in de hiërarchie. Ik werd vaker gevraagd voor partijtjes, klasgenoten 

kwamenn onverwacht langs, mijn straat was zeer bekend bij iedereen. 

Watt voor soort leerlingen komt nu de school uitfietsen en uitlopen? Ten eerste valt mij op 

datt de school zeer vol is geworden. Het lijk t wel of er veel meer leerlingen op de school zitten 

dann indertijd, toen het één van de kleinste scholen van Amsterdam was. Inderdaad blijkt bij 

navraagg dat het aantal leerlingen de laatste jaren fors gegroeid is. En dat zelfs zonder (of 

misschienn wel dankzij?) fusies met andere scholen, die na zware protesten zijn afgewend. 

Warenn er in mijn eerste jaar drie brugklassen, dit schooljaar zijn het er acht. Ten tweede wordt 

duidelijkk dat de multiculturele samenleving vooralsnog aan deze school voorbij lijk t te zijn 

gegaan:: de overgrote meerderheid van de uit de school komende leerlingen heeft een 

Nederlandsee achtergrond. 

1.22 Introducti e en relevantie van de studie 

Dee voorgaande beschrijving is natuurlijk niet objectief. Toch komen wel een paar thema's 

naarr voren, die gedurende dit onderzoek vaker aan bod zullen komen. School- en in het 

kielzogg daarvan beroepsloopbanen verlopen zelden helemaal toevallig en worden vaak bij de 

geboortee al voor een belangrijk deel bepaald. Hoe zou mijn schoolloopbaan verlopen zijn als 

ikk als zoon van een timmerman of loodgieter was geboren? De kans is groter dat ik zelf ook 

eenn beroepsopleiding had gevolgd. Kinderen van lager opgeleide ouders gaan namelijk zelf 

meestall  ook weer naar lagere typen onderwijs en zo ontstaat er een vicieuze cirkel. 

Daarentegenn kan ook gewezen worden op de enorme inspanningen die met name sinds de 

jarenn zestig zijn verricht om het onderwijs zo breed mogelijk toegankelijk te maken voor alle 

groepenn uit de samenleving. Ten dele is dit beleid succesvol geweest, want het komt vaker 

dann vroeger voor dat een kind van lager opgeleide ouders op de universiteit belandt. Mede 

doorr de rol van het onderwijs komen vergeleken met enkele decennia geleden meer 

Nederlanderss tegenwoordig in een andere sociaal-economische klasse dan die van hun ouders 

terechtt (De Graaf & Luijkx, 1995). 

Hett ouderlijk milieu is echter nog steeds van belang in het structureren van schoolloopbanen, 

zoalss veel onderzoek heeft aangetoond (onder andere Blau & Duncan, 1967; Van Heek, 1968; 

Pescharr & Wesselingh, 1985; De Graaf & Luijkx, 1995). De invloed van de ruimtelijke 
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omgevingg waarin de jongere opgroeit - de buurt, de stad en de regio - blijf t bij deze 

onderzoekenn onderbelicht, hoewel er zeker zo nu en dan naar verwezen wordt (Eirmbter, 

1977;; Tesser, 1981; Bun & Spruit, 1982; Meesters & de Leeuw, 1983, 1984; Moulden & 

Bradford,, 1984; Berdowski & Van der Steenhoven, 1995; Tesser, Van Dugten & Merens, 

1996;; Veenman, 1996a). De invloed van de ruimtelijke omgeving vormt echter zelden het 

uitgangspuntt van een studie. Dit hangt ook samen met het feit dat althans mij weinig 

geografenn bekend zijn die zich met schoolloopbanen bezig houden. De genoemde auteurs 

betreffenn veelal onderwijskundigen en (onderwijs)sociologen. In dit onderzoek is daarom de 

mogelijkee ruimtelijke invloed als onderwerp centraal gesteld. Hoe zou mijn schoolloopbaan 

verlopenn zijn als mijn wieg in Winschoten, Doetinchem of Terneuzen had gestaan? Of als ik 

inn Amsterdam in een "slechtere" of juist "betere" buurt dan Osdorp was opgegroeid? 

Onderzochtt zal worden in hoeverre individuele schoolloopbanen gestuurd en beïnvloed 

wordenn door omgevingskenmerken. In hoeverre het voor de schoolloopbaan uitmaakt of je in 

dee grachtengordel wordt geboren of in een achterstandsbuurt. Of dat je opgroeit in een stad, 

waarr ontelbaar veel opleidingsmogelijkheden zijn of in een omgeving die daarmee wat minder 

rijkk gezegend is. 

Mett name de negatieve rol die de ruimtelijke omgeving zou kunnen spelen in het 

structurerenn van de levens van de bewoners, staat momenteel erg in de belangstelling. Op 

stedelijkk niveau wordt gesproken over ruimtelijke segregatie, over ruimtelijke tweedeling, 

overr de duale stad en over "divided cities" (Musterd & Ostendorf, 1994). De concentratie van 

bewonerss die kunnen worden omschreven als "kansarm" wordt als een probleem beschouwd. 

Niett zelden wordt deze omschrijving van het woord kansarm verbonden met bepaalde 

etnischee en culturele aspecten. De concentratie van kansarmoede in bepaalde buurten, steden 

enn regio's zou bijdragen aan de vergroting van de kans op gebrekkige maatschappelijke 

participatie,, zowel op economisch terrein (werkloosheid), politiek terrein (het niet- of 

extreem-rechtss stemmen), cultureel terrein (beperkt gebruik van culturele voorzieningen), 

sociaall  terrein (beperkt contact met mensen buiten de eigen kring) als op het gebied van 

onderwijss (lage scholing met voortijdige schoolverlating en veelvuldig spijbelen). "Dergelijk 

sociaalsociaal isolement zou vervolgens kunnen leiden tot verminderde kansen op opwaartse sociale 

mobiliteitmobiliteit en wellicht uiteindelijk zelfs uitmonden in het ontstaan van een stedelijke 

onderklasse,onderklasse, waarin de achterstand van generatie op generatie wordt overgedragen" 

(Musterd,, Ostendorf & Saris, 1995, p. 7). 

Dee ongeregeldheden in bepaalde buurten, waarbij vooral jongeren betrokken zijn, zouden 

eenn reactie op deze sociale uitsluiting zijn. Buurten als Velve-Lindenhof in Enschede (de 

"Miro-rellen"),, de Oosterparkwijk in Groningen en Overtoomse Veld in Amsterdam 

bepaaldenn gedurende de looptijd van dit onderzoek voor kortere of langere tijd het landelijke 

nieuws.. Jongeren in deze buurten zouden geen toegang meer hebben tot de maatschappij en 

daaromm in opstand komen tegen dezelfde maatschappij. Tegenstanders van deze opvatting 

wijzenn erop dat het slechts een kleine groep is die de problemen veroorzaakt en dat lang niet 

allee jongeren uit deze buurten hierop aangesproken kunnen worden. Ook rijst de vraag of het 

dee buurt als zodanig is die deze problemen veroorzaakt of dat individuele kenmerken hier 

primairr verantwoordelijk voor zijn. Het feit dat een bepaald deel van de bevolking min of 
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meerr is buitengesloten van de samenleving, hangt namelijk in de eerste plaats samen met een 

groott aantal individuele kenmerken. Dit betreffen zaken als opleidingsniveau, taalbeheersing, 

arbeids-- en beroepsoriëntatie, arbeidsaanbod, etnische herkomst, de voorafgaande beroeps-

loopbaann en de kenmerken van de huwelijkspartner (Kooien & Van Vlerken, 1988; Dronkers 

&&  Ultee, 1995). Het is daarom zeer de vraag of van de buurt een zelfstandige invloed te 

verwachtenn is. Men wijst in dit kader al gauw naar de Verenigde Staten, waar kansarme 

bewonerss in getto's opgesloten zitten en er voor hen geen mogelijkheid voor sociale mobiliteit 

meerr is. Hoewel Europa geneigd is de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op den duur te 

volgen,, is het momenteel onlogisch om te verwachten dat er binnen de Nederlandse context 

eenn belangrijk effect van de buurt op sociaal isolement zal uitgaan. De mate van segregatie, 

vann concentratie van kansarmoede en van mensen met weinig perspectief op sociale mobiliteit 

iss zo gering dat de invloed van de buurt te verwaarlozen is (Musterd, Ostendorf & Saris, 

1995).. De vraag is natuurlijk of dit in de toekomst ook zo blijft . 

Opp regionaal niveau manifesteert de mogelijke negatieve invloed zich allereerst in de 

ongelijkee spreiding van economische activiteiten over het land en de daarbij behorende 

onevenwichtigheidd op het gebied van de werkgelegenheid. In de jaren zestig en zeventig is er 

daaromm expliciet beleid gevoerd om werkgelegenheid, maar ook onderwijs, evenwichtiger 

overr het land te verspreiden. Perifere gebieden werden lange tijd gezien als 

achterstandsgebiedenn met zelfs weerstand tegen onderwijs. Zo schrijft Karsten over haar 

onderzoeksgebiedd De Streek (tussen Hoorn en Enkhuizen): "In een rapport van de provincie 

uituit 1963 werd gesproken over een beperkte horizon van zowel mannen als vrouwen. Het 

onderwijsniveauonderwijsniveau in de regio bleef achter bij de rest van Noord-Holland. Vooral meisjes 

werden,werden, aldus het rapport, nauwelijks gestimuleerd onderwijs te volgen onder het motto "zij 

gaangaan toch trouwen". Bovendien leefde de opvatting dat te veel leren een afkeer van 

huishoudelijkhuishoudelijk werk aankweekte" (Karsten, 1992, p. 105). Ook in andere studies komen we 

dergelijkee opmerkingen over perifere regio's tegen. Bij de locale bevolking bestaat weinig 

affiniteitt met onderwijs en dat resulteert in een afkerige houding. Meer 

onderwijsvoorzieningenn zouden de belangstelling vergroten en de deelname bevorderen (Van 

derr Meer, 1996). Het is de vraag of dit spreidingsbeleid heeft geleid tot een uniformer aanbod 

vann en een uniformer vraag naar onderwijs, waardoor regionale verschillen aan betekenis 

hebbenn ingeboet. 

Hett doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te krijgen in de betekenis van het 

ruimtelijkk milieu voor individuele schoolcarrières en of deze carrières beïnvloed worden en 

vann elkaar verschillen doordat de leerlingen in verschillende locale en regionale settings 

opgroeien.. Met name de overgang van basisschool naar middelbare school en de overgang van 

schooll  naar arbeid zijn hierbij centrale wendingen in de levensloop van jongeren (De Goede & 

Hustinx,, 1993). De keuzen die jongeren maken betreffende het onderwijs na de basisschool, 

maarr ook na de middelbare school, hebben verregaande gevolgen voor het verdere verloop 

vann de schoolloopbaan en de beroepsloopbaan. In algemene zin kan gezegd worden dat, 

hoewell  men op latere leeftijd natuurlijk nog wijzigingen kan aanbrengen in de schoolloopbaan 

enn in het verlengde daarvan in de beroepsloopbaan, het onderwijs dat men in de tienerjaren 
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volgtt toch zeer bepalend is voor de positie in de rest van het leven. Daarom staat in dit 
onderzoekk de leeftijdsgroep van twaalf tot achttien jaar centraal. 

1.33 Introducti e probleemstelling 

Dee vraag die in dit onderzoek opduikt, is in hoeverre ruimtelijke aspecten van belang zijn 
voorr het structureren van de schoolloopbaan. Op twee manieren kan naar deze invloed worden 
gekeken.. Ten eerste hebben niet alle ruimtelijke contexten dezelfde voorzieningenstructuur. 
Regio's,, steden en buurten verschillen daarmee in de faciliteiten die zij de bewoners 
aanbiedenn (Knox, 1995). De locaties van deze faciliteiten zijn niet toevallig en mede 
afhankelijkk van het type bewoners. Het al of niet beschikbaar zijn van een voorziening 
beïnvloedtt dan weer het gedrag en de mogelijkheden van de bewoners. Faciliteiten worden 
vaakk uitsluitend opgevat als concrete voorzieningen zoals winkels, scholen en 
werkgelegenheid.. Het begrip kan echter ook als hulpnetwerk worden opgevat. Faciliteiten zijn 
dann personen die een positieve of negatieve invloed op iemands levensloop hebben en die 
zichh ook niet voor niets in een bepaalde ruimtelijke context bevinden. 

Tenn tweede kunnen ook de culturele kenmerken van het ruimtelijk schaalniveau van 
invloedd zijn op individuen. Door de ruimtelijke concentratie van groepen bewoners met min 
off  meer dezelfde individuele kenmerken en hun onderlinge netwerk kan er namelijk een 
buurtcultuurr of een regionale cultuur ontstaan, die op zijn beurt de bewoners een bepaald 
normen-- en waardenpatroon oftewel regels oplegt. Dit betreffen dan de interne regels, die in 
ongunstigee gevallen kunnen uitmonden in een belemmering om aan (bepaalde) 
onderwijsvormenn deel te nemen. Ook kunnen de regels extern bepaald worden door de 
buitenwereld.. Dit komt het meest tot uitdrukking in het verschijnsel territoriale stigmatisering, 
waarbijj  bewoners uit slecht aangeschreven gebieden door anderen worden gestigmatiseerd en 
henn de toegang tot bepaalde faciliteiten wordt geweigerd. 

Mett deze toelichting in het achterhoofd is de volgende voorlopige probleemstelling 
geformuleerd,, die in hoofdstuk vier nader uitgewerkt zal worden: 

Welkee rol speelt het ruimtelij k milieu in het structureren van de schoolloopbanen? 

Hierbijj  zal bekeken worden of de geselecteerde regio's en buurten een positief of negatief 
conditionerendd effect op de schoolloopbaan hebben. Hierbij kan zowel een structurele als een 
culturelee kant worden onderscheiden. Deze zijn niet onafhankelijk van elkaar. De structuur 
manifesteertt zich vooral in het aanbod: wat voor soort onderwijs is aanwezig en in hoeverre is 
ditt onderwijs beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk? De cultuur komt eerder tot uitdrukking 
inn de vraag naar onderwijs: aan welk type onderwijs wordt veel waarde gehecht en waar is 
veell  belangstelling voor? In de uitwerking van dit onderzoek zijn structuur en cultuur met 
betrekkingg tot de genoemde ruimtelijke contexten als uitgangspunt genomen. Hierbij is qua 
schaalniveauu eigenlijk van "boven" naar "beneden" gewerkt. Dat betekent dat de context 
regioregio als ingang van het onderzoek is gekozen. Twee regio's zijn geselecteerd, die in ieder 
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gevall  van elkaar verschillen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid. Hierbij is één 

centraall  stadsgewest gekozen dat zich met succes heeft omgevormd van een industriële naar 

eenn post-industriële structuur (Amsterdam) en één perifeer stadsgewest waarbij deze overstap 

minderr succesvol is geweest (Enschede). Binnen deze stadsgewesten zijn verschillende typen 

buurtenn geselecteerd, die gedomineerd worden door respectievelijk allochtone jongeren, 

autochtonee jongeren met lager opgeleide ouders en autochtone jongeren met hoger opgeleide 

ouders.. Zodoende is getracht ook aan de context buurt inhoud te geven. 

1.44 Opbouw van het boek 

Omm een antwoord te vinden op de hiervoor gegeven probleemstelling zal in hoofdstuk twee 

eenn theoretisch kader worden gepresenteerd. Hierbij wordt eerst de aloude relatie tussen 

ouderlijkk milieu en schoolloopbanen van de kinderen onder de loep genomen. Deze relatie 

wordtt door sommige theoretici gezien als mobiliserend (de invloed van het ouderlijk milieu is 

verminderd)) en door anderen als reproducerend (de invloed van het ouderlijk milieu is 

vermeerderdd of ten minste gelijk gebleven). Het onderscheid tussen mobiliserend en 

reproducerendd kan ook worden toegepast op de in deze inleiding geïntroduceerde 

schaalniveauss buurt en regio. Hierbij staat de vraag centraal welke betekenis en invloed deze 

tweee extra territoriale kaders kunnen hebben in het structureren van individuele 

schoolloopbanen.. De gemaakte veronderstellingen en vragen zullen in latere hoofdstukken 

uitgewerktt worden met behulp van empirisch materiaal. 

Hoofdstukk drie behandelt het Nederlandse onderwijsbeleid. Hierbij zal bekeken worden 

welkee (ruimtelijke) maatregelen de afgelopen decennia genomen zijn om de invloed van het 

ouderlijkk milieu op schoolloopbanen op nationaal, regionaat en locaal niveau weg te werken 

off  in elk geval te verminderen. De vraag is of dit beleid heeft geresulteerd in een 

onderwijssysteemm dat meer dan vroeger gericht is op sociale mobiliteit en dus steun geeft aan 

dee mobiliseringsthese. 

Inn hoofdstuk vier is het tijd voor de introductie van het "eigen" onderzoek, waarbij uitleg 

zall  worden gegeven over de geselecteerde regio's, buurten, scholen en respondenten. Hierbij 

wordtt achtergrondinformatie gegeven ten aanzien van de demografische, economische en 

culturelee aspecten van Amsterdam en Enschede. Tevens worden in dit hoofdstuk de 

onderzoeksbuurtenn nader voorgesteld. In hoofdstuk vijf wordt nagegaan hoe de in hoofdstuk 

vierr beschreven aspecten doorwerken in de vraag naar en het aanbod van onderwijs in 

Amsterdamm en Enschede. Zowel hoofdstuk vier als hoofdstuk vijf zijn voor een belangrijk 

deell  gebaseerd op gesprekken met sleutelpersonen, werkzaam op scholen, op het arbeidsbu-

reauu en in diverse gemeentelijke instellingen. 

Dee hoofdstukken zes, zeven en acht gaan in op de schoolkeuzen en schoolloopbanen van 

dee onderzochte leerlingen. In hoofdstuk zes staat de invloed van het ouderlijk milieu centraal, 

inn hoofdstuk zeven komt de invloed van de buurt aan de orde en in hoofdstuk acht wordt de 

invloedd van de regio uitgewerkt. Deze hoofdstukken zijn tot stand gekomen met behulp van 

eenn enquête onder 330 jongeren en aanvullende diepte-interviews. In hoofdstuk negen 
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tenslottee worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd en zullen er suggesties voor 
verderr onderzoek en enkele beleidsaanbevelingen worden gedaan. 





Hoofdstukk twee 

Theoretischh kader 

2.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk zal het theoretisch kader van het onderzoek gepresenteerd worden. Het 
centralee thema hierbij is de vraag in hoeverre de buurt en de regio een zelfstandige rol spelen 
bijj  het vorm geven van schoolloopbanen. Voordat op de rol van de regio en de buurt wordt 
ingegaan,, wordt eerst besproken welke functie, betekenis en waarde het onderwijs heeft voor 
dee maatschappij. Zowel de functie als betekenis van het onderwijs hangt sterk samen met de 
socialee achtergrond en het ouderlijk milieu van de leerlingen. Daarom zal deze relatie 
allereerstt behandeld worden. De invloed van het ouderlijk milieu op schoolloopbanen en de 
matee van sociale mobiliteit is sinds de Tweede Wereldoorlog een door een groot aantal 
onderzoekerss behandeld onderwerp. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn in 
chronologischee volgorde Van Tulder (1962), Van Heek (1968), Dronkers (1978; 1992), 
Ganzeboomm & De Graaf (1983) en Van der Velden (1991). In paragraaf 2.3 zullen de 
belangrijkstee resultaten uit deze onderzoeken behandeld worden. 

Inn genoemde onderzoeken wordt meestal uitgegaan van een constante ruimtelijke 
omgeving,, dat wil zeggen Nederland als geheel. In het voorliggende onderzoek worden echter 
tweee territoriale kaders ingebracht, die fungeren als zowel een uitbreiding ten opzichte van het 
individuelee niveau als een inperking ten opzichte van het nationale niveau (figuur 2.1). Ik licht 
dezee denkwijze toe. Vanuit het gezichtspunt van het land gezien is de inbreng van twee extra 
territorialee kaders (regio en buurt) een verbijzondering van het algemene Nederlandse beeld. 
Regio's,, steden en buurten verschillen namelijk in de faciliteiten die zij de bewoners 
aanbiedenn en de regels die zij de bewoners opleggen. Dit geldt ook op het gebied van 
onderwijs.. Onderwijsfaciliteiten zijn niet willekeurig en gelijkmatig over de ruimte verspreid. 
Dee omgeving is dus ten eerste een leverancier van onderwijsmogelijkheden en -
onmogelijkheden.. Ten tweede biedt de omgeving niet alleen faciliteiten, maar legt zij tevens 
regelss aan de bewoners op, ook op het gebied van onderwijs. Vaak worden deze regels 
beïnvloedd door de regionale of locale cultuur. De regels zijn soms positief en soms negatief en 
kunnenn dus verschillend doorwerken in de individuele schoolloopbanen. 

Eenn vergelijkbare redenering kan vanuit het gezichtspunt van het individu worden 
gevolgd.. Zo bezien kan de inbreng van de twee kaders regio en buurt tot een uitbreiding van 
dee faciliteiten en regels op individueel niveau leiden. Individuen zijn gesitueerd in en 
verwevenn met een bepaalde context van tijd en ruimte en moeten daarom vanuit die context 
begrepenn worden (Giddens, 1984). Mensen staan niet op zichzelf, want juist door het contact 
mett anderen - de hulpnetwerken - komen de contexten tot stand. Vanuit individueel 
gezichtspuntt kunnen personen dus, net als fysieke middelen (allocatieve middelen), opgevat 
wordenn als faciliteiten die een positieve of negatieve invloed op iemands schoolloopbaan 
hebbenn (autoratieve middelen). Tenslotte kunnen ook de regels afgedwongen worden door de 
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ruimtelijkee omgeving, in die zin dat het beeld dat van buiten op de buurt en de regio bestaat 
(hett imago), leidt tot gedwongen aanpassing van het gedrag van de individuele bewoners. 

Figuurr 2.1 Schematisch overzicht invloed regio en buurt op schoolloopbanen 

Individueell  niveau 

regioo en buurt 

voorzieningenn (faciliteiten) 
hulpnetwerkenn (faciliteiten) 
cultuurr  (regels) 
beeldd en imago (regels) 

nationaall  niveau 

Dee faciliteiten manifesteren zich in eerste instantie in de voorzieningen en de hulpnetwerken 
enn de regels in de cultuur en het imago. Uiteraard is er sprake van een wisselwerking en 
wederzijdsee beïnvloeding. Regels kunnen door anderen opgelegd zijn, maar ook door 
personenn zelf opgesteld worden, soms ter uitsluiting van anderen. Voor de faciliteiten geldt 
hetzelfde:: als mensen niet tevreden zijn met een bepaald aanbod, kunnen zij in principe ook 
hunn eigen aanbod creëren en hun eigen regels voor de toegankelijkheid van dit aanbod stellen 
(Giddens,, 1984). Daarnaast is er sprake van een wisselwerking tussen het individuele - of 
gezinsniveauu aan de ene kant en het nationale niveau aan de andere kant. Zoals gezegd wordt 
dezee dialectiek door de inbreng van twee specifieke ruimtelijke kaders nader vorm gegeven. 
Hett handelen op individueel niveau leidt tot bepaalde kenmerken van de ruimtelijke context 
enn op zijn beurt legt de ruimtelijke context weer mogelijkheden en beperking aan het individu 
op.. Dit leidt tot het zogenaamd contextgebonden handelen van individuen. Bewoners zijn in 
principee genoodzaakt hun handelen aan te passen aan de mogelijkheden die de omgeving hen 
biedtt en op zijn beurt beïnvloedt dit handelen weer de omgeving, zoals Giddens stelt in zijn 
structuratietheoriee (Giddens, 1984). Hierbij worden het individuele en het structurele 
analyseniveauu met elkaar verbonden. 

Giddenss gaat ervan uit dat mensen kundige actoren zijn (knowledgeable agents), hetgeen 
betekentt dat mensen doelen nastreven en hiervoor redenen kunnen aangeven. Deze doelen 
wordenn bepaald door motivaties en ambities, maar meestal gebeurt dat onbewust (Ritzer, 
1996).. Naast het onbewuste onderscheidt Giddens het praktisch bewuste en het discursieve 
bewuste.. Het praktisch bewuste komt voort uit het alledaagse routinematige handelen; met 
behulpp van het discursieve bewuste kunnen mensen hun gedrag verklaren en beredeneren. In 
hoeverree mensen er in slagen hun individuele wensen, gebaseerd op motivaties en ambities, 
omm te zetten in daadwerkelijk handelen, hangt af van de maatschappelijke structuren die keer 
opp keer door het eigen handelen en dat van anderen (her)bevestigd worden. De 
maatschappelijkee en ruimtelijke context waarin het handelen plaatsvindt, fungeert daarbij als 
belangrijkk structurerend element. Tijd en ruimte zijn cruciale elementen in Giddens1 theorie, 
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diee daarbij ook geïnspireerd is door de Zweedse geograaf Hagerstrand (1970). Hoe meer tijd 

enn ruimte met elkaar overeenkomen, hoe sterker de invloed zal zijn. De theorie van 

Hagerstrandd zelf wordt in paragraaf 2.4 behandeld, wanneer de specifiek geografische 

invalshoekk ten aanzien van schoolloopbanen aan bod komt. 

2.22 De functie, waarde en betekenis van onderwijs 

2.2.11 Inleidin g 

Mett het volgen van onderwijs wordt de basis gelegd voor de sociale posities die jongeren later 

innemenn en bijdragen aan hun verzelfstandiging en volwassenwording. Door de 

meritocratiseringg van de samenleving is onderwijs steeds belangrijker geworden (Martens & 

Veenman,, 1996). Aan het onderwijs kunnen diverse functies worden toegekend: de 

kwalificatiefunctie,, de allocatiefunctie, de selectiefunctie, de identificatiefunctie en de 

legitimatiee functie (Peschar & Wesselingh, 1985). Met name de kwalificatiefunctie, de 

allocatiefunctiee en de selectiefunctie schrijven het onderwijs een onafhankelijke positie toe. 

Hett onderwijs is in staat om verschillen naar sociale herkomst voor een groot deel weg te 

werkenn en mensen passend over de maatschappelijke posities te verdelen. Het onderwijs heeft 

daaromm vooral een moderniserende, mobiliserende en emanciperende functie. De kans dat 

iemandd in een dergelijk onderwijssysteem op de maatschappelijke ladder stijgt is groot. 

Voorall  de identificatiefunctie en de legitimeringsfunctie dragen bij aan de rol van het 

onderwijss als reproductiemechanisme. Bestaande maatschappelijke verhoudingen worden 

doorr het onderwijs overgebracht op elke nieuwe generatie. Kinderen afkomstig uit een lager 

sociaall  milieu krijgen zelf ook lagere posities toebedeeld en kinderen uit hogere sociale 

milieuss hogere posities. De kansen op sociale mobiliteit zijn in een dergelijk 

onderwijssysteemm kleiner en er is dientengevolge sprake van sociale polarisatie. 

Kwalificatiefunctie Kwalificatiefunctie 

Hett onderwijs voorziet in de vereiste kennis en bekwaamheden die nodig zijn om de kwaliteit 

vann de samenleving op peil te houden. Door overdracht van kennis en vaardigheden aan de 

jeugd,, wordt steeds opnieuw het kapitaal aan kennis aangemaakt, hetgeen nodig is om de 

samenlevingg te laten functioneren. 

Allocatiefunctie Allocatiefunctie 

Hett onderwijs bereidt voor op maatschappelijke posities en is één van de belangrijkste 

instrumentenn om deze posities te verdelen. Door voortdurende specialisering is het belang van 

diploma'ss enorm toegenomen. Tegenwoordig zijn er maar weinig beroepen die men zonder 

diplomaa kan uitoefenen. Men kan dan ook spreken van een "certificatiefunctie". Bij de 

allocatiefunctiee gaat het om de toedeling van individuen naar posities binnen één generatie. 

Hett onderwijs wordt gezien als het belangrijkste middel om te bereiken dat mensen 

maatschappelijkee posities kunnen verwerven zonder naar hun sociale herkomst te kijken. 

Positiess worden verdeeld op basis van vaardigheden en verdienste. 
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Selectiefunctie Selectiefunctie 

Dezee functie is nauw met de eerder beschreven allocatiefunctie verbonden. Degene die niet 

aann bepaalde eisen voldoet, moet het óf zonder diploma stellen óf zich tevreden stellen met 

eenn lagere kwalificatie. Aangezien het onderwijs (met name het voortgezet onderwijs) 

rekeningg houdt met de latere sociale posities, heeft het onderwijs een belangrijke sturende en 

toedelendee functie. Het onderwijs heeft de taak om mensen "passend" te verdelen over 

verschillendee opleidings- en diplomacategorieën en daarmee over verschillende maatschap-

pelijkee posities. 

Identificatiefunctie Identificatiefunctie 

Dezee functie wordt ook wel socialisatiefunctie of disciplineringsfunctie genoemd. Het 

onderwijss heeft onder meer als taak om mensen uit te rusten met bepaalde waarden, normen, 

attitudenn en gedragswijzen, die de verhoudingen tussen mensen in het maatschappelijk 

verkeerr regelen. Het onderwijs reproduceert de gedragswijzen en de daaraan ten grondslag 

liggendee codes van de maatschappelijke orde. 

Legitimeringsfunctie Legitimeringsfunctie 

Dee legitimeringsfunctie van het onderwijs zorgt ervoor dat het gerechtvaardigd is dat mensen, 

doorr het volgen van verschillende typen onderwijs, verschillende vaardigheden en kennis 

bezitten.. Sommige mensen hebben daardoor beter toegang tot status en macht dan anderen. 

Dee maatschappelijke ongelijkheid, die uit de selectiefunctie voortvloeit, is daarmee 

vanzelfsprekend,, onvermijdelijk en noodzakelijk. 

Grofwegg kunnen de opvattingen over de functie van het onderwijs dus in twee stromingen 

verdeeldd worden. De eerste stroming zegt dat het onderwijs in staat is om verschillen in 

socialee achtergrond van de leerlingen weg te werken. Het belang van het ouderlijk milieu is 

daardoorr de afgelopen decennia afgenomen en de kansen zijn gelijker geworden. Deze 

opvattingg staat bekend onder de naam modernisering. Het onderwijs heeft daarbij een 

mobiliserendee functie, want de kans op sociale mobiliteit wordt door het volgen van 

onderwijss vergroot. De tweede stroming stelt daar tegenover dat het onderwijs er juist niet in 

slaagtt om verschillen in ouderlijk milieu weg te werken. Integendeel, het onderwijs bevestigt 

enn versterkt de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Jongeren uit hogere sociale milieus 

profiterenn onevenredig van het onderwijsstelsel en weten hun voorsprong op andere jongeren 

tee vergroten. De maatschappelijke ongelijkheid neemt dus zelfs toe. Deze opvatting staat 

bekendd onder de naam reproductie. Volgens de aanhangers van deze opvatting is het 

onderwijss bestendigend en leidt dit tot een polarisatie tussen bevolkingsgroepen. 

Dee twee hoofdopvattingen over het onderwijs zijn kort geschetst. Uiteraard is de 

genoemdee tegenstelling in het dagelijks leven minder groot en lopen de verschillende functies 

minn of meer in elkaar over. Het is echter wel van belang te weten in hoeverre het Nederlandse 

onderwijsstelsell  als mobiliserend kan worden aangeduid. Dit thema zal behandeld worden aan 

dee hand van resultaten van onderwijskundig onderzoek. In hoofdstuk drie zal dan expliciet op 

hett gevoerde Nederlandse beleid worden ingegaan, om te zien in hoeverre men getracht heeft 
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hett onderwijs van zijn reproducerende kenmerken te ontdoen ten gunste van zijn 

mobiliserendee kenmerken. 

2.2.22 Mobiliserin g 

Volgenss de mobiliseringstheorie hangen de posities die mensen innemen in hun leven steeds 

meerr samen met het eigen kunnen en ambitieniveau en minder met het ouderlijk milieu en 

afkomst.. Met andere woorden, zogenaamde toegeschreven kenmerken op basis van geboorte, 

zoalss geslacht, etniciteit en sociale klasse kunnen in een moderne (democratische) 

samenlevingg niet langer de determinanten zijn voor sociaal-economisch succes. De 

samenlevingg zou het zich niet langer kunnen permitteren posities te verdelen op basis van 

niet-economischee kenmerken. Bekwaamheden, intelligentie, motivatie en 

doorzettingsvermogen,, de zogenaamde verworven kenmerken, zijn ervoor in de plaats 

gekomen.. Nu is het natuurlijk zeer de vraag of deze kenmerken onafhankelijk van elkaar zijn. 

Hett ambitieniveau kan bijvoorbeeld behoorlijk beïnvloed worden door het sociale milieu 

waarinn iemand opgroeit. 

Dee mobiliseringstheorie meent dat maatschappelijke posities op functionele wijze worden 

verdeeld.. Iemand met veel capaciteiten ontvangt een hogere positie dan iemand met minder 

capaciteiten.. Het is niet de bedoeling van het onderwijs om iedereen zo hoog mogelijk op te 

leiden,, maar posities mogen niet worden verworven op basis van geboorte. Stratificatie is 

nodig,, maar mag niet tot stand worden gebracht op basis van oneigenlijke argumenten. Deze 

functionalistischefunctionalistische theorie is vooral ontwikkeld in de eerste decennia na de Tweede Wereld-

oorlog.. Een tijd van wederopbouw met vele nieuwe technologische ontwikkelingen, waarvoor 

nieuwee opleidingen noodzakelijk waren. Het was noodzakelijk dat het onderwijs op volle 

toerenn draaide om gekwalificeerde werknemers af te leveren (Meesters, 1992). 

Belemmeringenn in het onderwijs zouden de technologische en economische groei van de 

westersee wereld in de weg staan. Het startsein van deze opvatting werd in 1945 door Kingsley 

Daviss en Wilbert Moore gegeven in een artikel, waarin zij stelden dat stratificatie van de 

maatschappijj  noodzakelijk is. "Sociale ongelijkheid is een instrument waarmee een 

samenlevingsamenleving zich ervan verzekert dat de belangrijkste posities gewetensvol vervuld worden 

doordoor de daartoe meest gekwalificeerden " (Peschar & Wesselingh, 1985). Iedere maatschappij, 

agrarisch,, industrieel of post-industrieel, kenmerkt zich door stratificatie. Het is dus een 

functionelee noodzakelijkheid (Ritzer, 1996). Stratificatie brengt structuur in een maatschappij. 

Opp basis van functionele criteria worden posities aan personen gekoppeld. Het is de taak van 

hett onderwijs om individu en positie op een zo goed mogelijke manier aan elkaar te koppelen. 

Elkk beroep vereist andere vaardigheden en talenten. Volgens Davis & Moore zijn de best 

betaaldee en meest in aanzien staande beroepen die posities, die niet zo prettig zijn om te 

vervullen,, maar die erg noodzakelijk zijn en waarvoor een hoge opleiding noodzakelijk is. De 

mensenn die deze beroepen uitoefenen, behoren een hoog salaris en veel aanzien te krijgen. 

Anderss geven ze hun positie op, waardoor de maatschappij verslechtert. 

Inn dit kader kan ook gedacht worden aan de ruiltheorie van George Homans, die de relatie 

bekijktt tussen gedrag van individuen en beloningen en straffen. De theorie vindt zijn 

oorsprongg in het behaviourisme. Het behaviourisme stelt de relatie tussen omgeving en gedrag 
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vann bewoners centraal. Dit is een zichzelfversterkende relatie, want het effect van iemands 

gedragg op de omgeving zorgt ervoor dat de omgeving verandert. De veranderde omgeving 

heeftt dan weer invloed op iemands gedrag en zo gaat het proces verder (Ritzer, 1996). 

Homanss maakte gebruik van psychologische inzichten. Interactie werd door hem opgevat als 

eenn uitwisseling van beloningen en straffen, die iemand kan krijgen naar aanleiding van zijn 

gedragg en interactie met andere personen. Beloningen zullen het gedrag versterken, straffen 

uiteraardd niet. Naarmate gedrag meer en vaker beloond wordt, wordt de kans groter dat het 

zichh zal herhalen. Bij het achterwege blijven van beloningen of bij onterechte bestraffing is de 

kanss echter groot dat het gedrag verslechtert. Toegepast op de vraagstelling van dit onderzoek, 

kann bijvoorbeeld nagegaan worden wat de invloed is van de beloningen in het onderwijs op de 

schoolcarrièress van jongeren. Dit kunnen zowel korte-termijn beloningen zijn 

(schoolrapporten)) alsook lange-termijn beloningen, zoals de kansen op een baan. 

Dee mobiliseringstheorie wordt ondersteund door de economische human captital theorie 

(Becker,, 1964). Deze theorie komt voort uit de neo-klassieke traditie. Bekwaamheid, 

opleidingg en ervaring zijn economische goederen, waarin men kan investeren. Dit wordt 

menselijkk kapitaal genoemd. Het is één van de soorten kapitaal die de maatschappij nodig 

heeftt in het productieproces: dit is de vraagkant. Het aanbod wordt gevormd door individuen 

mett bijbehorende kwalificaties in de vormen van opleiding en ervaring. Via het 

marktmechanismee worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd: personen met bepaalde 

(hoge)) kwalificaties verdienen meer dan anderen. Deze betere betaling is rechtvaardig, omdat 

hunn productiviteit hoger is dan die van anderen (Meesters, 1992). Door het volgen van 

onderwijss kan iemands waarde worden vergroot en werkgevers kunnen door middel van 

diploma'ss zien tot welke productiviteit de werknemers in staat zijn. Volgens de human capital 

theoriee investeren mensen op rationele wijze in opleiding en scholing: zij zien af van beloning 

opp korte termijn, omdat zij op langere termijn een grotere beloning verwachten (het 

rendementt van de opleiding). 

Dee begrippen modernisering en reproductie kunnen nader worden toegelicht aan de hand 

vann een model van Blau & Duncan uit 1967. In dit zogenaamde statusverwervingsmodel komt 

tott uitdrukking hoe het ouderlijk milieu doorwerkt in de bereikte positie van de kinderen 

(figuurr 2.2). Links in het model staat de uitgangspositie van waaruit een persoon vertrekt in 

zijnn of haar levensloop, hier weergegeven door het beroepsniveau van de vader. Rechts staat 

dee positie die deze persoon heeft bereikt door het eigen verworven beroepsniveau. Een 

gedeeltee van de totale invloed die het ouderlijk milieu heeft, verloopt direct (pad A). Een 

anderr deel verloopt indirect (pad B), doordat het ouderlijk milieu van invloed is op de school 

diee het kind bezoekt en op de culturele vaardigheden die het kind van huis uit bezit. Pad C 

tenslottee zegt iets over de invloed van de individuele bekwaamheden van het kind op de latere 

positiee in het leven. 
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Figuurr 2.2 Statusverwervingsmodel van Blau & Duncan 

Uitgangs-- Individuele 
positi ee O  bekwaamheden 

(beroepsniveauu vader) (onderwijsniveau) 

bron:: De Graaf & Luijkx, 1995, p. 32 

Volgenss de mobiliseringstheorie zou tegenwoordig pad C dominant zijn, gevolgd door pad B. 

Padd A, waarbij kinderen op basis van afkomst posities krijgen toebedeeld, zou niet meer van 

dezee tijd zijn. Gekoppeld aan de mobiliseringstheorie ziet het model er samengevat zo uit: 

belangg pad A is sterk afgenomen 

belangg pad B is afgenomen 

belangg pad C is fors toegenomen 

2.2.33 Reproductie 

Dee mobiliseringstheorie kent een tegenhanger in de vorm van de reproductietheorie, met als 

belangrijkstee verdedigers Randall Collins (1975, 1979) en Pierre Bourdieu (1973, 1977). De 

reproductietheoriee veronderstelt dat het onderwijssysteem de maatschappelijke functie heeft 

omm de maatschappelijke verhoudingen te reproduceren. Dat wil zeggen dat de jonge generatie 

zodanigg toegerust wordt, dat deze bereid en in staat is om de bestaande maatschappijstruc-

turenn te bevestigen. Het zijn niet zozeer intellectuele vaardigheden die bepalen of iemand een 

hoogg diploma haalt, maar bepaalde culturele vaardigheden, die van doorslaggevend belang 

zijnn (De Graaf & Luijkx, 1995). Scholen leren de statuscultuur van onze samenleving aan. De 

verschillendee statusgroepen strijden in de samenleving om rijkdom, macht en prestige. In dit 

kaderr kan ook gesproken worden van de conflicttheorie van Ralf Dahrendorf, die later 

uitgewerktt is door Randall Collins en daardoor een meer micro-gerichte benadering heeft 

gekregen.. De conflicttheorie ontstond als kritiek op het structureel-functionalisme. Deze 

laatstee theorie zou een conservatieve opvatting zijn, geen rekening houden met veranderingen 

enn niet in staat zijn om met sociale conflicten om te gaan. Dahrendorf (1968) meende juist dat 

dee samenleving voortdurend aan verandering onderhevig is door onenigheid en conflict. Er 

zijnn geen gemeenschappelijke waarden, zoals door de structureel-functionalisten wel wordt 

beweerd.. De waarden van de maatschappelijke bovenlaag gelden, onder een soort dwang, 

voorr iedereen. Conflict en consensus kunnen niet zonder elkaar. Er is sprake van een enforced 

constraint,constraint, hetgeen betekent dat sommigen de macht en autoriteit hebben over anderen. Het 

begripp autoriteit staat centraal in deze benadering. Autoriteit kan verkregen worden door de 

maatschappelijkee positie die iemand inneemt. Mensen die dominante posities innemen, 

proberenn de situatie te handhaven, terwijl degenen die gedomineerd worden verandering 

wensen.. Dit leidt natuurlijk makkelijk tot conflicten. Volgens Dahrendorf is het mogelijk dat 

uitt deze conflicten nieuwe structuren in de maatschappij ontstaan. Randall Collins (1975) 

Bereikte e 
positie e 

(beroepsniveau) ) 
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heeftt een poging ondernomen om de conflicttheorie te verbreden. Hij bekijkt conflicten vanuit 

hett gezichtspunt van een individu. Sociale structuren en individuen zijn onlosmakelijk met 

elkaarr verbonden. Deze sociale structuren ontstaan door de interactie van mensen met elkaar 

enn worden dus door de mensen zelf gemaakt. In tegenstelling tot andere aanhangers van de 

conflicttheorie,, ziet Collins deze structuren niet als iets dat buiten de mens om ontstaat. 

Mensenn zijn conflictgeneigd en willen hun subjectieve status maximaliseren. De hogere 

socialee klasse is beter in staat om deze structuren te beheersen en te beïnvloeden dan mensen 

uitt lagere sociale klassen. Collins spreekt hierbij van order-givers en order-takers. Order-

giverss (de bevoorrechte, dominante groep) zijn trots, zelfverzekerd, energiek en formeel 

(Collinss & Makowsky, 1989). Order-takers (de onderdrukte, gedomineerde groep) zijn 

daarentegenn passief, fatalistisch en vervreemd van de maatschappij. Order-givers zijn goed 

georganiseerdd in netwerken, terwijl de order-takers gefragmenteerd en slecht georganiseerd 

zijn.. Hierdoor zijn order-givers in staat hun macht te gebruiken om zo het onderwijs in te 

richtenrichten overeenkomstig hun belangen. Volgens Collins gaat de strijd vooral tussen 

bevoorrechtee en onderdrukte groepen; de eerste groep wil hun privileges veilig stellen door 

hett onderwijs elitair te maken, de tweede groep wil de toegang realiseren tot juist die elitaire 

vormenn van onderwijs. De uitkomst is een expansie van het onderwijs als gevolg van 

conflicterendee belangen. 

Inn tegenstelling tot bij de mobiliseringstheorie speelt het onderwijs in de reproducerings-

theoriee dus een belangrijke rol in het handhaven van bestaande structuren op basis van 

toegeschrevenn kenmerken. De statuscultuur is de cultuur van de gevestigde orde (degenen die 

dee macht hebben, de order-givers) en komt bijvoorbeeld tot uiting in de nadruk op correct 

taalgebruik,, respect voor de gevestigde maatschappelijke orde en belangstelling voor hogere 

vormenn van cultuur (De Jong, 1989; De Graaf & Luijkx, 1995). Terugdenkend aan de 

ruiltheoriee van Homans, kan gezegd worden dat de (onderwijskundige) beloningen voor 

kinderenn die aan deze eisen voldoen, het grootst zijn. Voor kinderen die afkomstig zijn uit 

gezinnenn met een laag cultureel kapitaal valt de ruil echter minder gunstig uit. Zij ontvangen 

weinigg beloningen, worden buitengesloten en komen dientengevolge op een achterstand. Zij 

stuitenn op allerlei barrières die in het onderwijs zijn opgeworpen en worden zoveel mogelijk 

uitgeslotenn van de hoogste typen van onderwijs. Bourdieu noemt dit verschijnsel symbolisch 

geweldgeweld (Ritzer, 1996). Het is een 'softe' vorm van geweld, die voor een deel indirect en zelfs 

onbewustt aan personen wordt toegebracht. Beschikt iemand niet over het juiste culturele 

kapitaal,, dan ondervindt die persoon nadelige gevolgen. 

Wanneerr de thuiscultuur op de schoolcultuur lijkt , beschikken leerlingen over culturele 

hulpbronnen.. Financiële middelen zijn weliswaar in belang afgenomen (bijvoorbeeld door een 

tegemoetkomingg in de studiekosten), maar dat geldt niet voor culturele middelen. Belangrijk 

iss Bourdieu's bewering dat het culturele kapitaal niet op school kan worden verworven, in 

iederr geval niet door degenen die nog niets bezitten. Men kan slechts iets leren op school 

wanneerr men de schoolcultuur al van huis uit begrijpt. Degenen, die de dominante 

schoolcultuurr van huis uit al begrijpen, vergroten dus hun voorsprong (De Jong, 1989). 

Terwijll  de mobiliseringstheorie wordt ondersteund door de human-capital theorie, wordt 

dee reproductietheorie ondersteund door de theorie van Boudon. Deze theorieën komen in 
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zoverree overeen, dat ook Boudon zegt dat mensen op grond van rationele overwegingen hun 

onderwijscarrièree bepalen. De verschillende sociale klassen werken echter met verschillende 

referentiepunten.. Hierdoor is, hoewel in allerlei landen er wel enige vermindering van 

ongelijkee onderwijskansen kan worden geconstateerd, de maatschappelijke ongelijkheid in 

veell  zwakkere mate verminderd. Boudon draait de zaken zelfs om: de groei van het onderwijs 

heeftt de sociale en economische ongelijkheid eerder bevorderd dan verminderd (Peschar & 

Wesselingh,, 1985). 

Eenn andere variant van de reproductietheorie staat bekend onder de term correspondentie-

theorietheorie en is ontwikkeld door Samuel Bowles & Herbert Gintis. Deze theorie gaat uit van een 

overeenkomstt tussen onderwijs en productie. Bowles & Gintis verwerpen de meritocratische 

gedachte,, waarbij iemands onderwijsloopbaan wordt bepaald door de eigen mogelijkheden, 

inspanningenn en verdiensten. "Het onderwijssysteem helpt mede de jeugd te integreren in het 

economischeconomisch systeem, door een structurele correspondentie tussen de sociale verhoudingen in 

hethet onderwijs en die in de productiesfeer. De structuur van de sociale verhoudingen in het 

onderwijsonderwijs leert de leerling niet alleen te wennen aan de discipline van de arbeidsplaats, maar 

ontwikkeltontwikkelt ook typen van gedrag, houdingen en presentatie, zelfbeelden en klassebewustzijn, 

diedie essentieel zijn voor een adequate uitvoering van het werk" (Peschar & Wesselingh, 1985, 

p.. 131). Ook gaan zij er van uit dat het beleid van de school zich aanpast aan de dominante 

groepp leerlingen. Op schoten waar veel leerlingen afkomstig zijn uit lagere sociale milieus zou 

eenn laag aspiratieniveau heersen en zouden leerlingen niet gestimuleerd worden hoog te 

presteren.. Zo worden de maatschappelijke structuren keer op keer door het onderwijs 

herbevestigd. . 

Dee rol van het onderwijs als mobiliseringsmechanisme wordt helemaal gerelativeerd door 

Christopherr Jencks. De maatschappelijke positie die iemand later verwerft, is volgens hem 

nauwelijkss afhankelijk van het genoten onderwijs noch van iemands begaafdheid: geluk en 

toevall  spelen een belangrijke rol bij de allocatie van posities. Hij ziet meer in het verminderen 

vann de ongelijkheid door belastingmaatregelen of door ingrijpen in de loonregelingen. 

Onderwijss is best nuttig, maar "we moeten er niet te veel pretenties mee hebben en we moeten 

hethet voor de kinderen gewoon plezierig en aantrekkelijk maken " (Peschar & Wesseling, 1985, 

p.337). . 

Al ss we naar het statusverwervingsmodel kijken, dan komt het volgende beeld naar voren: 

Ookk de reproductietheorie zegt dat pad A (directe overerving) in belang is afgenomen en dat 

padd C (individuele bekwaamheden) in belang is toegenomen. De reproductietheorie zegt 

echterr ook, anders dan de mobiliseringstheorie, dat pad B (indirecte overerving) stabiel is 

gebleven,, omdat ouders hun status nog steeds weten door te geven aan hun kinderen, maar 

dann via de indirecte weg. De school slaagt er niet in om kinderen zonder cultureel kapitaal een 

hogerr onderwijsniveau dan de ouders te laten behalen. Gekoppeld aan de reproductietheorie 

ziett het model er samengevat zo uit: 

belangg pad A is afgenomen 

belangg pad B is stabiel gebleven 

belangg pad C is toegenomen 
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2.33 De invloed van het ouderlij k milieu op schoolloopbanen 

Hett verband tussen het ouderlijk milieu en de onderwijskansen van kinderen bestaat uit vele 

aspecten:: erfelijke intelligentie, de sociaal-economische positie van de ouders, de culturele 

positiee van de ouders, het taalgebruik, de vrienden, de woonbuurt, de regio, de kenmerken van 

dee door kinderen bezochte scholen, de onderwijsmethode, het gedrag van leerkrachten en de 

kosten/batenafwegingenn door ouders en kinderen (Dronkers, 1986). All e genoemde oorzaken 

zijnn in min of meerdere mate verantwoordelijk voor het ontstaan van verschillen in onderwijs. 

Voorr een deel hangen de oorzaken natuurlijk ook met elkaar samen: zo beïnvloedt de culturele 

positiee van de ouders althans voor een deel het taalgebruik van de kinderen. 

Eenn theorie om het verband tussen milieu en onderwijskansen te verklaren, richt zich op 

dee invloed van sociaal-psychologische factoren. Hierbij is de veronderstelling dat de 

verschillendee aspiraties van ouders, leerlingen en leeftijdgenoten leiden tot een ongelijke 

onderwijsdeelname.. In het zogenaamde Wisconsinmodel wordt deze relatie weergegeven. Het 

Wisconsinmodell  is in feite een uitbreiding van het eerder behandelde model van Blau & 

Duncan.. Nu worden zaken als schoolgeschiktheid, schoolresultaten, invloed van significante 

anderenn en aspiraties toegevoegd. In Nederland werd dit model voor het eerst toegepast bij 

eenn schoolloopbaanonderzoek van leerlingen die in 1965 de lagere school verlieten. Hieruit 

bleekk dat de leerkracht een tamelijk grote invloed heeft op de keuze voor de middelbare 

schooll  en dat de eigen aspiraties van de leerling helemaal niet zoveel verklaren. Dit zou vooral 

komenn doordat het Nederlandse onderwijsstelsel zo is geïnstitutionaliseerd dat de keuze al in 

vergaandee mate is vastgelegd en minder ruimte overlaat voor individuele aspiraties (Dronkers 

&&  De Graaf, 1995). 

Sociaal-psychologischee factoren als aspiraties, ondersteuning en verwachting kunnen ook 

gebruiktt worden in een hulpbronnenbenadering. Hierbij wordt gekeken in hoeverre ouders 

beschikkenn over bepaalde economische en culturele hulpbronnen die zij kunnen gebruiken 

voorr hun kinderen. In dit kader kunnen ook de begrippen cultureel kapitaal en economisch 

kapitaalkapitaal van Bourdieu (1973) geplaatst worden. Inkomen en bezit staan hier voor het 

economischh kapitaal; opleiding, kennis en betrokkenheid van de ouders voor het culturele 

kapitaal.. De relatie tussen deze twee hulpbronnen is in zekere zin onafhankelijk. Mensen met 

eenn hoog inkomen hoeven bepaald niet ook "hoog-cultureel" te zijn. Personen met veel 

economischee hulpbronnen (geld) zijn over het algemeen gericht op materiële zaken en hebben 

eenn conventionele smaak. Personen met veel culturele hulpbronnen hechten minder waarde 

aann bezit en meer aan alternatieve kunstvormen. 

Hett systeem van Bourdieu is nogal gesloten: wie eenmaal uit een familie met weinig 

cultureell  kapitaal komt, zal waarschijnlijk altijd in hetzelfde kringetje blijven. Sociale 

mobiliteitt is slechts binnen beperkte grenzen mogelijk en de groep heeft weinig keuzevrijheid. 

Bourdieuu zegt dat de emancipatie van achtergestelde groepen slechts schijn is. Hij 

verondersteltt dat de leefstijlkenmerken van de dominante klasse goed aansluiten op de 

overheersendee cultuur op goede scholen. Leerlingen uit de cultureel hogere sociale milieus 

brengenn het daarom in het onderwijs verder dan kinderen met minder culturele bagage, 
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waardoorr culturele reproductie van sociale ongelijkheid optreedt. In schema ziet de invloed 

vann economisch en cultureel kapitaal op het bereikte opleidingsniveau er zo uit (figuur 2.3). 

Figuurr 2.3 Historische veranderingen in de invloed van ouderlijke hulpbronnen op het 

bereiktee opleidingsniveau 

Uitgangs -- ^ ^  Individuel e ^  Bereikt e 
positi ee I ^ ^  bekwaamhede n • ^^> positie 

(beroepsniveauu vader) (onderwijsniveau) (beroepsniveau) 

ï--J J 

bron:: Dronkers & De Graaf, 1995, p. 54 

Inn Nederland is veel onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin er sprake is van een 

mobiliserendd dan wel reproducerend onderwijssysteem. De empirische bevindingen van dit 

onderzoekk naar schoolloopbanen geven over het algemeen meer steun aan de 

mobiliseringstheoriee dan aan de reproductietheorie (De Graaf & Luijkx , 1995). Sinds 1930 is 

dee totale overerving tussen generaties van beroepsstatus (directe overerving) en onderwijs 

(indirectee overerving) met ongeveer veertig procent afgenomen (figuur 2.4). Dat ook de 

indirectee overerving via het onderwijs afneemt, versterkt de meritocratische tendensen die het 

gevolgg zijn van het feit dat beroepskansen steeds meer verbonden zijn aan het onderwijs dat 

menn heeft gevolgd. Er heeft dus een verschuiving van toeschrijving naar verwerving 

plaatsgevonden.. Nederland is volgens De Graaf & Luijkx (1995) in hoog tempo een opener 

samenlevingg geworden. Onderwijskansen zijn bepalend geworden voor beroepssucces en 

hangenn steeds minder af van sociale herkomst. "Diploma 's zijn steeds belangrijker geworden, 

maarmaar tegelijkertijd is de invloed van sociale herkomst op opleidingskansen zo sterk 

afgenomen,afgenomen, dat het onderwijs niet is gaan functioneren als doorgeefluik van sociale status 

vanvan de ene generatie naar de andere" (De Graaf & Luijkx, 1985, p. 44). 

Figuurr 2.4 Trends in het statusverwervingsmodel in Nederland na 1930 

A/genomen A/genomen 

Economischee ^~-
11 , -*•"* hulpbronnen •—- v* ^ 

Sociaall Bereikt 
milieuu opleidingsniveau 

bron:: De Graaf & Luykx, 1995, p. 44 
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Tochh zijn toegeschreven kenmerken als etniciteit, geslacht en vooral ouderlijk opleidings- en 

beroepsniveauu nog steeds van belang voor de schoolcarrière die iemand doorloopt. Sociale en 

etnischee herkomst en geslacht verklaren nog steeds voor een belangrijk deel de kansen op het 

behalenn van een bepaald onderwijsniveau en het verwerven van een bepaald beroep (Dronkers 

&&  De Graaf, 1995). In vergelijking met vroeger kan echter wel verdedigd worden dat de 

kenmerkenn van het ouderlijk milieu van minder grote betekenis zijn. 

Dee afname van het belang van het ouderlijk milieu voor schoolloopbanen wordt mede 

verklaardd door het vele beleid dat in de loop der decennia gevoerd is om de ouderlijke invloed 

zoveell  mogelijk weg te werken. Daarbij heeft de aandacht zich echter vooral gericht op de 

financiëlee en economische hulpbronnen. Dit hangt ook samen met de realisatie van een 

bepaaldd type verzorgingsstaat en de daarbij horende inrichting van het onderwijs. In 

uitgebreidee verzorgingsstaten wordt een minimum inkomen gegarandeerd. Hierdoor is het in 

principee niet nodig om leerlingen van school te halen om hen te laten werken, zoals vroeger 

vaakk het geval was. Dit soort verzorgingsstaten kent meestal een vorm van studiefinanciering, 

diee leerlingen de gelegenheid geeft (door) te studeren. Zij hoeven dan in principe geen 

financieell  beroep te doen op de ouders (Dronkers & De Graaf, 1995). Ook regelingen op het 

gebiedd van kinderbijslag zijn een voorbeeld. In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid op dit 

doorr de Nederlandse overheid gevoerde onderwijsbeleid worden teruggekomen. Voor dit 

momentt is het van belang te constateren dat de betekenis van de financiële situatie in 

verhoudingg tot vroeger minder groot is en dat daardoor verschillen in economisch kapitaal tot 

minderr grote verschillen in de schoolloopbaan hoeven te leiden. Dat blijkt ook uit resultaten 

vann onderzoek: kinderen van ouders die zelf alleen lagere school hebben gevolgd komen 

gemiddeldd niet ver op school, of die ouders nu veel of weinig verdienen. Kinderen van 

academischh gevormde ouders behalen daarentegen over het algemeen hoge diploma's, 

onafhankelijkk van het inkomen van de ouders (Dronkers & De Graaf, 1995). 

Ditt zijn aanwijzingen dat het veel moeilijker is om het gebrek aan culturele hulpbronnen 

dann het gebrek aan economische hulpbronnen te compenseren. Het cultureel kapitaal wordt 

namelijkk van generatie op generatie doorgegeven. Uiteindelijk ontstaat hieruit de habitus 

oftewell  de mentale, cognitieve structuren die geheel geïnternaliseerd zijn bij de mensen door 

familie,, school en buurt. Vanuit deze habitus wordt het handelen, denken, waarnemen, 

begrijpenn en waarderen van mensen verklaard. Alhoewel de habitus voor ieder mens 

verschillendd is, zijn er toch duidelijke overeenkomsten per sociale groep (Ritzer, 1996). Het 

kann dus ook een collectief verschijnsel zijn. De habitus heeft aan de ene kant een structurerend 

karakter,, maar kent aan de andere kant ook een uitvloeisel van deze structuren. De habitus 

heeftt een zichzelf versterkend effect; sommige mensen gaan bijvoorbeeld frequent naar een 

museum,, anderen nooit. Dit komt omdat deze mensen over een verschillende habitus beschik-

ken.. Dit resulteert dan weer in een verder uiteenlopen van mensen met en zonder veel 

cultureell  kapitaal. "Once finished with schooling, individuals carry a fund of culture which, if 

itit  is worth enough on the existing cultural market, gives them entree to particular occupations 

andand social circles. This movement of individuals through a system of cultural inculcation thus 

reconstitutesreconstitutes the structure of society" (Collins & Makowsky, 1989, p. 254). Het eerder 
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gehanteerdee onderscheid tussen faciliteiten en regels komt hier dus weer naar voren: de 
faciliteitenn (economische hulpbronnen) kunnen nog zo goed zijn; als er geen regels (culturele 
hulpbronnen)) zijn die het gebruik van deze faciliteiten stimuleren, hebben de economische 
maatregelenn ook niet zoveel zin. 

Opp basis van de tegenstelling tussen mobilisering en reproducering kan een typologie van 
schoolloopbanenn geformuleerd worden, waarbij wordt aangegeven of de kinderen er in slagen 
eenn hoger onderwijsniveau te behalen dan hun ouders (figuur 2.5). Deze typologie zal tevens 
alss grondslag gelden voor het empirische deel van het onderzoek. 

Figuurr 2.5 Een typologie van schoolloopbanen 

bereiktt  opleidingsniveau leerlingen hoog 

bereiktt  opleidingsniveau leerlingen laag 

ouderlij kk  milieu laag 
"stijgers" " 
(typee A) 

"stagneerders" " 
(typee B) 

ouderlij kk  milieu hoog 
"consoll  ideerders" 

(typee C) 
"dalers" " 
(typee D) 

Eenn schoolloopbaan van type A kan als stijgend aangeduid worden en past binnen de 
mobiliseringstheorie.. Hierbij behaalt de jongere namelijk een hogere onderwijspositie dan de 
ouderss en is er sprake van sociale mobiliteit. De tweede soort schoolloopbaan - type B - kan 
stagnerendstagnerend genoemd worden. Hierbij haalt de jongere geen hoger onderwijsniveau dan de 
ouderss en is er sprake van een stagnatie in de sociale mobiliteit. Indien de ouders zelf hoog 
zijnn opgeleid, kan een jongere natuurlijk ook moeilijk de ouders passeren. Daarom wordt door 
mijj  een onderscheid gemaakt tussen reproductie op een hoog niveau (type C) en reproductie 
opp een laag niveau (type B). Bij type C is het beter om te spreken over consoliderende 
schoolloopbanen,, omdat handhaving van de (goede) positie eerder uitgangspunt is dan dat 
gestreefdd wordt om nog verder te stijgen, want dit is haast niet meer mogelijk. Zowel 
schoolloopbanenn van het type B als het type C vallen binnen de reproductietheorie. Tenslotte 
kann voor de volledigheid nog gewezen worden op de mogelijkheid dat jongeren een lager 
onderwijsniveauu dan de ouders halen (type D). Een dergelijk verlopende schoolloopbaan is 
doorr mij als dalend gedefinieerd. Dit type schoolloopbaan valt zowel buiten de mobiliserings-
alss de reproductietheorie. In de volgende paragraaf zal bekeken worden hoe in theoretisch 
opzichtt de inbreng van twee extra territoriale kaders (buurt en regio) deze typologie 
beïnvloedt. . 
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2.44 Territorial e kaders 

Inn deze en de volgende paragraaf wordt de hiervoor besproken relatie tussen het ouderlijk 

milieu,, de nationale staat (Nederland) en de individuele schoolloopbanen uitgebreid met twee 

intermediairee territoriale kaders. Hierbij wordt bekeken in hoeverre verschillende 

omstandighedenn in de buurt en regio een verbijzondering en specificatie van het hiervoor 

geschetstee nationale beeld vormen. Ten opzichte van het individuele niveau betekent de komst 

vann deze twee territoriale kaders een aanvulling en uitbreiding (zie ook figuur 2.1). In 

sommigee ruimtelijke contexten verlopen schoolloopbanen bijvoorbeeld extra consoliderend en 

inn andere contexten juist extra mobiliserend. De ruimtelijke context is van betekenis voor de 

bereikbaarheid,, beschikbaarheid en toegankelijkheid van onderwijs en kan per buurt en regio 

verschillendd zijn. 

Opp basis van een verkenning van de literatuur is de mogelijke invloed van de buurt en 

regioo in een aantal componenten ondergebracht, die in de volgende paragraaf zullen worden 

besproken.. Daarbij komt wat betreft de invloed van de buurt vooral de tegenstelling tussen 

achterstt and sbuurt enerzijds en niet-achterstandsbuurt anderzijds aan de orde. De invloed van 

dee buurt wordt door verschillende auteurs veelal negatief geformuleerd en vaak vanuit een 

gettoo perspectief beschreven. In getto's stagneert de sociale mobiliteit van de bewoners ten 

opzichtee van bewoners van andere buurten. Het gaat dus op buurtniveau vaak om theorieën 

diee aansluiten bij reproductietheorieën Dit geldt veel minder voor het andere ingebrachte 

territorialee kader, namelijk dat van de regio. Hier wordt de invloed juist veelal vanuit een 

positievee oriëntatie beschreven. Regionale theorieën sluiten dan ook beter aan bij 

mobiliseringstheorieën.. Het gaat vaak om de aloude tegenstelling tussen centrum en periferie, 

waarbijj  de centrale regio's als de "topregio's" gelden. Wat betreft de invloed van de buurt 

geldtt dus vooral het onderscheid tussen "onderkant" en "geen onderkant"; wat betreft de regio 

geldtt vooral het onderscheid tussen "bovenkant" en "geen bovenkant". 

Voordatt we ons storten op de diverse buurt- en regionale theorieën, dient allereerst echter 

aangegevenn te worden waarom het dagelijks handelen van mensen zich vooral afspeelt op het 

localee en regionale schaalniveau en waarom dus juist deze schaalniveaus belangrijk zijn voor 

hett gedrag van individuen. Hiervoor kunnen we terecht bij de Zweedse geograaf Hagerstrand 

(1970)) en zijn tijd-ruimte geografie. De kern van zijn theorie is dat het handelen van mensen 

gestructureerdd wordt door zogenaamde constraints oftewel beperkingen. Hagerstrand 

onderscheidtt fysieke beperkingen (capability constraints), sociale beperkingen (coupling 

constraints)) en machtsbeperkingen (authority constraints). Deze drie beperkingen hangen 

overigenss nauw met elkaar samen en versterken elkaar onderling. Fysieke beperkingen 

betreffenn de tijd die nodig is om te slapen, te eten en te rusten. Er zitten nu eenmaal maar 24 

urenn in een etmaal en daarin moet van alles gebeuren. Bovendien worden er ook beperkingen 

opgelegdd aan de afstand die men moet afleggen om een bepaalde voorziening te bereiken. 

Iemandd uit Maastricht kan niet dagelijks heen en weer reizen naar Leeuwarden. De 

verplaatsingsmogelijkhedenn hangen overigens sterk samen met de vervoersmogelijkheden. 

Individuenn en huishoudens die over een auto beschikken zijn minder aan de eigen omgeving 
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gebondenn dan autolozen. Sociale beperkingen betreffen de afspraken die met andere mensen 

gemaaktt moeten worden om een bepaald activiteitenpatroon uit te voeren. Dit zijn 

bijvoorbeeldd werk- en schooltijden. De machtsbeperkingen manifesteren zich vooral in de 

mogelijkheidd om een bepaalde activiteit al dan niet uit te voeren. De ene (machtiger) mens of 

groepp legt beperkingen aan de ander op. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat jongeren niet 

wordenn toegelaten op een bepaalde school. 

Mett name de capability constraints geven aan wat mensen kunnen doen in hun tijd en 

ruimte.. Hier zien we weer een parallel met de faciliteiten. De authority constraints geven meer 

aann wat mensen mogen doen, waardoor er een koppeling met de regels te maken is. De 

couplingg constraints bevatten eigenlijk beperkingen op het gebied van zowel de faciliteiten als 

vann de regels. Mensen maken afspraken met elkaar om ergens op een bepaalde tijd een 

bepaaldee activiteit te ondernemen. Er worden dus zowel regels aan elkaar gesteld als ook dat 

err faciliteiten aanwezig moeten zijn om de activiteit uit te kunnen voeren. 

Hett alledaagse netwerk van de meeste mensen is begrensd tot het regionale niveau oftewel het 

niveauu van het daily urban system. Dit schaalniveau wordt ook afgedwongen door de 

capability-constraintss (Hagerstrand, 1970). Mensen moeten een ijkpunt hebben van waaruit ze 

hunn activiteitenpatroon kunnen ondernemen. Er moet bijvoorbeeld een vast punt zijn om te 

slapenn en te eten, "Ze kunnen zich binnen het bestek van een dag niet te ver van deze woning 

verwijderen.verwijderen. Immers, in het algemeen is hun streven erop gericht 's avonds weer terug te zijn 

enen verplaatsen kost tijd"  (Van Engelsdorp Gastelaars, 1980, p. 14). Door betere 

vervoermiddelenn is de grens van het daily urban system in de loop der decennia natuurlijk wel 

vergroot.. Voor de massale doorbraak van de auto viel de grens van het daily urban system 

voorr veel mensen min of meer noodgedwongen samen met de eigen buurt. Daar is nu geen 

sprakee meer van: de grens van de regio ligt voor iedereen verschillend en is afhankelijk van 

hett soort activiteiten en het soort vervoer (Droogleever Fortuijn, 1993). 

Omdatt de meeste dagelijkse activiteiten zich op het schaalniveau van ten hoogste de regio 

afspelen,, zijn de netwerken en contacten met anderen ook veelal tot dit niveau beperkt. 

Onderzoekk naar regio-overstijgende activiteitenpatronen, waarbij heel Nederland bij wijze van 

sprekenn als één grote stad wordt opgevat, is tot dusverre schaars. Enige uitzonderingen zijn 

Droogh,, Buys & Cortie (1991) en Dijst (1995). Hierbij is in het bijzonder naar de Randstad 

gekeken.. Deze onderzoeken tonen aan dat driekwart van het totaal aantal verplaatsingen 

binnenn de Randstad zelfs binnen de eigen woongemeente wordt gemaakt. Van het resterende 

kwartt aan verplaatsingen overschrijdt ongeveer tachtig procent de stadsgewestelijke grenzen 

niet.. Voor werkverplaatsingen geldt dit iets minder: ongeveer zestig procent van de 

werkverplaatsingenn speelt zich binnen de eigen woongemeente af. Dijst stelt dan ook: "We 

kunnenkunnen op basis van onze bevindingen concluderen dat de Randstad als geheel in het 

dagelijksdagelijks leven van haar bewoners geen grote rol speelt: de verplaatsingen vinden 

voornamelijkvoornamelijk plaats in betrekkelijk kleine ruimtelijke eenheden als de woongemeente 

(verzorgende(verzorgende en vrijetijdsactiviteiten) en het stadsgewest (werkactiviteiten) (Dijst, 1995, p. 

23). . 
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Voorr jongeren zal gelden dat zij nog sterker dan de gemiddelde bewoner op het eigen 

stadsgewestt zijn georiënteerd en dat hun sociale netwerk zich daarom ook vooral ten hoogste 

opp dit niveau bevindt. Immers, onderzoek wijst uit dat het aantal verplaatsingen en de 

gemiddeldd afgelegde afstand het grootst is in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 50 jaar 

(Kapoenn & Smit, 1998). In de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar is er wel sprake van een 

toenamee van de gemiddelde afgelegde afstand, maar dan eerder als een verschuiving van 

activiteitenn op buurt- naar activiteiten op stedelijk en stadsgewestelijk niveau. De voor 

jongerenn belangrijkste voorzieningen op het gebied van onderwijs en vrije tijd zullen vooral in 

dee eigen regio aangetroffen kunnen worden. Verwacht mag daarom worden dat het 

contactnetwerkk zich ook vooral tot de eigen regio beperkt, zeker waar het om de meer 

intensievee contacten gaat. 

2.55 Territoriaa l kader  1: de buurt 

Dee invloed van de buurt kan zich ten eerste manifesteren in de beschikbare, bereikbare en 

toegankelijkee faciliteiten in de vorm van voorzieningen, waaronder scholen. Evenals de 

anderee voorzieningen in een buurt is een school geen "eiland" dat onafhankelijk van de 

ruimtelijkee omgeving opereert, maar dankt het zijn bestaansrecht en vorm juist aan deze 

omgeving.. Met name het basisonderwijs kan gezien worden als een buurtafhankelijke 

voorziening.. Het voortgezet en hoger onderwijs kan eerder als een faciliteit op stedelijk en 

regionaall  niveau beschouwd worden. In achterstandsbuurten kan er sprake zijn van een 

verschraaldverschraald voorzieningenaanbod, hetgeen op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld 

resulteertt in het ontstaan van zwarte scholen. Wilson (1987) is een belangrijke auteur op dit 

gebied.. Zijn opvattingen zullen dan ook het uitgangspunt voor deze paragraaf vormen. 

Behalvee materiële voorzieningen kunnen ook personen in de buurt als faciliteiten opgevat 

worden.. Hierbij functioneert de buurt dus als een potentieel gebied voor hulpnetwerken. Deze 

contactenn kunnen leiden tot een vermindering van de invloed van het ouderlijk milieu. Juist de 

puberalee fase kenmerkt zich door een grotere invloed van leeftijdgenoten en anderen. Voor 

jongerenn kunnen daarom bijvoorbeeld vrienden van groot belang zijn in het structureren en 

beïnvloedenn van de schoolloopbaan. Ook voor informatie over scholen zullen jongeren en 

ouderss veelal afgaan op informatie van andere personen uit de buurt. Opnieuw is het Wilson 

diee aandacht heeft besteed aan de betekenis van de buurt als sociaal netwerk of juist het 

gebrekk daaraan. Ook Granovetter (1973) heeft veel aandacht besteed aan hulpnetwerken en 

circuits.. De theorieën van deze twee auteurs zullen daarom voor het voetlicht verschijnen. 

Dee buurt functioneert ten derde als een set van regels, tot uitdrukking komend in een 

gemeenschappelijkee buurtcultuur. Door de ruimtelijke concentratie van groepen bewoners met 

minn of meer dezelfde individuele kenmerken, hun face-to-face contacten en hun onderlinge 

netwerkk kan er namelijk een eigen buurtcultuur ontstaan, die aan de bewoners een bepaald 

normen-- en waardenpatroon en regels oplegt. In negatieve gevallen bestaat deze buurtcultuur 

uitt een armoedecultuur. Dit begrip is in de jaren zestig door Lewis (1966) voor de eerste maal 

geïntroduceerd.. Deze armoedecultuur zou kunnen leiden tot een geïnternaliseerde negatieve 
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houdingg ten opzichte van onderwijs, hetgeen doorwerkt in de schoolloopbanen van de 

individuelee jongeren. Door Wilson (1987) zijn later kritische opmerkingen over het bestaan 

vann een armoedecultuur gemaakt. Zijn opvattingen worden daarom eveneens behandeld. 

Tenn vierde kan het verschijnsel territoriale stigmatisering van invloed zijn op individuele 

schoolloopbanen.. De Franse auteur Wacquant (1993) heeft aan dit verschijnsel veel aandacht 

besteed.. Zijn onderzoek zal dan ook in paragraaf 2.5.4 behandeld worden. Jongeren uit 

buurtenn met een negatief imago zouden geconfronteerd kunnen worden met stigmatisering, 

hetgeenn bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het verschijnsel dat scholen zich afschermen 

voorr jongeren uit deze buurten. Zij richten zich in dan in hun recruteringsbeleid, voorlichting 

enn reclame juist niet op deze buurten. De status van de buurt wordt zonder meer geprojecteerd 

opp de vaardigheden en kwaliteiten van de individuele leerling. De toegankelijkheid van 

scholenn buiten de buurt wordt daardoor voor deze jongeren aanzienlijk ingeperkt (Williamson 

&&  Byrne, 1979). De omringende samenleving legt aan de bewoners van deze buurten 

beknottendee regels op. 

2.5.11 Verschraald voorzieningenaanbod 

Dee aanwezigheid en de kwaliteit van de voorzieningen in een buurt worden voor een groot 

deell  bepaald door de bevolkingssamenstelling van een buurt. Het voorzieningenaanbod is niet 

statisch:: een verandering van de bevolkingssamenstelling leidt tot andere voorzieningen. Het 

vertrekk van kapitaalkrachtige bewoners en de instroom van minder kapitaalkrachtige 

bewonerss leidt tot veranderingen in het aanbod, niet alleen in het aantal voorzieningen maar 

ookk in de kwaliteit. Er is dan sprake van een verschraling van de faciliteiten. "The increasing 

exodusexodus of these families made it more difficult to sustain the basic institutions in these 

neighborhoods,neighborhoods, including churches, stores, schools, recreational facilities etc. " (Wilson, 

1987,, p. 138). Gezien het thema van dit onderzoek is vooral van belang welke gevolgen een 

veranderendee bevolkingssamenstelling kan hebben voor het aanbod van en de vraag naar 

onderwijs.. Door de uitstroom van de blanke middenklasse zijn de scholen in de binnensteden 

vann steden als Chicago, Detroit, Atlanta en New York in toenemende mate het domein 

gewordenn van etnische minderheden. Het grootste probleem is echter dat dit vooral kansarme 

etnischee minderheden zijn, aangezien ook de zwarte middenklasse deze wijken in toenemende 

matee verlaat. Vooral de openbare scholen zijn hiervan de dupe. Particuliere scholen 

(waaronderr bijvoorbeeld rooms-katholieke scholen) krijgen - ook binnen achterstandswijken -

dee weinige overgebleven middenklasse leerlingen binnen de poorten, zolang deze er nog in 

voldoendee mate zijn. 

Ookk in Nederland is dit verschijnsel bekend. Door de verandering van de 

bevolkingssamenstellingg in de steden is er een groot aantal "zwarte" scholen ontstaan. Van 

dezee scholen wordt een negatieve invloed verwacht op enerzijds de prestaties van de 

leerlingenn en anderzijds de mogelijkheden voor integratie van diverse bevolkingsgroepen. Een 

negatievee invloed op het gebied van integratie is vrij aannemelijk. Jongeren gaan gescheiden 

naarr school en leven in verschillende werelden. Een negatieve invloed op het gebied van 

prestatiess is echter niet zo makkelijk aan te tonen. Op zich hoeft er namelijk helemaal geen 

verbandd te bestaan tussen de kleur en de kwaliteit van de school. Er kunnen ook allochtone 
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topscholenn zijn. Zo zullen slechts weinig mensen zich zorgen maken over het bestaan van een 

Japansee school of een Internationale school, hoewel de leerlingen van deze scholen (en hun 

ouders)) vaak ook niet sterk geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Deze leerlingen 

halenn echter goede resultaten, hetgeen verklaard kan worden doordat de ouders meestal ook 

hooggeschooldd zijn. De onderzoeksresultaten naar het verband tussen kwaliteit en 

concentratiee wijzen niet in dezelfde richting en de vraag of zwarte scholen automatisch slecht 

zijnn is dan ook moeilijk te beantwoorden (Teunissen, 1990). Er zijn ook concentratiescholen 

diee relatief goed scoren, juist omdat ze hun methoden hebben aangepast aan de 

leerlingpopulatiee of omdat ze kleine klassen kunnen maken met veel individuele aandacht. 

Concentratiescholenn gaan dus niet noodzakelijkerwijs gepaard met lagere prestaties. 

Dee vraag is echter in hoeverre zwarte scholen met hoge prestaties de uitzonderingen op de 

regell  vormen. In een tamelijk recent, grootschalig, onderzoek (het zogenaamde Prima-

cohortonderzoek,, dat 80.000 leerlingen op de basisschool volgt) komt namelijk naar voren dat 

err wel degelijk kwaliteitsverschillen tussen zwarte en witte scholen bestaan (Jungbluth, 1996; 

Dronkerss & Meijnen, 1997). Zo zouden leerlingen op scholen voor leer- en 

opvoedingsmoeilijkhedenn (de lom-scholen) zelfs beter in taal en rekenen zijn dan het 

gemiddeldee kind op een zwarte school. Kinderen uit gegoede milieus die naar zwarte scholen 

gaan,, benadelen daarmee zichzelf. Elitekinderen presteren op een zwarte school namelijk 

minderr dan op een eliteschool. Dit komt volgens de onderzoekers van het Prima-

cohortonderzoekk wellicht doordat scholen de neiging hebben om hun verwachtingen en 

daarmeee hun schooladvies bij deze leerlingen naar beneden bij te stellen, naarmate er meer 

kinderenn uit lagere sociale milieus op een school zitten. Leerlingen van arbeiders- en zwarte 

basisscholenn die naar hogere typen voortgezet onderwijs gaan, hebben minder intellectuele 

bagagee (cultureel kapitaal) dan leerlingen van elitescholen die naar deze schooltypen 

doorstromen.. De onderzoekers geven de eliteouders dan ook geen ongelijk om hun kind naar 

wittee scholen te brengen. Het plaatsen van kinderen uit lagere milieus op elitescholen werkt 

echterr ook niet en komt hun prestaties niet ten goede (Teunissen, 1990; Jungbluth, 1996). De 

sterkee nadruk op etniciteit is overigens alleen voor de vier grote steden van belang. Voor 

Nederlandd als geheel geldt dat de meeste kansarme kinderen een autochtone achtergrond 

hebben.. Dit aspect dreigt wel eens over het hoofd gezien te worden. Ook kan men zich 

afvragenn in hoeverre de weinige Nederlandse kinderen die op een zwarte school zitten, in 

sociaal-economischh opzicht afwijken van hun allochtone klasgenoten. 

Aann de relatie tussen concentratie en integratie wordt doorgaans minder aandacht besteed 

dann aan de relatie tussen concentratie en prestaties. Een uitzondering is bijvoorbeeld het 

onderzoekk van Teunissen (1990). Hij is nagegaan of leerlingen op witte scholen (waar 

uiteraardd wel wat buitenlandse leerlingen moeten zijn) meer interetnische contacten hebben 

dann leerlingen op zwarte scholen (waar uiteraard wel wat Nederlandse leerlingen moeten zijn). 

Hierbijj  kwam naar voren dat de sociale positie van autochtone leerlingen nauwelijks wordt 

beïnvloedd door de aanwezigheid van weinig of veel allochtone leerlingen. De sociale positie 

vann Marokkaanse, Turkse en Surinaamse leerlingen is echter uitgesproken ongunstig als 

autochtonee leerlingen ver in de meerderheid zijn en allochtone leerlingen ver in de 

minderheid.. De resultaten geven aan dat op gemengde scholen, waar veertig tot zeventig 
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procentt van de leerlingen een allochtone achtergrond heeft (in de grote steden althans) de 

leerlingenn de meeste interetnische contacten hebben. Het verdient in ieder geval geen 

aanbevelingg om als enige allochtoon op een "witte vlek" te zitten (Teunissen, 1990, p. 1250-

II) .. De leerling heeft te maken met discriminatie, staat onder aan de hiërarchie en de 

schoolcultuurr wijkt meestal enorm af van de thuiscultuur, waarmee door de school geen 

rekeningg wordt gehouden. Bovendien ontbreken op witte scholen vaak huiswerkklassen, 

wordenn er dure schoolreisjes gemaakt en gaat men er impliciet van uit dat het kind het toch 

well  redt (Te Grotenhuis, 1993). Op deze scholen heerst dus vaak een cultuur, die kinderen met 

minderr intellectuele bagage op achterstand houdt en een sterk reproducerend karakter heeft. 

Err is op zwarte scholen niet alleen sprake van een concentratie van kansarme leerlingen; 

ookk de leerkrachten wijken naar andere scholen uit. Na een witte leerlingenvlucht treedt dus 

ookk een witte leerkrachtenvlucht op. "Leerkrachten denken over het algemeen dat het in 

forensendorpenforensendorpen leuk lesgeven is en mijden - net als huisartsen - zoveel mogelijk de wijken met 

eeneen opeenhoping van sociale problemen en minder aantrekkelijk publiek" (Jager, 1999, p. 

10).. Leerkrachten op zwarte scholen zouden minder ervaren zijn en lagere verwachtingen van 

hunn leerlingen hebben. Bovendien zou het werk minder aangenaam zijn. Het grote 

(ziekte)verzuimm van leerkrachten leidt er toe dat er soms helemaal geen les wordt gegeven of 

datt de school opgescheept wordt met "mensen waarvan je je afvraagt hoe die in het onderwijs 

zijnzijn beland" (Jager, 1999, p. 13). Een aantal leerkrachten van zwarte scholen herkent zich 

overigenss niet in dit beeld: zij hebben volgens eigen zeggen juist uit overtuiging voor een 

schooll  in een moeilijke buurt gekozen. Niet alleen basisscholen worden geconfronteerd met 

eenn verschraling van het aanbod; hetzelfde verhaal gaat ook op voor het middelbaar 

onderwijs.. Er is vanuit de zwarte basisscholen te weinig doorstroom naar de hogere niveaus 

vann de middelbare school, waardoor deze afdelingen gesloten worden en alleen de lagere 

niveauss overblijven. Ook het draagvlak voor bibliotheken, boekhandels en soortgelijke 

voorzieningenn kalft af en worden in hun voortbestaan bedreigd. 

Nuu is het natuurlijk de vraag in hoeverre bewoners aangewezen zijn op hun eigen buurt. 

Wellichtt dat zij veelal gebruik maken van voorzieningen - ook scholen - buiten de buurt. Voor 

mobielee groepen zoals studenten, die makkelijk naar andere buurten kunnen uitwijken als de 

doorr hen gewenste voorzieningen niet in de eigen omgeving aangetroffen kunnen worden, 

hoeftt een gebrekkig of niet passend aanbod in principe geen problemen op te leveren. 

Sommigee groepen hebben echter, conform de theorie van Hagerstrand, bij voorbaat al een 

kleineree actieradius dan anderen en zijn dus meer aan de buurt gebonden. Men kan 

bijvoorbeeldd denken aan werklozen, ouderen, gehandicapten en moeders met kinderen. Voor 

henn kan een beperkt en verschraald aanbod dus wel degelijk negatieve consequenties hebben. 

"The"The contextual implications of residence in one part of the city rather than another are, 

perhaps,perhaps, most obvious in the case of children. For much of the first decade or so, the great 

majoritymajority of the individual's experience are gained within close proximity to his home" 

(Timms,, 1976, p.24). Het gebruik van de eigen buurt als voorzieningengebied is dus vooral 

vann belang voor groepen, die ofwel hun wensen in de eigen buurt kunnen vervullen (zoals 

bewonerss met een hoge welstand of bepaalde groepen migranten) ofwel voor groepen die 

weinigg mogelijkheden hebben om naar andere buurten te gaan (zoals bejaarden, werklozen, 
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kinderenn en opnieuw migranten). Het zijn deze laatstgenoemde groepen die het meest 

getroffenn zullen worden als de faciliteiten in de buurt, bijvoorbeeld op het gebied van 

onderwijs,, slecht zijn of verslechteren. Een beperkt en eenzijdig onderwijsaanbod in bepaalde 

wijkenn zou dus van invloed kunnen zijn op de schoolloopbanen van de in deze wijken 

woonachtigee jongeren. De afwezigheid van hogere niveaus van het middelbaar onderwijs (in 

onss land havo en vwo) zou bijvoorbeeld tot lagere carrières kunnen leiden (Eggleston, 1977; 

Williamsonn & Byrne, 1979). De structuur van het aanbod in de buurt beïnvloedt zodoende de 

schoolloopbaann van de individuele jongere. 

2.5.22 Hulpnetwerken 

Dee buurt vormt behalve een voorzieningengebied ook een potentieel gebied voor onderlinge 

relatiess en netwerken. Buurtbewoners komen elkaar tegen: bewust of onbewust, gewenst of 

ongewenst.. Dit leidt tot face-to-face contacten en onderlinge ontmoetingen (Gans, 1962; 

Hagerstrand,, 1970; Timms, 1976). "De buurt vormt daardoor een mogelijke bron van 

positieve,positieve, sociale contacten en hulpnetwerken, maar ook van overlast en conflicten " (Van der 

Meer,, 1996, p. 43). De contacten in de buurt kunnen ook als faciliteiten opgevat worden en 

geldenn als een uitbreiding van het individuele - en gezinsniveau. In zijn algemeenheid geldt 

datt hoe homogener de bevolkingssamenstelling van de buurt is, hoe meer onderlinge 

contactenn er zijn, omdat bewoners een overeenkomstige leefstijl hebben (Völker, 1998). Uit 

dee locale bevolkingssamenstelling resulteren betere of slechtere kansen voor sociale 

netwerken. . 

Homogeniteitt van bewoners levert dus meer contacten op, maar in het geval van 

achterstandswijkenn is dat niet zo gunstig. Bewoners van deze wijken missen daardoor juist 

contactenn met een "ander soort" bewoners. Zij hebben geen contact met vertegenwoordigers 

vann de "mainstream-society". "The residents of highly concentrated poverty neighborhoods in 

thethe inner city today not only infrequently interact with those individuals or families who have 

hadhad a stable work history and have had little involvement with welfare or public assistance, 

theythey also seldom have sustained contact with friends or relatives in the more stable areas of 

thethe city or in the suburbs" (Wilson, 1987, p. 60). Zij zijn daardoor slechter op de hoogte van 

bepaaldee voorzieningen, ook op het gebied van onderwijs en werk. Volgens Wilson wordt 

iemandss gedrag beïnvloed door degenen met wie hij of zij de meeste contacten heeft. Zijn dit 

allemaall  personen die zich in een vergelijkbare slechte positie bevinden, dan is de kans groot 

datt sociale mobiliteit wordt belemmerd. 

Voorr bewoners van achterstandswijken is het daarom gunstig om over minder intensieve 

contactenn met een ander soort bewoners te beschikken om zo aan een ander soort informatie 

overr bijvoorbeeld werkgelegenheid te komen. Granovetter (1973) spreekt in dit kader over 

"the"the strength of weak ties". Het zijn vage kennissen uit een ander sociaal milieu die van 

belangg zijn voor het verschaffen van informatie. Sterke bindingen, zoals de partner en het 

eigenn gezin, beschikken over dezelfde kennis als jezelf, waardoor je geen nieuwe informatie 

terr beschikking krijgt. "Weak ties zijn als het ware de contactpunten in de samenleving die 

eeneen brug slaan tussen verschillende maatschappelijke categorieën" (Dagevos & Veenman, 

1996,, p. 84). Men moet in staat zijn met mensen in contact te komen, die hoger op de 
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maatschappelijkee ladder staan en over de juiste informatie beschikken. Iedereen kent wel 

boekenn of films waarin een pastoor, een schoolmeester of een miljonair jongeren in een 

achterstandssituatiee vooruithelpt door hen bijvoorbeeld te stimuleren om verder te leren. Deze 

personenn fungeren daarmee als weak ties voor deze jongeren. Daartegenover wordt dan vaak 

dee slechte invloed van de strong ties gesteld: jongeren die door anderen {met name peer-

groups)) op het slechte pad worden gebracht en zich inlaten met allerlei criminele en andere 

duisteree activiteiten en worden tegengehouden om aan hun toekomt te werken. "The gangs 

hadhad no trouble expanding their sphere of influence from the project to the schools. As middle-

classclass families left the neighborhood, the schools' student populations became 100 per cent 

poor,poor, and extracurricular programs that depend on the involvement of decently fixed parents 

beganbegan to dwindle. By the late 1960s, the DuSable school was changing from an incubator of 

upwardupward mobility to a gang battleground. The Blackstone Rangers and later the Disciples 

mademade DuSable part of their turf. Students sometimes carried weapons to class. There were a 

couplecouple of shootings inside the building. Every morning, at the beginning of school, a 

contingentcontingent of gang members would be standing outside DuSable, encouraging the arriving 

students,students, especially the boys, not to go in and to spend the day hanging out instead" (Lemann, 

1991,, p. 258). 

Linn (1981, 1986) heeft later de betekenis van zwakke bindingen enigszins afgezwakt. 

Volgenss hem gelden de voordelen van dergelijke relaties alleen voor mensen met een lagere 

sociaal-economischee achtergrond. Sterke bindingen leveren voor hen geen sociale 

mobiliteitskansenn op, omdat deze bindingen (familie en vrienden) ook niet over goede 

hulpbronnenn en veel informatie beschikken. Voor mensen met een hogere sociaal-

economischee status geldt echter dat zij wel kunnen volstaan met sterke bindingen, aangezien 

hunn netwerk over dezelfde hoogwaardige informatie beschikt als zij zelf. 

Voorr het verloop van schoolloopbanen kan de buurt als netwerksysteem dus ook in 

faciliterendee zin van betekenis zijn. Het is niet alleen van belang dat er een bepaald 

onderwijsaanbodd is, maar ook dat mensen van het bestaan van dit aanbod op de hoogte 

wordenn gebracht. Zowel bij de keuze voor de basis- als de middelbare school kan het verschil 

inn informatie een rol spelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Nederlandse ouders en 

leerlingenn beter aan informatie komen dan allochtone ouders en leerlingen, omdat zij over 

veelsoortigerr contacten beschikken. Allochtonen zijn over het algemeen minder goed thuis in 

hett Nederlandse onderwijssysteem (Veenman, 1996a). Als allochtonen over weinig zwakke 

bindingenn met andere groepen van de samenleving beschikken en hun contacten vooral tot de 

eigenn groep beperkt zijn, ontvangen zij wellicht minder en kariger informatie over scholen 

dann autochtonen met als gevolg dat de schoolloopbanen negatiever en eenzijdiger verlopen. 

2.5.33 Armoedecultuur 

Inn de voorgaande paragraaf is gesproken over de buurt als netwerksysteem in faciliterende zin. 

Bewonerss onderhouden contacten en krijgen informatie van andere bewoners. Een deel van de 

contactenn zal via de eigen buurt verlopen, maar de meeste mensen beschikken ook over veel 

contactenn met mensen buiten de eigen buurt. Wanneer de contacten, de informatie en het 

activiteitenpatroonn echter voornamelijk tot de eigen buurt beperkt blijven, kan er een 
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zogenaamdee buurtcultuur ontstaan. Deze buurtcultuur is een verzameling van omgangsregels 

diee bepalend is voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De buurtcultuur kan 

daaromm conditionerend (in positieve of negatieve zin) werken ten aanzien van het gedrag van 

dee inwoners in een bepaalde buurt, ook op het gebied van onderwijs. In negatieve gevallen 

leidtt dit tot het ontstaan van een "armoedecultuur" met negatieve regels en negatieve 

gedragscodes.. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Oscar Lewis, die in de jaren zestig 

zijnn culture of poverty introduceerde. Hij zag deze armoedecultuur als een aanpassing aan en 

reactiee op de marginale positie waarin de arme bevolking is terechtgekomen binnen de sterk 

geïndividualiseerdee en naar sociale klasse gestratificeerde samenleving. Een dergelijke cultuur 

kann vervolgens uitgroeien tot een zelfstandige factor die bijdraagt aan de sociale problematiek 

(Musterd,, 1996). Fatalisme en een laag aspiratieniveau zijn kenmerken van deze cultuur. Zij 

komtt tot stand door de slechte financiële situatie, segregatie, discriminatie, angst, wantrouwen 

enn apathie. Zo komen gedragspatronen tot stand die afwijken van wat in de maatschappij als 

"normaal""  wordt gevonden. De armoedecultuur is dan niet alleen meer een reactie op 

armoede,, maar belemmert de mensen om aan hun armoede te ontkomen. "The culture of 

povertypoverty produces people who are not psychologically geared to take full advantage of 

changingchanging conditions or increased opportunities which may occur in their lifetime" (Lemann, 

1991,, p. 150). 

Wilsonn heeft later de culture of poverty als autonome variabele bekritiseerd. Hij is het 

oneenss met de stelling dat deze cultuur geïnternaliseerd is bij de getto-bewoners. Volgens hem 

wordtt de armoedecultuur van buiten aan de bewoners opgelegd en kan deze gezien worden als 

eenn reactie van bewoners op het gebrek aan mogelijkheden. "Culture is a response to social 

structuralstructural constraints and opportunities" (Wilson, 1987, p. 61). Het heeft dus geen zin om 

ietss aan het gedrag van bewoners te veranderen zolang de mogelijkheden - bijvoorbeeld op het 

gebiedd van werkgelegenheid of onderwijs - niet structureel verbeteren. Zoals zojuist bij de 

besprekingg van de sociale netwerken aan de orde kwam, schrijft Wilson de slechte situatie van 

getto-bewonerss vooral aan het sociale isolement toe. Bewoners hebben de aansluiting met de 

mainstreamm society verloren, omdat zij geen of nauwelijks mensen kennen die hier tot 

gerekendd kunnen worden. 

Off  er in Nederland momenteel sprake is van een armoedecultuur is onderwerp van 

discussie.. Het Sociaal en Cultureel Planbureau bracht in 1994 een rapport uit, waarin een 

somberr beeld werd geschetst van Nederland in 2010. Volgens het SCP zullen de vier grote 

stedenn in dat jaar voor meer dan de helft door allochtonen bewoond worden. In sommige 

wijkenn zullen zelfs nauwelijks nog Nederlanders te vinden zijn (Het Parool, 19 september 

1995).. Er zullen probleemwijken zijn, waar het merendeel van de allochtonen, laagop-

geleiden,, werklozen, drugsgebruikers en criminelen, kortom de onderklasse, in terecht dreigt 

tee komen. Het spookbeeld van het Amerikaanse, zwarte getto. De bewoners hebben in een 

dergelijkee situatie weinig of geen binding met andere delen van de stad en met de 

maatschappijj  in het algemeen. Er gelden andere regels, normen en waarden en zelfs het 

Engelss dat mensen spreken, wijkt - voor zover ze al niet hun eigen taal spreken - in 

toenemendee mate af van de standaardtaal (Massey & Denton, 1993). 
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Hett is de vraag of dit soort wijken ook werkelijk in Nederland zal ontstaan en of het 

spookbeeldd niet veel te overdreven is. De heterogeniteit van bewoners in achterstandswijken 

zall  vertragend werken op het ontstaan van een armoedecultuur. Juist het ontbreken van een 

gemeenschappelijkee buurtcultuur en gemeenschappelijke regels in achterstandswijken wordt 

tegenwoordigg als een probleem gezien. Bewoners zouden langs elkaar heen leven en geen 

aandachtt meer hebben voor elkaar. Interculturele koffieochtenden in buurthuizen en 

portiekgesprekkenn zijn enkele pogingen om bewoners vaker met elkaar in contact te laten 

komen.. Over het ontstaan van een armoedecultuur en gettovorming zijn de meningen dan ook 

verdeeld.. Verschillende onderzoeken komen met verschillende uitkomsten. Volgens een 

rapportt van het AME blijkt in 1996 de gettovorming nog beperkt. In geen enkel Europees land 

iss de situatie vergelijkbaar met de Amerikaanse getto's (Breebaart, Musterd & Ostendorf, 

1996).. Het Sociaal en Cultureel Planbureau komt daarentegen met het beeld van een 

toenemendee concentratie, alleen al omdat over een aantal jaar meer dan de helft van de 

bewonerss in de vier grote steden van allochtone afkomst zal zijn (SCP, 1995). Hierbij worden 

echterr de begrippen etniciteit en onderklasse wel erg met elkaar gelijk gesteld. Een andere 

ontwikkelingg kan immers zijn, dat de meeste leden van de tweede en derde generatie erin 

slagenn vooruit te komen op de maatschappelijke ladder, waardoor het verband tussen etniciteit 

enn sociaal-economische positie steeds zwakker wordt en dientengevolge de ruimtelijke 

clusteringg van probleemgroepen juist afneemt. Hierbij kunnen we ook denken aan de in de 

jarenn twintig en dertig geformuleerde ideeën van de leden van de Chicago-School, zoals 

Burgess,, Park & McKinzie (Ritzer, 1996). Door onbekendheid met het vestigingsland zochten 

migrantengroeperingenn aanvankelijk steun bij elkaar. Zo ontstonden kolonies, die gebaseerd 

warenn op taal, religie en land van herkomst. De Chicago-School meende echter dat deze 

etnischee buurten slechts van tijdelijke aard waren en zouden verdwijnen als de bewoners 

ervann volledig in de samenleving geïntegreerd zouden zijn (Knox, 1995). De Chicago-School 

gingg er impliciet van uit dat er integratie zou plaatsvinden, waardoor getto's juist het karakter 

vann een doorstroom wijk en eerste opvangplaats hadden. In plaats van het "opgesloten" 

karakterr van een getto, was het dus juist een plek van waaruit men sociaal kon stijgen. De 

etnischee achtergrond van de bewoners zou op den duur ondergeschikt zijn aan kenmerken als 

hett inkomen en de plaats in de levenscyclus. 

Tegenwoordigg denkt men bij getto's niet meer aan een springplak voor sociale mobiliteit. 

Getto'ss gelden nu als een situatie waarbij de eigen buurt en het daily urban system van 

bewonerss grotendeels - verplicht - samenvallen en de sociale mobiliteit van bewoners 

dientengevolgee stagneert. De activiteiten blijven noodgedwongen beperkt tot de eigen 

omgeving.. Aangezien er geen succesvolle buurtbewoners zijn, hebben de getto-bewoners geen 

positievee voorbeelden en proberen slechts weinigen aan hun omstandigheden te ontkomen. 

Ditt uit zich onder meer in het bezoeken van kwalitatief slechte scholen, veelvuldig spijbelen 

enn het zich niet voorbereiden op betaald werk. 

Dee armoedecultuur kan dus ook doorwerken in de houding ten opzichte van onderwijs. In 

buurtenn waar een dergelijke cultuur heerst, is men negatief over school. Eventuele ambities 

wordenn snel afgestraft door de omgeving. Opnieuw stelt Wilson dat deze houding niet zozeer 

voortkomtt uit een geïnternaliseerde afkeer van onderwijs, maar uit een door de buitenwacht 
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opgelegdee situatie. Scholen zouden hun ambities aanpassen aan de omstandigheden in de 

wijk .. In deze wijken is het onderwijs geen voorbereiding op de arbeidsmarkt meer, maar een 

tijdelij kk middel om jongeren van de straat te houden. "In such neighborhoods, teachers 

becomebecome frustrated and do not teach and children do not learn" (Wilson, 1987, p. 57). In 

dergelijkee wijken spijbelt een groot deel van de scholieren en is de voortijdige schooluitval 

groot.. Kinderen en jongeren ondervinden daarbij zeer nadelige gevolgen voor wat betreft hun 

functionerenn op school door de buurt waarin ze wonen. Een woordvoerder van een Haagse 

scholengemeenschapp zegt over de invloed van de buurt het volgende: "Als jongeren in een 

buurtbuurt wonen waar een grote concentratie van werkloosheid is, zullen ze eerder geen moeite 

doendoen om aan hun toekomst te werken. Voor de jeugd is het moeilijk zich ertoe te zetten naar 

schoolschool te gaan, omdat niemand in de buurt een hoge opleiding volgt en niemand werkt. In een 

wijkwijk waar een arbeidsethos heerst, ben je eerder geneigd om aan je toekomst te werken " 

(Instituutt voor Sociale Geografie, 1996, p. 113). 

2.5.44 Territorial e stigmatisering 

Dee buurt waar men woont speelt een belangrijke rol in de identiteit naar buiten toe. Deze 

identiteitt komt voor een belangrijk deel tot stand door wat buitenstaanders over de buurt 

denken.. Bij gebrek aan gedetailleerde kennis over een persoon, kan het woonadres een 

belangrijkee rol spelen in het vaststellen van de (sociaal-economische) status van een persoon. 

Wanneerr het beeld van de buurt negatief is, kan dit leiden tot het verschijnsel territoriale 

stigmatisering.stigmatisering. Deze negatieve beeldvorming heeft consequenties voor de buurt en de 

bewoners,, zoals de Franse auteur Wacquant (1993) in zijn studie naar de Franse banlieux 

heeftt laten zien. Bewoners uit deze buurten hebben geen of een belemmerde toegang tot 

bepaaldee voorzieningen of instellingen. Er wordt als het ware een extra drempel opgeworpen: 

bewonerss zijn van het bestaan van voorzieningen op de hoogte, maar machtsbeperkingen 

blokkerenn de deelname. Tijdens het zoeken naar werk zou men bijvoorbeeld beoordeeld 

wordenn op basis van het woonadres. Instanties als rechtbanken, politie, sociale instellingen en 

scholenn handelen anders ten opzichte van de bewoners van gestigmatiseerde buurten. 

Verzekeringsmaatschappijenn willen geen verzekering afsluiten met bewoners van deze 

buurtenn of alleen tegen zeer hoge premies. Taxi's en het openbaar vervoer mijden deze 

buurtenn en zetten bewoners hooguit aan de randen van de buurt af. Postorderbedrijven 

weigerenn goederen op afbetaling te leveren. Kortom, "It  affects all realms of existence -

whetherwhether it is searching for employment, pursuing romantic involvement, dealing with 

agenciesagencies of social control such as police or welfare services or simply talking to 

acquaintances"acquaintances" (Wacquant, 1993, p. 370). 

Wacquantt heeft de situatie van de Franse steden met die van de Verenigde Staten 

vergeleken.. Hij constateert dat de ervaring van het stigma in Frankrijk zwaarder weegt, 

ondankss de slechtere fysieke situatie in de Amerikaanse getto's. Een verklaring hiervoor is 

volgenss hem het feit dat ongelijkheid in Frankrijk minder wordt geaccepteerd. Zowel in 

Frankrijkk als de Verenigde Staten zijn de bewoners van gestigmatiseerde buurten geneigd zich 

tee distantiëren van hun directe omgeving. Zij wijzen naar andere, vaak recent in de buurt 

gevestigdee bewoners, die verantwoordelijk zijn voor het slechte imago van hun buurt. Men 
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bevoordeeltt de eigen positie door zich tegen "de ander" af te zetten. Soms noemen zij andere 
buurtenn op, waar het nog veel slechter zou zijn. Ook kunnen zij proberen hun woonadres 
zoveell  mogelijk te verzwijgen. 

Ookk voor deelname aan het onderwijs kan territoriale stigmatisering negatief doorwerken. 
Jongerenn die naar scholen buiten hun buurt willen of moeten gaan, worden door de aldaar 
gevestigdee groepen buitengesloten. Op basis van machtsvertoon ontzegt men hen de toegang 
tott deze scholen. Jongeren die in hun eigen omgeving een beperkt of eenzijdig 
onderwijsaanbodd aantreffen, worden zo dubbel getroffen. In feite zijn deze processen een 
ruimtelijkee vertaling van de eerder in dit hoofdstuk behandelde conflicttheorie van Collins. De 
dominantee order-givers ontzeggen de order-takers de toegang tot de school. Authority-
constraintss zorgen er dus voor dat jongeren het door hen gewenste activiteitenpatroon op het 
gebiedd van onderwijs niet kunnen uitoefenen. Bepaalde schooldomeinen zijn voor hen niet 
toegankelijk.. Hun schoolloopbanen verlopen dus negatiever en reproducerender dan wanneer 
zijj  in een andere, niet gestigmatiseerde, buurt hadden gewoond. 

2.66 Territoriaa l kader  2: de regio 

Hett tweede territoriale kader dat in de discussie over individuele schoolloopbanen wordt 
ingebracht,, betreft het regionale schaalniveau. Aan deze invloed wordt doorgaans niet zo veel 
aandachtt besteed. Enkele uitzonderingen zijn onderzoeken van Bun & Spruit (1982), Meester 
&&  De Leeuw (1983, 1984) en Tesser (1981). Zij concluderen dat regionale verschillen in de 
totalee deelneming aan het onderwijs op bevredigende wijze grotendeels worden verklaard 
doorr regionale verschillen in de samenstelling van de bevolking naar beroepsgroepen. Toch 
sluitenn zij niet de mogelijkheid uit dat de regio ook een zelfstandig effect heeft en 
schoolloopbanenn in positieve of negatieve zin bijstelt. 

Inn principe kan bij de invloed van de regio dezelfde redenering worden gevolgd als bij de 
buurt,, alleen speelt deze invloed zich op een hoger en abstracter schaalniveau af. Bovendien 
zijnn de regionale theorieën veel minder negatief geformuleerd. De regio is in de eerste plaats 
eenn set van faciliteiten en voorzieningen, met name op het gebied van werkgelegenheid. De 
regionalee arbeidsmarkt weerspiegelt zich in de kenmerken van het onderwijs, in die zin dat het 
onderwijsaanbodd inspeelt op de vragen die vanuit de arbeidsmarkt worden gesteld. Fielding 
(1992)) heeft met zijn metafoor van de "roltrapregio" een belangrijke impuls gegeven aan de 
discussiee in hoeverre de regio een mobiliserende rol speelt voor haar (nieuwe) bewoners. 

Tenn tweede is er ook op regionaal niveau sprake van een cultuur met specifieke regels. 
Regio'ss bevinden zich ergens op een schaal van een traditionalistisch cultuurpatroon met 
gemeenschappelijkee regels en een lage waardering voor onderwijs naar een modem-
dynamischh cultuurpatroon met minder gemeenschappelijke regels en een hoge waardering 
voorr onderwijs. Voor een introductie van deze termen hoeven we dit keer niet naar het 
buitenland.. De socioloog Hofstee (1962) heeft de basis gelegd voor deze begrippen en zijn 
opvattingenn zullen dan ook centraal staan. 
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2.6.11 De roltrapregi o 

Regio'ss verschillen in hun economische structuur. Deze verschillen kunnen vaak worden 

verklaardd door de ligging van de regio's binnen de nationale context. Centrale regio's 

kenmerkenn zich in het algemeen door relatief veel banen in de dienstverlening; perifere 

regio'ss door een relatief sterke vertegenwoordiging van de industrie. Individuele 

arbeidsloopbanenn zijn zo mede "afliankelijk van mogelijkheden en ontwikkelingen in de 

nationalenationale of regionale arbeidsmarkten, bedrijfstakken en vooral arbeidsorganisaties" 

(Batenburgg & De Witte, 1995, p. 81). De structurele kenmerken van de regionale 

arbeidsmarktt worden bepaald door de mate waarin een regio post-industrieel genoemd kan 

worden.. In een post-industriële regio is de hoogwaardige dienstensector verreweg de 

belangrijkstee vorm van werkgelegenheid (Sassen, 1991: Hamnett, 1994). De overgang van 

eenn industriële - naar een dienstenmaatschappij is in veel landen betrekkelijk snel verlopen. 

Esping-Andersenn (1993) maakt een onderscheid tussen een zogenaamde fordistische 

economiee met vooral traditionele werkzaamheden en een post-fordistisehe economie. Een 

fordistischee economie biedt vooral vaste banen voor mannen, gericht op massa-productie. Het 

begripp fordisme is ontleend aan Henry Ford. Zijn automobielfabriek stond synoniem voor 

massa-productiee van een homogeen goed, gebruik van een inflexibele technologie, routine 

werk,, een bureaucratische organisatie, homogenisering van consumptiepatronen, het ontstaan 

vann vakbonden, een collectieve arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden die uitsluitend 

gerichtt zijn op het vervullen van deze arbeid (Ritzer, 1996). Op het institutionele vlak past 

hierr de opkomst van de verzorgingsstaat bij met gestandaardiseerde rechten (Roobeek, 1995). 

Inn de jaren zeventig, en in het bijzonder na de oliecrisis van 1973, begon de fordistische 

maatschappijj  aan betekenis te verliezen. Sindsdien wordt de arbeidsmarkt gekenmerkt door de 

volgendee ontwikkelingen: een toegenomen differentiatie van producten, samenhangend met 

eenn differentiatie van leefstijlen, kortere productietijden, flexibilisering van de arbeid, nieuwe 

technologieënn (waardoor de gevraagde opleiding steeds hoger wordt), gedecentraliseerde 

organisaties,, afname van de macht van de vakbonden en politieke partijen en tenslotte de 

ontwikkelingg van gespecialiseerde opleidingen. De overgang van een fordistische naar een 

post-fordistischee maatschappij viel in dezelfde tijd als de democratiseringsbewegingen, 

studentenprotesten,, opkomst van milieuorganisaties en de vrouwenemancipatie en was 

daarmeee van invloed op de economische en culturele structuur van een regio. Dit beeld geldt 

hett meest voor de Randstad (Dignum, 1997). De bevolking in de Randstad is het meest 

gedifferentieerdd en gepolariseerd naar leefstijl, inkomen en etniciteit. Met name in de steden 

vann de Randstad komt een concentratie van rijken én van armen voor. Juist de middengroepen 

zijnn gesuburbaniseerd. "De rijken bezetten hoge posities in handel, industrie en bij de 

overheid;overheid; de armen zijn ongeschoold en, gebonden als ze zijn vanwege hun zwakke 

economischeeconomische positie aan het stedelijk woningbestand, in toenemende mate aangewezen op 

laag-gekwalificeerdlaag-gekwalificeerd werk in de dienstensector: als schoonmaker, portier, koffiejuffrouw 

keukenhulpkeukenhulp e.d. " (Van Engelsdorp Gastelaars, Ostendorf & De Vos, 1980, p. 35). 

Ditt laagwaardige dienstencircuit kan alleen bestaan in de marge van het hoogwaardige 

dienstencircuit.. Laaggeschoolde personen in gebieden waar industriële banen nagenoeg geheel 

verdwenenn zijn, maar waar weinig hoogwaardige en dus ook laagwaardige dienstverlening 
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voorr is teruggekomen, zullen daarom de meeste moeite hebben een baan te vinden en te 
behoudenn (Jobse & Musterd, 1994). Het is daarom van belang te zien wat voor soort 
werkgelegenheidd er in plaats van de industrie is gekomen. Het beeld is per regio verschillend. 
Omdatt Nederland - in vergelijking met andere landen - altijd een sterk accent op de handel 
heeftt gehad, is de structuur van de Nederlandse economie relatief gunstig geweest om de 
overgangg naar de post-fordistische en post-industriële samenleving te maken. Binnen Neder-
landd zijn desondanks wel vooral perifere gebieden aan te wijzen waar deze overgang minder 
succesvoll  is (geweest) ten opzichte van Nederland als geheel, bijvoorbeeld de regio's Oost-
Groningen,, Zuid-Limburg en Twente en rondom steden als Tilburg, Helmond en Dordrecht. 
Dezee gebieden waren in het verleden sterk op één bepaald product gericht, zoals textiel, 
strokarton,, mijnbouw en scheepsbouw. Door mechanisatie, automatisering en het verplaatsen 
vann de werkgelegenheid naar lage lonen landen, zijn veel banen in deze bedrijfstakken 
verlorenn gegaan. Gebieden waar geen compenserende werkgelegenheid voor in de plaats is 
gekomen,, komen daarmee op (verdere) achterstand ten opzichte van andere regio's. 

Hett karakter van de regionale onderwijsmarkt hangt met de regionale arbeidsmarkt 
samen.. In gebieden met een hoogwaardige arbeidsmarkt moet ook de onderwijsmarkt 
hoogwaardigg zijn. Er zijn immers veel hoger opgeleiden nodig. Verwacht mag daarom 
wordenn dat er een sterke havo/vwo infrastructuur is en dat er veel hbo-opleidingen en 
universiteitenn zijn. In traditionele regio's is de behoefte aan hoog opgeleid personeel minder 
groot,, waardoor er minder havo/vwo scholen, hbo's en universiteiten (nodig) zijn. Gebieden 
buitenn de Randstad zouden dientengevolge gekenmerkt worden door een minder geschakeerd 
onderwijsaanbodd (vooral op het gebied van universiteiten en hbo-instellingen, maar ook op 
middelbaar-- en zelfs basisniveau, bijvoorbeeld door het ontbreken van een categoriaal 
gymnasiumm of van Montessori-, Dalton- of Jenaplanscholen). 

Dee structuur van de arbeidsmarkt zal waarschijnlijk niet zo bewust meespelen in het 
schoolkeuzegedragg van kinderen en ouders, maar is wel van betekenis voor het soort scholen 
datt aanwezig is en waaruit men dus de keuze heeft. Waar het ontbreekt aan werkgelegenheid 
voorr hoger opgeleiden, ontbreekt namelijk ook vaak de bijbehorende onderwijsinfrastructuur 
(bijvoorbeeldd minder havo/vwo scholen). Er hoeven daarom ook minder havo/vwo adviezen 
opp de basisschool gegeven te worden om deze scholen en afdelingen te "vullen" (Jungbluth, 
1996).. In traditionele regio's zou dientengevolge onderadvisering plaatsvinden, terwijl voor 
post-modernee regio's het omgekeerde beeld geldt. Daar vindt juist overadvisering plaats, 
omdatt er relatief veel havo/vwo leerlingen nodig zijn. 

Dee regionale faciliteiten zullen vooral aan het einde van de middelbare schooltijd een 
belangrijkee rol spelen. Wanneer jongeren de middelbare school hebben afgerond, worden zij 
geconfronteerdd met de mogelijkheden in hun regio, zowel op het gebied van vervolgonderwijs 
alss van arbeid. In een traditionele regio zijn andere banen en opleidingen beschikbaar en nodig 
dann in een post-moderne regio en het is de verwachting dat dit aanbod en deze vraag ook 
doorwerkenn in de toekomstoriëntatie van jongeren. Is een bepaald type onderwijs niet in de 
regioo voorhanden of zijn er geen passende banen, dan zijn er grofweg twee opties: erin 
berustenn (door een baan of opleiding onder het niveau of een ander soort opleiding of baan te 
accepteren)) of migreren. Een aanzienlijk deel van de jongeren kiest voor migratie. Dit hoort 
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ookk bij het traject van verzelfstandiging. In deze leeftijdsfase wordt dan ook veelvuldig 

verhuisdd en ook vaak over grotere afstanden (Thissen & Droogleever Fortuijn, 1996). 

Jongerenn trekken vanuit geheel Nederland naar plaatsen in de Randstad. Om het hoger 

onderwijss evenrediger over het land te verspreiden en de toegankelijkheid ervan te vergroten, 

zijnn in de jaren zestig en zeventig nieuwe universiteiten gesticht. Op dit beleid wordt in 

hoofdstukk drie uitgebreid teruggekomen. Zolang de bijbehorende banen echter niet aanwezig 

zijn,, blijf t er migratie bestaan. Er is dan alleen sprake van een uitgestelde migratie. In 

sommigee opzichten bevordert de oprichting van perifeer gelegen universiteiten en 

hogescholenn zelfs migratie. Fielding (1992) laat zien dat het gebied rondom Londen (Zuidoost 

Engeland)) veel afgestudeerden van regionale universiteiten elders in het land aantrekt. "There 

isis a strong bias in the direction of the rates of net gain to the South East being higher for 

originorigin counties with a university over those without a university" (Fielding, 1992, p. 8). 

Zuidoostt Engeland fungeert daarmee volgens Fielding als een roltrapregio {upward social 

classclass escalator). Dit type regio wordt gekenmerkt door een sterke instroom van 

(afgestudeerde)) jongeren die aan het begin van hun beroepsloopbaan staan en op zoek zijn 

naarr passende arbeid. Het is daarmee duidelijk dat een ruim onderwijsaanbod alleen niet 

voldoendee is om een roltrapregio te worden. Ook de bij dit onderwijs behorende 

werkgelegenheidd moet aanwezig zijn, anders vertrekken mensen alsnog naar centrale regio's. 

Dee carrière van deze migranten neemt daarom een hogere vlucht dan wanneer zij in de eigen 

regioo waren gebleven. De roltrap wordt weer verlaten op het moment dat de hoogste fase van 

dee carrière is bereikt, vaak gecombineerd met het verlaten van de regio richting rustiger 

oorden. . 

Zonderr veel moeite kunnen we in de Nederlandse context de Randstad als een dergelijke 

roltrapregioo aanduiden. Mensen die naar de Randstad toekomen staan vaak aan het begin van 

dee arbeidscarrière, terwijl de mensen die de Randstad verlaten vaak een paar fases verder zijn 

(Dignum,, 1997). Ook voor Nederland geldt dat perifere regionale universiteiten vaak een 

exporteurr van kennis naar andere, centrale regio's vormen. Uit het onderzoek van Van der 

Meerr (1996) blijkt dat van de door haar geïnterviewde ex-studenten van de Universiteit 

Twente,, slechts ongeveer een derde in de eigen regio werkzaam is. De rest is verhuisd naar 

anderee delen van het land, vaak de Randstad. De ondervraagde ex-studenten van de 

Universiteitt van Amsterdam zijn echter voor bijna de helft in Amsterdam zelf werkzaam en 

nogg eens veertig procent werkt in andere delen van de Randstad. Een groot deel van de 

respondentenn blijf t bovendien in Amsterdam wonen, in ieder geval tijdens de eerste fase van 

dee beroepsloopbaan. De tijdens de studie opgedane kennis blijf t dus voor de centrale regio's 

behoudenn in tegenstelling tot de situatie in de perifere regio's. 

2.6.22 Het modern-dynamisch cultuurpatroo n 

Hett in de vorige paragraaf behandelde verschil in economische structuur, welstands- en 

opleidingsniveauu heeft ook implicaties voor de mate van moderniteit van de bevolking en de 

waardenn en normen die worden gehanteerd. Nederland is een land, waar de nationale identiteit 

pass in de negentiende eeuw - de tijd van het ontstaan van de eenheidsstaat - enigszins werd 

ontwikkeldd (Renes, 1999). Lange tijd bepaalden de afzonderlijke provincies en streken het 
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beeld.. Er was met name sprake van een verschil "boven" en "onder" de rivieren. "Vooral de 

vroegerevroegere Generaliteitslanden met hun overheersend rooms-katholieke bevolking, konden zich 

maarmaar moeilijk vinden in het Hollandocentrische en protestantse geschiedbeeld" (Renes, 1999, 

p.. 13). Ook boven de grote rivieren is er vanouds sprake van een tegenstelling tussen Holland 

enn overig Nederland. Hierbij komt naar voren dat Holland vaak als maatstaf voor de rest 

wordtt gebruikt en een hogere status geniet. Renes illustreert dit aan de specifiek aan Holland 

refererendee illustraties in het nieuwe paspoort. Ten Brinke (1989) geeft een overzicht van 

stereotypenn van de Nederlandse provincies. Over de provincie Groningen wordt bijvoorbeeld 

gezegd:: "ver weg, kaal en bewoond door stugge, onverzettelijke mensen. " 

Tegenwoordigg zijn de verschillen tussen de Nederlandse regio's niet zo groot meer. Er is 

sprakee van een toenemende verspreiding van het modern-dynamisch cultuurpatroon. Dit 

begripp vinden we voor het eerst bij de socioloog Hofstee (1962). Hij vergelijkt daarbij het 

modem-dynamischh cultuurpatroon met het traditionalistische cultuurpatroon. "Het essentiële 

verschilverschil tussen beide cultuurpatronen ligt mijns inziens in de houding ten aanzien van 

verandering.verandering. In het traditionalistisch cultuurpatroon ligt de norm voor het beoordelen van 

eigeneigen handelen en dat van anderen in het verleden. Alles moet gebeuren, zoals het altijd is 

gebeurgebeur (...). Is men door omstandigheden gedwongen zijn gedrag te wijzigen, dan tracht men 

dezedeze wijziging, als hei enigszins mogelijk is, te motiveren als een terugkeer tot ten onrechte 

verlorenverloren gegane gedragsvormen" (Hofstee, 1962, p. 43). Het modern-dynamisch 

cultuurpatroonn kenmerkt zich juist door een positieve houding ten opzichte van 

veranderingen.. De inwoners van dergelijke regio's zijn kosmopolitisch ingesteld, hetgeen 

bijvoorbeeldd tot uitdrukking komt in een sterke gerichtheid op landelijke in plaats van 

regionalee kranten, in meer belangstelling voor landelijke dan voor plaatselijke politiek en in 

eenn minder kerkelijke betrokkenheid dan in traditionalistische regio's (Van Engelsdorp 

Gastelaars,, 1980). De regels die door de omgeving aan de bewoners worden opgelegd zijn 

tamelijkk vrijblijvend en weinig gemeenschappelijk. Er zijn meer mogelijkheden om een eigen 

leefstijll  te ontwikkelen en men is minder gedwongen zich aan de dominante cultuur aan te 

passen,, omdat er eigenlijk ook geen dominante gemeenschappelijke regionale cultuur is. 

Hofsteee plaatst het begin van dit cultuurpatroon in de Renaissance, maar stelt dat pas vanaf 

hett einde van de achttiende eeuw grotere groepen dan alleen de bovenklasse worden bereikt. 

"De"De modern-dynamische mens stelt zich open voor de buitenwereld en voor hetgeen uit die 

buitenwereldbuitenwereld tot hem komt. Hij vertrouwt niet op overlevering en aanvaardt met op gezag wat 

dede oudere generaties vóór hem dachten. Hij tracht meer te weten dan de vorige generatie en 

staatstaat open voor onderwijs en voorlichting" (Hofstee, 1962, p. 43). De bevolking wordt 

beïnvloedd door de aard van het cultuurpatroon. "Zo is uit onderzoek duidelijk gebleken dat de 

houdinghouding van de bevolking t.a.v. onderwijs, de belangstelling voor het verenigingsleven en de 

openbareopenbare zaak in het algemeen, de aard van het economische gedrag en vele andere 

kenmerkenkenmerken van het gedrag van individu en groep met de mate van ontwikkeling van het 

modernemoderne cultuurpatroon samenhangen " (Hofstee, 1962, p. 77), De mate van moderniteit heeft 

duss ook consequenties voor de regionale houding ten opzichte van onderwijs. Het onderscheid 

tussenn een modern-dynamische, kosmopolitische cultuur enerzijds en een traditionalistische 

37 7 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

cultuurr anderzijds kan daarom, ook voor wat betreft de schoolloopbaan, mobiliserend dan wel 

reproducerendd zijn. Traditionele regio's zijn minder mobiliserend en meer gericht op het 

bevestigenn van bestaande structuren dan modern-dynamische regio's. Deze houding wordt 

ookk weerspiegeld in de waardering voor onderwijs, die in modern-dynamische regio's hoger 

is.. Het regionale culturele klimaat heeft dus zijn weerslag op individuele onderwijs- en 

arbeidsmarktcarrières. . 

Dee overgang van een traditionalistisch naar een modern-dynamisch cultuurpatroon wordt 

geschetstt aan de hand van de veranderingen in het geboorte- en sterftecijfer in Nederland. Zo 

iss Hofstee in staat om, behalve sociale, ook regionale verschillen op het spoor te komen. Het 

westenn (Noord- en Zuid-Holland) is het verst gevorderd in het modern-dynamisch 

cultuurpatroon,, gevolgd door Zeeland en de noordelijke provincies. De traditionalistische 

regio'ss vinden we in het oosten (Overijssel, delen van Gelderland) en met name in het zuiden 

(Oost-Brabant,, Limburg). Deze verschillen worden toegeschreven aan de economisch-

geografischee opbouw van Nederland. Het economische en culturele zwaartepunt van 

Nederlandd is in het westen en in mindere mate het midden gelegen, waardoor in het algemeen 

dee zandgronden in het oosten en zuiden lang in relatief geringe mate door de veranderingen in 

hett cultuurpatroon in de westerse wereld werden geraakt. Hofstee lijk t een onderscheid te 

makenn tussen de kustprovincies als "moderne" regio's enerzijds en de meer landinwaarts 

gelegenn provincies als "traditionalistische" regio's anderzijds. 

Figuurr 2.6 De verspreiding van moderniteit en traditionaliteit over de Nederlandse regio's 

Modern n 

JJ Intermediair 

~JJ Traditioneel 

--

Bron:: Van Engelsdorp Gastelaars, Ostendorf & De Vos (1980) 
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Eenn studie uit 1980 maakt eveneens een onderscheid tussen een moderne, centrale regio als de 
Randstadd enerzijds en traditionele, perifere regio's anderzijds (Van Engelsdorp Gastelaars. 
Ostendorff  & De Vos, 1980), Bovendien zijn er intermediaire regio's als tussenvorm 
bijgevoegdd (figuur 2.6). Hun indeling komt niet geheel overeen met die van Hofstee. In 
tegenstellingg tot Hofstee treffen zij namelijk de meest traditionele regio's juist in Zeeland en 
dee noordelijke provincies aan. Grote delen van Brabant (de gebieden rond de steden Breda en 
Eindhoven)) worden door hen als intermediaire zones gezien en zijn zeker niet het meest 
traditionalistischh ingesteld. Er is in deze regio's - mede door suburbanisatie vanuit de 
Randstadd - sprake geweest van snelle veranderingen, ook in cultureel opzicht. 

Recentee onderzoeken laten een versterking van deze ontwikkeling zien. Met name de 
intermediairee zones (afgezien van de genoemde delen van Noord-Brabant zijn dit de gebieden 
rondd de stad Groningen, Flevoland, het Groene Hart, de Kop van Noord-Holland en de 
Veluwe)) krijgen steeds meer de kenmerken van het modern-dynamische cultuurpatroon 
(Louter,, 1996; Louter & De Ruyter, 1995). 

2.77 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan wat in theoretisch opzicht de invloed van het ouderlijk milieu op 
schoolloopbanenn kan zijn en hoe deze invloed door de inbreng van twee extra territoriale 
kaderss versterkt dan wel afgezwakt kan worden. Tevens is nagegaan of het onderwijs in staat 
iss om de verschillen in ouderlijk milieu weg te werken of in ieder geval te verminderen. 
Mochtt dat het geval zijn, dan is er sprake van een mobiliserende functie van het onderwijs. Is 
hett onderwijs daar niet toe in staat, dan is er sprake van een reproducerende functie. Uit 
onderzoekk blijkt dat het ouderlijk opleidingsniveau nog steeds van invloed is op de 
schoolloopbaann van de kinderen. Tegelijkertijd is echter aangetoond dat deze invloed in de 
loopp der decennia wel verminderd is: ambitie en motivatie van het individu spelen 
tegenwoordigg een belangrijker rol. Bovendien is de toegankelijkheid van het onderwijs sterk 
vergroot,, waardoor de Nederlandse bevolking als geheel steeds beter is opgeleid. Dit 
mobihseringsbeleidd staat in het volgende hoofdstuk centraal. 

Opp basis van de tegenstelling tussen mobilisering en reproducering zijn vier soorten 
schoolloopbanenn onderscheiden, die aangeven of jongeren er in slagen een hoger 
onderwijsniveauu dan hun ouders te behalen. De eerste soort schoolloopbaan kan als stijgend 
gekenmerktt worden en ondersteunt de mobiliseringstheorie. Hierbij behaalt de jongere een 
hogeree onderwijspositie dan de laag geschoolde ouders. De tweede soort kan de stagnerende 
schoolloopbaann genoemd worden. Hierbij haalt de jongere geen hoger onderwijsniveau dan de 
ouders.. Als de ouders zelf hoog opgeleid zijn, is dit ook nauwelijks mogelijk. Daarom is in 
dezee gevallen gekozen voor het label consoliderend, omdat kinderen van hoger opgeleide 
ouderss meestal zelf ook weer een hogere opleiding bezoeken. Vooral de stagnerende, maar 
ookk de consoliderende verlopende schoolloopbaan ondersteunen de reproductietheorie. 
Tenslottee kan nog gewezen worden op de mogelijkheid dat jongeren een lager 
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onderwijsniveauu dan de ouders halen. Deze schoolloopbanen zijn als dalend gedefinieerd en 
vallenn onder de moderniserings- noch onder de reproductietheorie. 

Dezee typen schoolloopbanen gaan uit van een constante Nederlandse context, wel 
veranderlijkk in de tijd, maar niet in de ruimte. Ook op lagere schaalniveaus dan het nationale -
namelijkk het regionale en locale niveau - kan echter het onderscheid tussen mobiliserend en 
reproducerendd toegepast worden. Het is opvallend dat zowel de buurt- als regionale theorieën 
uitgaann van een gepolariseerde situatie, maar dat daarbij de regionale theorieën vooral positief 
enn mobiliserend georiënteerd zijn (de metafoor van de roltrapregio en het modern-dynamisch 
cultuurpatroon)) en de buurttheorieën meer de negatieve en reproducerende invloeden 
benadrukkenn (het bestaan van een armoedecultuur, een verschraald aanbod, het ontbreken van 
eenn hulpnetwerk en territoriale stigmatisering). 

Opp buurtniveau betreffen de faciliteiten de spreiding van onderwijs over de stad en de 
daarmeee samenhangende fysieke bereikbaarheid. In achterstandsbuurten is sprake van een 
verschraaldd aanbod met weinig kwaliteit. Hogere en betere onderwijsvoorzieningen zijn niet 
inn de buurt beschikbaar. Jongeren gaan niet naar andere scholen buiten de buurt, omdat zij niet 
overr de juiste hulpnetwerken beschikken, daardoor geen informatie krijgen en dus niet op de 
hoogtee zijn van het bestaan van bepaalde scholen en niveaus. Ook de regels in de buurt met 
betrekkingg tot de opvattingen over onderwijs zijn zodanig van aard, dat zij negatief 
doorwerkenn in de' schoolkeuzen en in de schoolloopbanen. Tenslotte stuiten jongeren op een 
slechtee toegankelijkheid op basis van hun woonadres. De toegang tot scholen buiten de buurt 
wordtt belemmerd; scholen richten zich in hun recruterings- en wervingsbeleid nadrukkelijk 
niett op jongeren uit deze buurten. 

Opp het regionale niveau geldt de Randstad als het prototype van een centrale en 
mobiliserendee regio: de "roltrapregio". De school- en beroepscarrières van bewoners verlopen 
structureell  hoger dan in andere - meer perifeer gelegen - regio's. Er is sprake van een 
uitgebreidd arsenaal aan opleidingen en tevens van alle soorten werkgelegenheid, van zeer laag 
tott zeer hoog. Iedereen heeft in principe de mogelijkheid om zo lang mogelijk op de roltrap te 
staann tot het hoogste punt bereikt is. Een roltrapregio wordt tevens gekenmerkt door een 
modern-dynamischh cultuurpatroon: een heterogene bevotking met een kosmopolitische 
leefstijll  en weinig binding met de regio. Het percentage van de bevolking dat niet in een 
traditioneell  gezinsverband leeft, ligt veel hoger dan in andere regio's. 

Periferee gebieden gelden daarentegen als traditionele en dus reproducerende regio's. Meer 
gerichtt op de industrie, een homogene bevolkingssamenstelling met een behoudende leefstijl 
enn een sterke binding met de regio. Deze regionale cultuur werkt door in het gedrag van de 
jongeren,, bijvoorbeeld in de zin dat jongeren uit traditionele regio's negatiever ten opzichte 
vann onderwijs staan en af zullen zien van een bepaalde opleiding als die niet in de eigen regio 
gevondenn kan worden. 

Dee theorieën maken het aannemelijk om buurt- en regionale effecten te verwachten. Deze 
effectenn zullen in het empirische deel van dit onderzoek dan ook onderzocht worden. Daarbij 
moett wel aangetekend worden dat in dit theoretische hoofdstuk een vrij rigide scheiding 
tussenn de verschillende invloeden is gemaakt. In de praktijk "plakken" de invloeden natuurlijk 
aann elkaar en beïnvloeden zij op hun beurt ook weer elkaar. Dit zal dan ook in de empirische 
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delenn van dit onderzoek naar voren komen. Het ontbreken van hulpnetwerken kan 
bijvoorbeeldd leiden tot een armoedecultuur, omdat er geen uitwisseling is tussen bewoners 
mett een ander soort informatie en contacten. Deze (vermeende) armoedecultuur van een buurt 
kann op zijn beurt leiden tot territoriale stigmatisering. Dit kan weer tot gevolg hebben dat het 
aanbodd van (onderwijs)voorzieningen verschraalt, omdat instanties zoals scholen niet geneigd 
zijnn in deze buurten te investeren. 
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3.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is beschreven hoe uit veel onderzoek blijkt dat er in Nederland sprake 
iss van een verschuiving van een reproducerend naar een mobiliserend onderwijssysteem. Het 
belangg van toegeschreven kenmerken van het ouderlijk milieu is afgenomen ten gunste van 
verworvenn kenmerken als motivatie en ambitie. Dit hoofdstuk gaat specifiek in op de vraag in 
hoeverree het onderwijs gebruikt is om maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden en de 
invloedd van het ouderlijk milieu te verminderen. 

Dee opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Eerst zal kort uitgelegd worden hoe Nederland 
alss verzorgingsstaat getypeerd kan worden en welke rol het onderwijs hierin speelt. Na de 
besprekingg van het nationale onderwijsbeleid, wordt ingezoomd op de twee onderscheiden 
territorialee kaders. Hierbij zal bekeken worden in hoeverre het onderwijsbeleid gericht is op 
hett verminderen van de mogelijk negatieve invloeden vanuit de buurt en regio. Hierbij zal het 
onderwijsbeleidd integraal beschreven worden voor de twee onderscheiden schaalniveaus regio 
enn buurt. Het gaat in dit hoofdstuk om een algemene beschouwing, die in hoofdstuk vijf nader 
uitgewerktt zal worden voor de situatie in de twee onderzoeksgebieden Amsterdam en 
Enschede. . 

3.22 De verzorgingsstaat Nederland 

Dee Nederlandse verzorgingsstaat wordt gekenmerkt door een groot aantal instrumenten 
(belastingwetgeving,, uitkeringen en subsidies) die leiden tot een herverdeling van inkomens 
(Musterdd & Ostendorf, 1994), Reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw kan 
voorzichtigg gesproken worden over de opkomst van de verzorgingsstaat. De ontwikkeling van 
dee Nederlandse verzorgingsstaat als een nationaal en uniform systeem is echter pas na de 
tweedee wereldoorlog goed op gang gekomen. Voor die tijd was veel verzorging in handen van 
particulieree organisaties. (Bescheiden) overheidssteun vormde het allerlaatste redmiddel en 
kwamm pas aan de orde als hulp van kerken, verenigingen en particulieren onvoldoende was 
geblekenn (Wilterdink & Van Heerikhuizen, 1993). De overgang van een op 
levensbeschouwelijkee grondslag gebaseerde verzorging door particuliere organisaties naar een 
algemene,, anonieme, neutrale, door de overheid gevoerde verzorging heeft volgens Zijderveld 
(1995)) om de volgende redenen plaatsgevonden: ten eerste door de welvaartsstijging in de 
jarenn zestig, ten tweede doordat de verzuiling als middel voor emancipatie niet meer nodig 
was,, ten derde door de anti-autoritaire houding van de naoorlogse generatie, ten vierde door 
dee opkomst van de media en in het bijzonder de televisie, waardoor mensen beelden van 
buitenn hun eigen cultuur zagen, ten vijfde door een toename van de geografische mobiliteit en 
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tenn zesde, deels als een resultaat van de andere ontwikkelingen, door de afname van het 

kerklidmaatschap,, waardoor mensen buiten de traditionele zuilen om verzorging nodig 

hadden.. Kenmerkend voor de Nederlandse situatie is overigens dat er nog steeds relatief veel 

betekeniss aan het maatschappelijk middenveld wordt gehecht. Veel verzorging wordt 

uitgevoerdd door formeel particuliere organisaties die in een wettelijk kader zijn ingepast en 

diee van de overheid subsidies of gelden uit wettelijk verplichte verzekeringen ontvangen. In 

ditt kader komen bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs, stichtingen voor maatschappelijk werk, 

ziekenfondsen,, bedrijfsverenigingen en woningcorporaties naar voren. 

Hoewell  er de laatste jaren flink het mes is gezet in de uitgebreide verzorgingsstaat van de 

jarenn zestig en zeventig, is de situatie in Nederland in vergelijking met andere landen nog 

altijdd redelijk rooskleurig te noemen. In een land als de Verenigde Staten zijn aspecten zoals 

inkomen,, huisvesting, segregatie, onderwijsparticipatie en arbeidsmarktparticipatie nauw met 

elkaarr verbonden. In verzorgingsstaten waar de overheid een veel intensiever rol speelt - zoals 

inn de meeste Europese landen - is dit verband tussen inkomen en sociale participatie zwakker 

(Musterd,, 1996). De in het vorige hoofdstuk besproken invloed van de buurt is met name 

gebaseerdd op buitenlandse (en dan vooral Amerikaanse) theorieën. De situatie in de 

Nederlandsee steden is echter door de aard van de verzorgingsstaat heel anders vergeleken met 

diee in de Verenigde Staten. Zeer omvangrijke concentraties van kansarmoede zijn vooralsnog 

niett te vinden (Musterd, Ostendorf & Deurloo, 1999). Men kan daarom veronderstellen dat de 

inn het vorige hoofdstuk geponeerde opvattingen over de invloed van de buurt en regio in 

Nederlandd veel minder relevant zijn. 

Voorr zover er echter in Nederland wel sprake is van angst voor "Amerikaanse toestanden" 

(maatschappelijkee isolatie, deprivatie, de vorming van een permanente onderklasse, 

structurelee werkloosheid en het gebrek aan sociale stijging) wordt in het beleid sterk de 

nadrukk gelegd op opleiding en onderwijs. Het onderwijs vult immers een belangrijk deel van 

dee periode die voorafgaat aan deelname aan de arbeidsmarkt en het is bovendien een publieke 

voorziening.. In het onderwijs kan dus geprobeerd worden iedereen gelijke kansen te geven. 

Dee achterliggende gedachte is dat ongelijkheden op het gebied van onderwijs eerder te 

verhelpenn often minste te sturen zijn dan ongelijkheden op de arbeidsmarkt. 

3.33 Onderwijsbeleid op nationaal niveau 

Inn het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de opvattingen over het onderwijs grofweg 

verdeeldd kunnen worden tussen een mobiliserende rol met als gevolg sociale mobiliteit 

enerzijdss en een reproducerende rol met als gevolg sociale polarisatie anderzijds. In het eerste 

gevall  functioneert het onderwijs als middel om sociale ongelijkheid tegen te gaan en worden 

positiess op basis van eigen verdiensten verdeeld. In het tweede geval functioneert het 

onderwijss als doorgeefluik van bestaande structuren en worden ongelijke kansen bevestigd en 

somss zelfs vergroot. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat de mobiliserings-

theoriee op meer steun kan rekenen dan de reproductietheorie (Dronkers & De Graaf, 1995). 

Redenn om nu nader het nationale onderwijsbeleid te bekijken zoals dat sinds de vorige eeuw 
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gevoerdd is en dat in de loop der tijd steeds meer gericht is om de mobiliserende rol van het 

onderwijss te versterken. 

Voordatt de Bataafse Republiek werd opgericht in 1796, stonden de meeste scholen onder 

toezichtt van kerken of plaatselijke overheden. Deze scholen voorzagen in onderwijs voor 

kinderenn uit de lagere sociale klassen. Kinderen uit meer bevoorrechte milieus kregen eerst 

enkelee jaren huisonderwijs en gingen daarna naar particuliere scholen. De vorming van de 

Bataafsee Republiek leidde tot een vergaande centralisering van de staat en maakte het 

mogelijkk om één beleid te voeren en het onderwijssysteem te unificeren fWilterdink & Van 

Heerikhuizen,, 1993). Er kwam zodoende gelijkheid in het aantal en soort vakken dat gevolgd 

moestt worden en er werden gelijke eisen aan het onderwijzend personeel gesteld. Het 

bevorderenn van integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen was een belangrijke 

overwegingg bij het invoeren van dit onderwijssysteem. "Door de zedelijke verheffing van het 

volkvolk en door het aanleren van ijver en discipline zou onderwijs een bijdrage kunnen leveren 

aanaan de vorming van de natie" (Wilterdink & van Heerikhuizen, 1993, p. 350). Het bijbrengen 

vann kennis werd gelijkgesteld aan de verbreiding van christelijke en maatschappelijke 

deugden.. Zo hoopte men door middel van het onderwijs de armoede te kunnen bestrijden. 

Armoedee werd namelijk niet als een gevolg van economische tekortkomingen gezien, maar 

alss het gevolg van zedeloosheid en gebrek aan zelfdiscipline. Inderdaad zonden meer ouders 

hunn kinderen naar school. Het ging echter in hoofdzaak om kinderen uit lagere milieus. De 

kinderenn uit de hogere standen bleven privé-onderwijs krijgen. Overigens bleef tot het einde 

vann de negentiende eeuw het schoolverzuim nog erg groot, omdat het inkomen van de 

kinderenn niet gemist kon worden. 

Mett de industrialisatie en de opkomst van allerlei nieuwe beroepen, werd de noodzaak 

voorr het volgen van onderwijs dringender. Opleiding werd steeds belangrijker in plaats van 

afkomst,, geërfd bezit of ambachtelijke vaardigheden. Dit gold voor zowel de hogere als de 

lageree standen. Toch is de koppeling onderwijsparticipatie en industrialisatie niet geheel 

duidelijk.. Veel vaardigheden konden immers beter in de praktijk dan op school geleerd 

worden.. Het verbod op de kinderarbeid zal dan ook een positieve invloed hebben gehad op de 

participatie.. In 1901 voerde men de zesjarige Leerplichtwet in. Inmiddels gingen al zoveel 

kinderenn naar school, dat dit nauwelijks tot een uitbreiding van het aantal leerlingen leidde. 

Tott 1850 werden de openbare scholen door de overheid gefinancierd, terwijl de bijzonde-

ree scholen uit particuliere middelen (bijvoorbeeld schoolgeld) betaald werden. Hoewel het 

lesprogrammaa niet erg verschilde, kwamen de kinderen van de bijzondere scholen veelal uit 

dee hogere milieus. Ongeveer twintig procent van de kinderen die een school bezochten, ging 

naarr een bijzondere school. In 1857 werd het geven van godsdienstlessen op openbare scholen 

verboden.. Dit leidde in de jaren erna tot het oprichten van een groot aantal godsdienstige 

scholenn door rooms-katholieken en protestanten, met name gereformeerden. Deze bijzondere 

scholenn dienden toegankelijk te zijn voor alle kinderen, behorend tot een bepaald 

kerkgenootschap,, dus niet alleen voor de hogere of juist lagere standen. Het oprichten van 

eigenn scholen kan gezien worden als onderdeel om de emancipatie van katholieken en 

gereformeerdenn te bevorderen. De stichting van eigen universiteiten als de Vrij e Universiteit 
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inn Amsterdam in 1880 en (later) de Katholieke Universiteit Nijmegen in 1923 geldt als de 
bekroningg van deze ontwikkeling. In menig gezin stond een busje op de schoorsteenmantel 
omm te sparen voor deze universiteiten. Regelmatig werden er collecten gehouden om de 
bekostigingg te financieren, zoals de jaarlijkse Radboudcollecte in de rooms-katholieke kerken 
(Informatiegidss Katholieke Universiteit Nijmegen, 1998). 

Tochh waren de eigen scholen niet volstrekt autonoom. Integendeel, in de loop van de 19e 

eeuww werd het toezicht op deze scholen door de overheid steeds sterker. Er werden bepaalde 
eisenn gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs, aan het opleidingsniveau van de onderwijzers 
enn aan de materiële voorzieningen (Wilterdink & Van Heenhuizen, 1993). Hier stonden echter 
geenn financiële middelen in de vorm van subsidiëring tegenover. Dus betaalden kerkelijke 
ouderss via het belastingstelsel indirect wel voor de openbare scholen, maar moesten ze hun 
eigenn scholen zelf bekostigen. Zo ontstond de schoolstrijd, die gericht was op volledige 
subsidiëringg van de bijzondere scholen met een minimale overheidsbemoeienis. In 1920 
werdenn de schooltypen in financieel opzicht inderdaad gelijkgesteld (de zogenaamde 
pacificatie).pacificatie). Dit betekende in de praktijk dat elke gulden die de overheid aan haar eigen 
scholenn besteedde, ook door de bijzondere scholen geclaimd kon worden. 

Inn de opbouw van het onderwijs in de negentiende eeuw werd weinig rekening gehouden met 
dee mogelijkheid van sociale mobiliteit en naar gelijkheid van kansen werd al helemaal niet 
gestreefd.. Sinds 1861 waren er ambachtsscholen, bedoeld voor de (weinige) arbeiderskinderen 
diee naar het voortgezet onderwijs gingen. Voor kinderen van kleine middenstanders en boeren 
werdenn tweejarige burger dag- en avondscholen opgericht. Voor de (hogere) middenklasse 
werdd de Hogere Burger School opgericht, onderverdeeld in een driejarige en vijfjarige 
opleiding.. De top werd gevormd door de gymnasia, bedoeld als voorbereiding op een 
universitairee studie. De gymnasia werden vrijwel uitsluitend bezocht door leerlingen uit de 
maatschappelijkee bovenlaag (Wilterdink & Van Heerihuizen, 1993). Aanvankelijk werden al 
dezee schooltypen door voornamelijk jongens bezocht. Meisjes gingen niet naar school of 
gingenn naar de huishoudschool, waarvan de eerste - De Haagsche Kookschool - in 1887 werd 
opgericht.. Wel gingen meisjes relatief vaak naar beroepsgerichte opleidingen als de verpleeg-
steropleidingg of de kweekschool. Vanaf de eerste helft van deze eeuw gingen meisjes ook 
steedss vaker naar de overige schooltypen. De stratificatie naar welstand bleef echter tot na de 
Tweedee Wereldoorlog in stand. 

Mett name sinds de jaren zestig - de tijd van democratisering van de samenleving en anti-
autoritairee opvattingen - zijn er daarom veel pogingen ondernomen om het onderwijs gelijker 
tee maken, met als meest ingrijpende wijziging de invoering van de Mammoetwet in 1968. 
Dezee Wet op het Voortgezet Onderwijs kan gezien worden als een belangrijke poging om het 
middelbaree onderwijs zo breed toegankelijk mogelijk te maken. De bedenker van deze wet, 
ministerr Cals, stond een tweetal doelstellingen voor ogen. Allereerst moest door de invoering 
vann de brugklas de scherp sociaal selectieve overgang van lagere naar middelbare school 
verdwijnen.. Leerlingen hadden zodoende nog een jaar extra de tijd om tot een verantwoorde 
keuzee te komen. Ten tweede moest het aanbod van de scholen zo breed mogelijk zijn; dit 
betekendee dat zowel het lager beroepsonderwijs als het gymnasium in één gebouw 
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ondergebrachtt diende te worden. Dit leidde tot een groot aantal fusies en invoering van 

nieuwee schooltypen als mavo, havo en vwo, die de schooltypen ulo, mulo, mms en hbs 

vervingenn (figuur 3.1). 

Figuurr 3.1 Overzicht middelbaar en tertiair onderwijs na de Mammoetwet (1968)' 

vwo o 

Err kwam bovendien de mogelijkheid om te stapelen: na afronding van bijvoorbeeld een mavo-

opleidingg kon men naar de havo. Zo moest voorkomen worden dat een eenmaal gemaakte 

keuzee gelijk tot eindonderwijs zou leiden. Er zijn dus zoveel mogelijk drempels geslecht die 

socialee mobiliteit via het onderwijs in de weg zouden kunnen staan. De invoering van de 

Mammoetwett is mede tot stand gekomen door de onderzoeksresultaten uit het 

"Talentenproject""  van de Leidse socioloog Van Heek. Hierin stelde hij dat er in Nederland 

veell  talent werd verspild, doordat slimme kinderen uit lagere milieus niet werden 

gestimuleerdd verder te leren. Hij gaf daarvoor tien visies, die een combinatie vormen van 

verklaringenn en oplossingen (Van Heek, 1968). Opvallend is dat ruimtelijke verklaringen 

hierbijj  ontbreken. Van Heek erkende regionale verschillen, maar deze vloeiden volgens hem 

voortt uit regionale verschillen in de samenstelling van de bevolking naar beroepsgroepen. Van 

Heekk was al sinds de jaren veertig bezig met onderzoek naar het verband tussen sociale 

stratificatiee en onderwijs. Het motief voor dit onderzoek formuleerde hij zo: "Immers uit een 

oogpuntoogpunt van sociale rechtvaardigheid en doelmatigheid is het gewenst, dat wij inzicht krijgen 

inin de factoren, welke de op- en neerwaartse loopbaan van het individu in onze hedendaagse 

samenlevingsamenleving bepalen, zodat het vraagstuk kan werden onderzocht in hoever de daartoe meest 

begaafdenbegaafden gelegenheid krijgen de verschillende taken te verrichten die het maatschappelijke 

levenleven stelt" (Peschar & Wesselingh, 1985, p. 315). Het principe gelijkheid van kansen werd 

eenn officieel beleidsdoel. Dit beleid diende zoals Van Heek al aangaf om twee redenen plaats 

tee vinden. Aanvankelijk stond het efficiencybeginsel centraal: ten behoeve van de economi-

schee ontwikkeling en de wederopbouw diende zoveel mogelijk talent benut te worden. De 

11 Per 1 augustus 1999 zijn het vbo en de mavo samengevoegd tot vmbo: het voorbereidend 
middelbaarr beroepsonderwijs. Hierbij worden vier leerwegen onderscheiden. In aflopende graad van 
moeilijkheidd zijn dit een theoretische (mavo), een gemengde (min of meer mavo met enige praktische 
componenten),, een kaderberoepsgerichte (vbo) en een basisberoepsgerichte (ivbo) leerweg. 
Aangezienn het onderzoek voor de invoering van het vmbo heeft plaats gevonden, wordt de situatie 
vann voor 1 augustus 1999 als uitgangspunt genomen. 

VBO O 
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MAVO O 
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Brugklas s 
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samenlevingg zou het zich niet kunnen veroorloven om veel talent verborgen te houden. Later 

verschooff  het accent richting het rechtvaardigheidsbeginsel: het talent en niet de afkomst 

diendee bepalend te zijn voor het te volgen onderwijs. Begaafdheid valt in beginsel niet samen 

mett het behoren tot een bepaalde sociale klasse. Het onderwijs zou volgens Van Heek dus een 

sterkee mobiliserende functie moeten hebben. 

Niett alleen organisatorisch moesten er maatregelen genomen worden om de deelname 

aann het onderwijs te vergroten, ook in financieel opzicht diende de toegankelijkheid vergroot 

tee worden. Het volgen van onderwijs kost nu eenmaal geld. Ten eerste zijn er directe kosten, 

zoalss het school- of collegegeld, de ouderlijke bijdrage, boeken en andere materialen. Ten 

tweedee moet men in de periode dat men onderwijs volgt voorzien in het levensonderhoud. Na 

dee leerplichtige leeftijd moet bovendien afgewogen worden in hoeverre de toekomstige 

opbrengstenn van verder studeren opwegen tegen de onmiddellijke opbrengsten van het 

verrichtenn van betaalde arbeid (de opportuniteitskosten). Ten derde zijn de financiële 

middelenn ook van invloed op de materiële omstandigheden in het gezin, zoals de huisvesting 

enn de beschikking over een eigen kamer (Dronkers & De Graaf, 1995). 

Veell  beleid is daarom gericht op het slechten van financiële drempels. Uitgebreide 

regelingenn op het gebied van kinderbijslag en studiefinanciering zijn ingesteld. Veel scholen 

kennenn een tegemoetkoming in de studiekosten en vragen aan ouders met lage inkomens 

minderr of geen schoolgeld. Deze regelingen hebben zowel de directe kosten als de 

opportuniteitskostenn van het volgen van onderwijs sterk doen dalen. Ook de spreiding van 

onderwijss over het land - hier wordt in paragraaf 3.5 nader op teruggekomen - betekende een 

verlagingg van de kosten. Jongeren hoefden immers niet meer ver van huis een opleiding te 

volgenn en konden in principe thuis blijven wonen. De welvaartsgroei heeft er verder voor 

gezorgdd dat de huisvesting sterk verbeterd is en dat de lasten die ouders zelf nog moeten 

dragenn voor het onderwijs aan hun kinderen relatief kleiner zijn geworden. Deze ontwikkeling 

iss versterkt door de afname van de gemiddelde gezinsgrootte, waardoor ouders voor minder 

kinderenn een opleiding moeten bekostigen. Dronkers & De Graaf veronderstellen daarom dat 
ilil dede financiële mogelijkheden van ouders in tegenstelling tot vroeger geen grote betekenis 

meermeer spelen in de onderwijsloopbanen van de kinderen " (Dronkers & De Graaf, 1995, p. 52). 

Tochh bleek in de jaren zeventig, ondanks de organisatorische en financiële ingrepen, de 

ongelijkheidd hardnekkig voort te duren. In grote lijnen had de kloof tussen zesde klas lagere 

schooll  en eerste klas voortgezet onderwijs zich verplaatst naar de "uitstroomprofielen" van de 

brugklass (Van der Velden, 1991). Arbeiderskinderen gingen naar het lbo of de mavo, kinderen 

uitt de middelbare en hogere milieus naar de havo of het vwo. Men richtte zich daarom op het 

basisonderwijs.. Daar zou de basis voor de sociale ongelijkheid worden gelegd, die door zou 

werkenn in het hele verdere leven. Bovendien richtte het beleid zich meer dan voorheen op het 

versterkenn van de culturele hulpmiddelen om succesvol aan het onderwijs deel te nemen. Met 

behulpp van het Onderwijsstimuleringsbeleid (1974) trachtte men de kansen van autochtone 

arbeiderskinderenn te verbeteren (zie voor een overzicht van dit beleid: Mulder, 1996). Door de 

instroomm van allochtone leerlingen in de tweede helft van de jaren zeventig veranderde de 

problematiekk van veel scholen aanzienlijk. De faciliteiten die scholen kregen op grond van het 

Onderwijsstimuleringsbeleidd bleken al snel onvoldoende. "Min of meer ad hoc worden er 
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maatregelenmaatregelen genomen en middelen beschikbaar gesteld om de ergste knelpunten ten aanzien 

vanvan het onderwijs aan culturele minderheden op te lossen. Van een coherent 

minderhedenbeleidminderhedenbeleid is nog geen sprake, voornamelijk vanwege de 'tijdelijkheidsgedachte': de 

overheidoverheid gaat ervan uit dat het verblijf van de migranten tijdelijk is en dat zij na verloop van 

tijdtijd  weer zullen terugkeren naar hun herkomstland" (Mulder, 1996, p. 7). Het inzicht dat de 

migratiee niet van tijdelijke aard was, resulteerde rond 1980 in de invoering van het Culturele 

Minderhedenbeleid.. Dit beleid stond echter grotendeels los van het Onderwijsstimulerings-

beleid.. Omdat inmiddels ook al werd gewerkt aan de nieuwe Wet op het Basisonderwijs, 

bestondd er behoefte aan integratie van de afzonderlijke maatregelen en stukjes deelbeleid voor 

dee verschillende soorten achterstandsgroepen. In 1985 werd, tegelijkertijd met de invoering 

vann de basisschool, het Onderwijsvoorrangsbeleid (O VB) geïntroduceerd. Het O VB had en 

heeftt als doelstelling om de onderwijsachterstand tengevolge van economische, sociale en 

culturelee factoren te verminderen (Mulder, 1996). Het OVB maakt gebruik van "gewichten". 

Bijj  het tellen van het aantal leerlingen op een school krijgen leerlingen uit de OVB-

doelgroepenn een wegingsfactor waarvan de hoogte afhankelijk is van de categorie waar ze 

bijhoren.. Er zijn vij f categorieën: 

-- 1,25 leerlingen: Nederlandse leerlingen van wie ten minste één van de ouders (en vanaf 1993 

beidee ouders) een laag opleidings- en beroepsniveau heeft/hebben (maximaal lbo of 

vergelijkbaarr en een beroep, waarvoor de kostwinner lichamelijke of handarbeid verricht of 

geenn inkomsten uit arbeid geniet). 

-- 1,4 leerlingen: leerlingen van wie de ouders varen (schipperskinderen). 

-- 1,7 leerlingen: leerlingen van wie de ouders tot de reizende en trekkende bevolking horen, 

mett uitzondering van schipperskinderen. Het gaat meestal om kermis- en circuskinderen. 

-1,99 leerlingen: leerlingen van wie ten minste één van de ouders niet in Nederland geboren is 

énn een laag opleidings- en beroepsniveau heeft (maximaal lbo of vergelijkbaar en een beroep, 

waarvoorr de kostwinner lichamelijke of handarbeid verricht of geen inkomsten uit arbeid 

geniet).. De regeling is vrij ingewikkeld, maar in de praktijk komt het er op neer dat één van de 

ouderss in Suriname, de Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko of een ander niet-

geïndustrialiseerdd land geboren moet zijn. 

-- 1,0 leerlingen: alle overige leerlingen. 

Basisscholenn met veel kansarme kinderen (dat wil zeggen veel kinderen die een extra gewicht 

krijgen)) ontvangen extra personeelsformatie. Ze kunnen dus kleinere klassen maken en aan de 

leerlingenn meer individuele aandacht geven (Teunissen, 1990). Sinds de invoering van het 

OVBB is het aantal leerlingen dat kan worden gerekend tot één van de voorrangsgroepen 

gestadigg afgenomen. De daling komt door het afnemende aantal en aandeel 1,25 leerlingen 

(tabell  3.1). In 1986 behoorde nog bijna veertig procent van alle leerlingen tot deze categorie; 

inn 1999 was dit afgenomen tot zestien procent. Tot 1994 kan deze daling toegeschreven 

wordenn aan de stijging van het algemene opleidingsniveau in Nederland. De veel sterkere 

afnamee sinds 1994 is een gevolg van de aanscherping van de criteria voor deze 

gewichtscategorie,, die vanaf 1 december 1993 voor nieuw aangemelde leerlingen van kracht 
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iss geworden. Vanaf die datum moeten namelijk beide ouders over een laag opleidingsniveau-

enn beroepsniveau beschikken. 

Tabell  3.1 Percentages en aantallen leerlingen per wegingsfactor in schooljaren 1986/87, 

1993/944 en 1999/2000. 

1986/19877 1993/1994 1999/2000 

1,00 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,44 leerlingen 

1,77 leerlingen 

1,99 leerlingen 

% % 

51,9 9 

38,8 8 

0,1 1 

0,3 3 

8,9 9 

N N 

766.366 6 

572.929 9 

1.477 7 

4.430 0 

131.419 9 

% % 

55,3 3 

33,0 0 

0,1 1 

0,3 3 

11,3 3 

N N 

770.505 5 

459.795 5 

1.393 3 

4.180 0 

157.445 5 

% % 

70,9 9 

16,0 0 

0,1 1 

0,2 2 

12,8 8 

N N 

1.093.422 2 

246.950 0 

1.198 8 

3.430 0 

198.073 3 

totaall  100,0 1.476.621 100,0 1.393.319 100,0 1.543.073 

bron:: CBS 

Hett OVB beleid heeft, althans in de periode 1988-1992, volgens Mulder (1996) niet geleid tot 

eenn vermindering van de taal- en rekenachterstand van de doelgroepleerlingen. De prestaties 

vann 1,25 leerlingen blijven zelfs verder achter bij die van de 1,0 leerlingen naarmate zij verder 

inn het basisonderwijs komen. Een klein deel van de 1,9 leerlingen weet wel van het beleid te 

profiteren,, maar ook binnen deze groep heeft het grootste deel nauwelijks baat bij het OVB. 

Sommigee auteurs zijn zelfs uitermate somber over het beleid: "Het geld (500 miljoen gulden 

perper jaar) werd en wordt nog steeds vooral gebruikt om klassen te verkleinen. Van die klassen 

profiterenprofiteren alle kinderen, sterker nog: de praktijk leert dat de kinderen die het niet nodig 

hebbenhebben van zulke algemene maatregelen het meest profiteren. " (Braam e.a. 1996, p. 41) 

Omm meer rekening te houden met lokale verschillen, is in 1997 het OVB omgezet in het GOA 

(Gemeentelijk(Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid). Het grote verschil tussen het OVB en het GOA 

ligtt in het feit dat in het GOA de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke uitwerking en 

vormgevingg van concrete activiteiten bij de gemeenten zelf ligt (Tesser & Veenman, 1998). 

Gemeentenn zouden beter dan de Rijksoverheid in staat zijn het achterstandsbeleid hierop af te 

stemmen.. Ook zaken als huisvesting zijn in 1997 gedecentraliseerd. De overgang van OVB 

naarr GOA is één van de maatregelen om meer rekening te houden met lokale 

omstandigheden.. Volgens Tesser & Veenman hebben gemeenten weliswaar met verschillende 

omstandighedenn te maken, maar is de aard van de achterstand waarmee leerlingen uit de 

minderhedenn aan het onderwijs beginnen, niet afhankelijk van lokale factoren. Zij pleiten dan 

ookk voor een beleid dat tenminste een aantal maatregelen bevat, die voor het hele land 

hetzelfdee zijn, bijvoorbeeld op het gebied van taalontwikkeling en begrijpend lezen (Tesser & 

Veenman,, 1998). 
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Zowell  het OVB als het GOA zijn tot nu toe niet goed in staat gebleken om verschillen tussen 
groepenn weg te werken, al is het natuurlijk onduidelijk hoe de situatie zou zijn zonder dit 
beleid.. Er zijn immers geen scholen met een vergelijkbare populatie die geen extra middelen 
krijgen.. Dat zou ook erg oneerlijk zijn (Mulder, 1996). Tot nu toe is nog geen nieuwe 
gewichtenregelingg bedacht, al komt uit recente onderzoeken naar voren dat bijvoorbeeld de 
specialee status van schipperskinderen niet meer nodig is (Ministerie van OC&W, 1998). Het 
gaatt hierbij overigens om een relatief gering aantal leerlingen. De positie van de 1,25 
leerlingenn lijkt echter te verslechteren; er wordt dan ook gepleit voor enige ophoging van dit 
gewicht. . 

Opp zich is wel duidelijk dat het gemiddelde onderwijsniveau de afgelopen decennia sterk 
gestegenn is. Dit geldt echter voor vrijwel alle groepen (Dronkers & Meijnen, 1997). In de 
periodee 1970 tot 1994 is bijvoorbeeld het aandeel van de jongeren dat een vwo-diploma 
behaaltt van tien naar vijftien procent gestegen (Kuhry, 1998). De groei in totale deelname aan 
onderwijss maskeert echter het verschil in kansen voor groepen. Van naar elkaar toegroeiende 
relatieverelatieve kansen is nagenoeg geen sprake (Waslander & Bosman, 1996). De huidige generatie 
behaaltt weliswaar een hoger onderwijsniveau dan de vorige generaties, maar dit geldt voor 
allee groepen. 

3.44 Onderwijsbeleid op buurtniveau 

Omdatt met name de basisscholen als buurtfaciliteit functioneren, wekt het geen verbazing dat 
opp buurtniveau er vooral beleid ten aanzien van het basisonderwijs wordt gevoerd. Het 
middelbaarr en met name hoger onderwijs functioneert eerder als een faciliteit op stedelijk en 
regionaall  niveau en zal daarom in de volgende paragraaf behandeld worden. 

Dee invoering van de Leerplichtwet in 1901 leidde tot nieuwe opvattingen over de locatie 
vann lagere scholen. Iedereen was verplicht naar school te gaan en moest daarom ook op 
aanvaardbaree afstand een school kunnen bereiken (De Boer, 1997). In Pruisen werd gekozen 
voorr een half uur lopen, in Denemarken trok men een cirkel met een oppervlakte van twaalf 
vierkantee kilometer rond de school en in Nederland vond men vier kilometer een nog te 
overbruggenn afstand. In de meeste gevallen woonden kinderen overigens op een geringere 
afstandd van de school. Dat had te maken met enerzijds de bevolkingsdichtheid en anderzijds 
mett de verzuiling, waardoor er meer scholen gebouwd werden dan op grond van het aantal 
kinderenn strikt noodzakelijk was. De scholen waren daarom ook vrij klein in vergelijking met 
hett buitenland. De verzuiling heeft met name in het verleden ook geleid tot een sterke 
betekeniss van het schoolkeuzemotief "denominatie" ten opzichte van het keuzemotief 
"afstand".. Veel leerlingen gingen van oudsher niet vanzelfsprekend naar de dichtstbijzijnde 
school,, maar naar een school van de eigen richting, ook als die verder gelegen was. 

Tegenwoordigg is het belang van denominatie als keuzemotief afgenomen. Er is echter, 
mett name in de grote steden, een ander keuzemotief voor in de plaats gekomen en wel de 
"kleur""  van de school. In de grote steden heeft nu nog maar ongeveer een derde van de 
jongerenn een Nederlandse achtergrond. De verandering van de bevolkingssamenstelling heeft 
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dann ook enorme gevolgen gehad voor de populatie op de scholen met als duidelijke uitkomst 

hett ontstaan van zwarte scholen in bepaalde wijken. In het vorige hoofdstuk zijn enige 

mogelijkee negatieve consequenties van deze ontwikkeling beschreven. Veel lokaal 

onderwijsbeleidd richt zich daarom op het tegengaan hiervan. Vooral het beleid dat gericht is 

opp integratie heeft ruimtelijke componenten. Een probleem dat daarbij optreedt is dat elke 

pogingg om leerlingen verplicht naar een bepaalde school te laten gaan, gedoemd is te 

mislukkenn vanwege de onderwijsvrijheid in Nederland. In de jaren zestig werd in de 

Verenigdee Staten het zogenaamde "bussing" beleid gevoerd, waarbij zwarte kinderen uit de 

getto'ss per bus naar scholen in de witte voorsteden werden vervoerd. De massale weerstand 

leiddee tot zulke sterke negatieve effecten dat dit beleid al vrij gauw is stopgezet (Dronkers & 

Meijnen,, 1997). In plaats van zwarte leerlingen naar witte scholen te brengen, zou men ook 

blankee kinderen uit de achterstandswijken kunnen verplichten om in de eigen buurt naar 

schooll  te gaan. Dit idee staat bekend als de buurtsehoolgedachte, waarbij ouders verplicht 

zoudenn worden hun kind in de eigen wijk naar school te laten gaan. Afgezien van de 

juridischee bezwaren is dit plan nooit uitgevoerd, omdat de samenstelling van de 

schoolbevolkingg voor een groot deel verklaard wordt door de bevolkingssamenstelling in de 

buurt.. Het aantal Nederlandse ouders dat hun kind over de wijkgrenzen heen naar een andere 

schooll  brengt (de beroemde witte vlucht), is niet zo groot als vaak wordt gedacht (Van 

Breenen,, 1991). In veel wijken in de grote steden wonen eenvoudigweg niet zo veel 

Nederlandsee gezinnen meer. Wel zijn er signalen dat de Nederlanders die er wonen hun kind 

naarr de meest witte school in de buurt brengen. Om zwarte scholen in deze buurten 

aantrekkelijkerr te maken voor deze doelgroep, is een aantal aangewezen als magneetschool, 

mett extra aandacht en geld voor bijvoorbeeld kunstonderwijs. Het programma van de mag-

neetscholenn zou ook Nederlandse en meer welvarende gezinnen moeten aanspreken (SCP 

Rapport,, 1994; Dronkers & Meijnen, 1997). 

Dee school wordt zo langzamerhand gezien als een faciliteit die de hele buurt ten goede 

kann komen. "De school is nog de enige plek waar alle mensen samenkomen. Daar moet je 

gebruikgebruik van maken" (Het Parool, 10 december 1998). Scholen worden daarom steeds meer 

verbondenn met centra voor kinderopvang, maatschappelijk werk, het consultatiebureau, de 

wijkverpleging,, de bibliotheek, het welzijnswerk en eventueel de politie. De gemeente zou 

eenn mobiliserende en regisserende rol moeten hebben in het tot stand brengen van 

samenwerkingg tussen al deze instanties (Weterings, 1999). Deze samenwerking moet ook 

leidenn tot een versterking en betere afstemming van de onderlinge contacten in de buurt en tot 

eenn betere informatievoorziening. Het netwerk van ouders en kinderen kan zo ook vergroot 

worden.. De scholen heten Brede Buurtschool, Forumschool, Open Wijkschool of 

Vensterschool.. De namen laten al zien dat het beleid heel duidelijk inzet op de school als een 

belangrijkk onderdeel van de buurt. De aanpak staat beschreven in het Grote Steden Beleid, 

waarinn afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten en het kabinet over het bestrijden van 

onderwijsachterstanden.. De scholen gelden ook als een nieuw soort "maatschappelijk 

middenveld".. "Het kan althans uitgroeien tot een soort publieke ontmoetingsplaats, waaraan 

mensenmensen zich doorgaans tijdelijk kunnen verbinden (bijvoorbeeld zo lang zij kinderen op 

schoolschool hebben) om redenen die met eigenbelang te maken hebben (een goede opvoeding van 
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hunhun kind), maar die tegelijkertijd getuigen van betrokkenheid bij het publieke domein" 

(Weterings,, 1999, p. 19). 

Dee brede scholen zijn gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld, waar soms wel door 

vijfenzeventigg partijen wordt samengewerkt. De school functioneert dan als ontmoetingsplaats 

inn de buurt. Er wordt niet alleen gezorgd voor onderwijs en opvang, maar bijvoorbeeld ook 

voorr rechtshulp en hulp bij het zoeken naar werk en huisvesting. Hoewel het grootste deel van 

ditt soort scholen zich in achterstandsbuurten bevindt, is er ook een aantal scholen 

(kantoorscholen)(kantoorscholen) dat zich juist richt op de kinderen van drukbezette tweeverdieners in rijkere 

buurten.. Zo weerspiegelt de bevolkingssamenstelling van de buurt zich in het type en beleid 

vann de scholen in de omgeving. 

3.55 Onderwijsbeleid op regionaal niveau 

Wiee op regionaal niveau naar het onderwijsbeleid kijkt , ziet dat dit in de eerste plaats een 

spreidingsbeleidd van het hoger onderwijs betreft. Er is sinds het midden van de jaren zestig 

duidelijkk beleid gevoerd om het belang van de regio als voorzieningengebied in 

onderwijskundigg opzicht te versterken. Hierdoor dienden tevens de andere functies van de 

regioo versterkt te worden: de toegankelijkheid van onderwijs zou verbeteren, de netwerken 

vann individuen met externe contacten zouden vergroot worden en de culturele 

aantrekkelijkheidd van een gebied zou toenemen. Er was dus sprake van een beleid, gericht op 

hett bestrijden van regionale ongelijkheid. 

Bijj  onderwijsachterstandsgebieden dacht men vroeger voornamelijk aan perifeer gelegen 

regio'ss als Oost-Groningen, Twente en Zuid-Limburg. In zekere zin heeft men na de Tweede 

Wereldoorlogg deze situatie aanvankelijk bewust gecreëerd of tenminste in stand gehouden. De 

regeringg -/oerde een strak industrialisatiebeleid, gericht op volledige werkgelegenheid en 

economischee groei. Tegelijk met de opbouw van de industrie werd de landbouw 

gemechaniseerdd waardoor veel arbeidsplaatsen verdwenen. Duizenden werklozen, maar ook 

schoolverlaterss verhuisden vervolgens van Noord-Nederland en Zeeland naar de Randstad, 

waarr de economie het eerst aantrok. Op zich was de doelstelling van het industrialisatiebeleid 

"landelijkee spreiding door regionale concentratie". Het bleek echter veel moeite en ook tijd te 

kostenn om de industrievestigingen daadwerkelijk vanuit de Randstad te verspreiden. "Daarom 

werdwerd voorlopig maar al te graag een beweging in omgekeerde richting aanvaard: migratie 

vanvan arbeidskrachten naar het Westen, ook al ging die letterlijk tegen de politiek in " (Van der 

Cammenn & De Klerk, 1986, p. 152). Voor het onderwijs betekende dit dat de 

opleidingsmogelijkhedenn in de Randstad geconcentreerd waren. 

Dee stichting van hogere vormen van onderwijs in de perifere regio's vanaf de jaren zestig 

kann dan ook vooral verklaard worden door een omslag in het industrialisatie- en 

werkgelegenheidsbeleid.. De werkgelegenheid moest evenwichtiger verdeeld worden, niet 

alleenn om de situatie in de perifere en soms noodlijdende regio's te verbeteren, maar zeker 

ookk om de Randstad te ontlasten. Daarvoor moest wel het opleidingsniveau van de 

plaatselijkee bevolking verhoogd worden en moest met name het hoger onderwijs zo evenredig 
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mogelijkk over het land verdeeld worden. Vooral in de jaren zestig en zeventig is dit beleid 
gevoerd.. Het idee daarbij was dat de vestiging van een universiteit of hogeschool alle 
bewonerss van die regio ten goede zou komen. Universiteiten hebben een positief effect op de 
lokalee en regionale ontwikkelingen, creëren werkgelegenheid en dragen bij aan een 
evenredigee verspreiding van overheidsfuncties in het land (Van der Meer, 1996). 

Dee stichting van nieuwe universiteiten was hoofdzakelijk gebaseerd op een in 1959 
gezamenlijkk uitgebracht rapport van de Commissie Spreiding Hoger Onderwijs en van de 
Commissiee Spreiding Technisch Hoger Onderwijs, dat op initiatief van het Ministerie van 
Onderwijss is geschreven (Van der Meer, 1996). Hierin stonden de genoemde argumenten om 
hogerr onderwijs beter over het land te verdelen. Critici vroegen zich overigens af of spreiding 
nuu echt noodzakelijk was, omdat de geografische afstand in dit kleine land zo weinig zou 
betekenen,, dat het beschikbare intellect beter door een doeltreffend systeem van studiebeurzen 
naarr de bestaande instellingen gebracht kon worden. 

Tochh vreesden de makers van het rapport dat de industrialisatiepolitiek zou mislukken, 
wanneerr er in veel regio's een tekort aan hoog gekwalificeerd (technisch) personeel zou zijn. 
Aanvankelijkk stonden dus de noodzakelijke argumenten voorop, later ook aangevuld met 
rechtvaardigheidsmotieven.. In een vrij snel tempo werden in de jaren zestig en zeventig de 
Technischee Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Twente, de Erasmus 
Universiteitt Rotterdam en de Rijksuniversiteit Limburg gesticht. Ook werd een deel van de 
Rijksuniversiteitt Groningen in Leeuwarden ondergebracht. De nadruk op techniek in Twente 
enn Eindhoven maakt duidelijk dat er aanvankelijk heel duidelijk is voortgebouwd op het 
industriëlee karakter van deze regio's. In zekere zin is er sprake van een reproducering van het 
onderwijssysteemm in deze gebieden, alleen op een hoger niveau. 

Hett vergroten van de culturele aantrekkelijkheid van de regio was een andere 
nevendoelstellingg van de stichting van hogere vormen van onderwijs in perifere gebieden. 
Doorr de instroom van studenten en docenten uit andere regio's zou het besloten en 
traditionelee karakter doorbroken kunnen worden en zou de bevolking gevarieerder kunnen 
worden.. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de Nederlandse universiteiten vooral 
regionaall  recruteren. Geografische nabijheid is voor aankomende studenten één van de 
belangrijkstee criteria om een universiteit te kiezen, met als gevolg dat de instroom vanuit 
anderee regio's beperkt is (Van der Meer, 1996). Het is dus de vraag of er echt sprake is van 
eenn toename van "andere" mensen met als gevolg een heterogener, moderner en 
kosmopolitischerr bevolkingssamenstelling. 

3.66 Conclusie 

Sindss de Tweede Wereldoorlog is er zowel in organisatorisch als financieel opzicht veel 
beleidd gevoerd om een zo groot mogelijke onderwijsdeelname te realiseren en om 
kansenongelijkheidd te verminderen. Een sterke stijging van de onderwijsdeelname was om 
diversee redenen gewenst. Aanvankelijk stonden de noodzakelijke motieven voorop: een 
stijgingg van het onderwijsniveau was nodig in de tijd van wederopbouw en zou bijdragen aan 
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dee economische groei. In de loop der jaren kwamen daar rechtvaardigheidsmotieven bij: 

onderwijsdeelnamee zou voor grotere gelijkheid zorgen en tot de culturele vorming en 

ontplooiingg van individuen leiden. De Mammoetwet uit 1968 kan als belangrijkste wapenfeit 

vann deze mobiliseringsgedachte worden gezien en is niet toevallig in een periode ingevoerd 

datt er van deze verbreding van noodzaak naar rechtvaardigheid sprake was. Expansie van 

onderwijs,, economische groei en vermindering van sociale ongelijkheid gingen in de optiek 

vann veel beleidsmakers en wetenschappers samen. 

Hett tegengaan van onderwijsongelijkheid is op verschillende ruimtelijke niveaus gevoerd. 

Opp individueel niveau kan daarbij gedacht worden aan het instellen van studiebeurzen, 

tegemoetkomingg in de studiekosten en het stelsel van studiefinanciering. Zo is economisch 

kapitaall  steeds minder belangrijk geworden om te kunnen doorleren en te studeren. Op 

regionaall  niveau valt vooral het spreidingsbeleid op. Onderwijs zou zodoende beter 

toegankelijkk en bereikbaar worden. Bovendien konden deze regio's wel een stimulans 

gebruiken.. Op buurtniveau wordt de school steeds meer beschouwd als meer dan een 

onderwijsinstelling.. De verbinding van school met allerlei andere instellingen in de buurt 

moett leiden tot oplossingen van problemen in het ouderlijk milieu. 

All  dit beleid heeft niet zozeer tot een herverdeling van onderwijskansen als wel tot een 

enormee toename van de deelname aan (de hogere vormen van) onderwijs geleid. Daarom is 

enigee relativering van het belang van onderwijs op zijn plaats. Het onderwijs heeft zich de 

afgelopenn decennia veel meer en anders uitgebreid dan op strikt economische en 

technologischee gronden nodig of nuttig was. "Velen twijfelen aan de mogelijkheid om door 

middelmiddel van het onderwijs een belangrijke vermindering van sociale ongelijkheid te 

bewerkstelligen,bewerkstelligen, en ook de waarde van het onderwijs voor culturele vorming en ontplooiing 

staatstaat thans ter discussie" (Wilterdink & van Heerikhuizen, 1993, p. 360). Door de 

onderwijsexpansiee is de waarde van de behaalde diploma's gedaald, omdat het niet meer 

bijzonderr is om over een dergelijk diploma te beschikken. De beroepskansen die met een 

bepaaldee opleiding verbonden zijn, worden geringer, terwijl de opleidingseisen voor veel 

beroepenn juist stijgen. Hoewel er sprake is van diploma-inflatie, is de toegang tot een beroep 

echterr nog steeds sterk verbonden met een diploma. Daarbij maakt het voor veel beroepen wel 

minderr dan vroeger uit, wat deze opleiding precies inhoudt. Het gaat vaak meer om het niveau 

vann de opleiding dan om de inhoud. Het is echter duidelijk dat iemand zonder diploma minder 

kansenn op de arbeidsmarkt heeft. 

Juistt in de (grote) steden zijn er echter veel jongeren die geen diploma halen en bij wie de 

schoolloopbaann uiterst moeizaam verloopt. Zij halen dan ook geen "startkwalificatie" voor de 

arbeidsmarktt en worden als probleemgroep beschouwd. Nu kan men zich wel afvragen of het 

niveauu dat voor de startkwalificatie vereist wordt (min of meer kmbo-niveau) niet te hoog is 

voorr veel jongeren. Er zijn blijkbaar ook grenzen aan het onderwijs als 

mobiliseringsmechanisme:: niet iedereen kan hoog opgeleid zijn en dat hoeft ook niet. All e 

technologischee ontwikkelingen ten spijt, blijken er in Nederland nog altijd een half miljoen 

mensenn werkzaam te zijn in een zeer eenvoudige functie, waarvoor het niveau van de 

startkwalificatiee veel te hoog is en waarvoor een lager opleidingsniveau volstaat (Tesser & 

Veenman,, 1998). Daarnaast zijn veel jongeren niet geïnteresseerd in theoretische 
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verhandelingenn en werken zij liever met hun handen. Geen gehoor geven aan hun wensen 
vergroott de kans aanzienlijk dat zij helemaal ongediplomeerd uit het onderwijs stromen. Deze 
leerlingenn zouden waarschijnlijk meer gediend zijn met een opleidingstraject waarbij de eisen 
aanzienlijkk lager liggen en dat meer het karakter heeft van praktijkleren. Een sterke nadruk op 
dee hogere vormen van onderwijs als norm voor iedereen kan als onbedoeld neveneffect 
hebbenn dat ieder die er niet aan voldoet wordt beschouwd als tekortschietend of mislukt. 
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4.11 Inleiding 

Inn het voorafgaande deel is ingegaan op de invloed van ouderlijke, locale en regionale 
factorenn op schoolloopbanen en welk beleid ondernomen is om deze invloed te verminderen. 
Inn hoofdstuk twee is allereerst - door middel van een verkenning van de literatuur en andere 
onderzoekenn - vastgesteld dat de invloed van het ouderlijk milieu (en dan vooral het 
opleidingsniveau)) op schoolloopbanen nog steeds aanwezig is, hoewel minder dan vroeger. 
Vervolgenss is in hetzelfde hoofdstuk nagegaan hoe in theoretische zin de buurt en de regio de 
schoolkeuzenn en schoolloopbanen zouden kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk drie is in 
beleidsmatigg opzicht aandacht aan deze invloed besteed en is nagegaan welke pogingen er zijn 
ondernomenn om de koppeling tussen ouderlijk opleidingsniveau en de schoolloopbaan van de 
kinderenn tegen te gaan, zowel op landelijk, regionaal als locaal niveau. 

Inn dit hoofdstuk wordt het "eigen" onderzoek geïntroduceerd en worden de 
onderzoeksgebiedenn en de opzet van het veldwerk besproken. Ten eerste wordt de 
probleemstellingg uit hoofdstuk één herhaald en zal een drietal deelvragen worden 
geformuleerd,, die als basis dienen voor de afzonderlijke vervolghoofdstukken. Vervolgens 
komtt het onderzoeksdesign aan bod. Hierbij wordt informatie gegeven over de opbouw van 
hett onderzoek en over de overwegingen die er zijn geweest om bepaalde respondenten, 
buurtenn en steden te selecteren. De geselecteerde steden en buurten worden beschreven om zo 
dee gemaakte keuzen te kunnen motiveren en te rechtvaardigen. Een paragraaf over de 
steekproeff  en respons geeft aan hoeveel uitval er onder de respondenten is geweest en in 
hoeverree het onderzoeksmateriaal representatief genoemd kan worden. Tenslotte wordt er 
enigee informatie over de selectie en achtergrond van de sleutelfiguren gegeven. 

4.22 De onderzoeksvragen 

Dee probleemstelling uit hoofdstuk één luidde als volgt: 

Welkee rol speelt het ruimtelij k milieu in het structureren van de schoolloopbanen? 

Dee deelvragen bij deze centrale onderzoeksvraag zijn als volgt geformuleerd: 

11 In hoeverre en op welke wijze werkt het ouderlijk milieu door in de aard van de 

schooladviezenn en in de opbouw van de schoolcarrière? 
22 In hoeverre en op welke wijze wordt de onder vraag 1 genoemde relatie beïnvloed door 

kenmerkenn van de buurt, zowel op het gebied van faciliteiten als van regels? 
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33 In hoeverre en op welke wijze wordt de onder vraag 1 genoemde relatie beïnvloed door 

kenmerkenn van de regio, zowel op het gebied van faciliteiten als van regels? 

Allereerstt wordt in hoofdstuk zes begonnen met het verband tussen ouderlij k milieu en de 

schoolloopbaan,, omdat het de verwachting is dat dit - nog steeds - een zeer sterke relatie is. 

Ditt verband kan daarom als een soort basisrelatie gezien worden, waar de buurt en regio 

slechtss een beperkte zelfstandige invloed op zullen hebben. Dit verband is al dikwijl s 

onderzocht.. Hierbij komt naar voren dat doorstroming van kinderen uit zogenaamde lagere 

milieuss naar hogere types voortgezet onderwijs en universitair onderwijs achterblijft. Dit 

ondankss het feit dat er vaker dan vroeger sprake is van sociale mobiliteit en het 

onderwijssysteemm dus mobiliserender is geworden. 

Naa de bespreking van de invloed van het ouderlijk milieu zullen achtereenvolgens de 

invloedd van de buurt (hoofdstuk zeven) en de invloed van de regio (hoofdstuk acht) op 

schooladviezenn en schoolcarrières aan bod komen. Hierbij wordt de invloed van het ouderlijk 

milieuu zoveel mogelijk constant gehouden, zodat kan worden bekeken welke verschillen 

vergelijkbaree jongeren in een andere ruimtelijke setting laten zien. In principe zou het ook 

mogelijkk geweest zijn om eerst het overkoepelende regionale niveau te behandelen en dan dit 

verderr uit te werken op buurtniveau. Dat er desondanks voor de volgorde individu-gezin-

buurt-regioo gekozen is, heeft te maken met het feit dat getracht is om het ruimtelijk 

schaalniveauu min of meer parallel te laten verlopen met het verloop van de schoolloopbaan. 

Hett is namelijk de verwachting dat het buurtniveau vooral in het begin van de schoolloopbaan 

eenn rol speelt, terwijl het regionale niveau met name van betekenis is bij het kiezen van een 

vervolgopleidingg of een baan. Bij de selectie van de onderzoeksgebieden zijn uiteraard wel 

eerstt de regio's uitgezocht en vervolgens daarbinnen verschillende typen buurten geselecteerd. 

Andersomm is nu eenmaal niet goed mogelijk. In paragraaf 4.3 zal daarom eerst een 

beschrijvingg van de steden worden gegeven en vervolgens van de afzonderlijke buurten. 

Dee mogelijke invloed van de buurt is in hoofdstuk twee behandeld en kan op vier 

manierenn tot uiting komen. Dit betreft ten eerste de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van 

onderwijs.. De verwachting is dat in lagere statuswijken minder en ook lagere faciliteiten op 

hett gebied van onderwijs worden aangeboden, in extreme gevallen leidend tot een verschraald 

aanbod.aanbod. Dit zou een belemmerende invloed kunnen hebben op bereikbaarheid en participatie 

vann de aldaar wonende jongeren. Ten tweede staat het hulpnetwerk in de buurt centraal. 

Hierbijj  wordt nagegaan in hoeverre contacten in de buurt als faciliteiten opgevat kunnen 

worden.. De verwachting is dat het informatienetwerk in de diverse buurten van elkaar 

verschiltt en onderzocht zal worden welke gevolgen dat heeft voor de schoolkeuzen en 

schoolloopbanenn van de jongeren. Ten derde kunnen verschillen tussen buurten wellicht 

verklaardd worden door de cultuur die er heerst. De veronderstelling hierbij is dat in 

achterstandswijkenn een bepaald nonnen- en waardenpatroon met bijbehorende regels heerst, 

datt ervoor zorgt dat jongeren minder waarde aan school en werk hechten dan in andere 

wijken.. Door deze armoedecultuur gaan zij naar lagere typen scholen en verloopt hun carrière 
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ongunstigerr dan wanneer zij in andere buurten hadden gewoond. Ten vierde zal bekeken 
wordenn of het verschijnsel territoriale stigmatisering van invloed is op schoolloopbanen, met 
namee in de zin dat de toegankelijkheid van onderwijs wordt belemmerd. Het gaat dan niet 
zozeerr om de fysieke afstand (deze wordt al bij beschikbaarheid en bereikbaarheid 
behandeld),, maar eerder om de sociale afstand tot een bepaald soort onderwijs. 

Dee invloed van de regio op schooladviezen en schoolloopbanen zal op een vergelijkbare 
manierr worden onderzocht. Hierbij staan twee mogelijke invloeden centraal. Ten eerste betreft 
ditt de betekenis van de regio als roltrapregio. Hierbij kan worden gedacht aan de regionale 
onderwijsfaciliteitenn als weerspiegeling van de arbeidsmarktstructuur. In een centrale regio 
mett hoogwaardige werkgelegenheid is een sterke havo/vwo infrastructuur noodzakelijk en 
ookk hbo en universitaire opleidingen zijn ruimschoots aanwezig. Dit in tegenstelling tot een 
meerr industrieel georiënteerde arbeidsmarkt van een perifere regio. Hier zijn minder 
havo/vwoo opleidingen aanwezig en daarom hoeven er ook minder havo/vwo adviezen te 
wordenn gegeven om de scholen te vullen. De beschikbare faciliteiten bepalen dus mede het 
schooladviess dat door de basisschool aan leerlingen wordt gegeven. In perifere regio's werkt 
hett relatief industriële karakter door in de populariteit van het beroepsonderwijs ten opzichte 
vann het algemeen voortgezet onderwijs. Men is meer technisch en industrieel georiënteerd dan 
inn centrale regio's, waar jongeren meer gericht zijn op handel, toerisme en overige (zakelijke) 
dienstverlening,, conform de structuur van de arbeidsmarkt. Er is zodoende sprake van een 
relatiee tussen de kenmerken van de arbeidsmarkt en de kenmerken van de onderwijsmarkt. 

Tenn tweede verschillen regio's in de mate waarin zij beïnvloed zijn door het modern-
dynamischdynamisch cultuurpatroon. De verwachting is dat men in moderne regio's positiever 
tegenoverr onderwijs staat dan in traditionele regio's, waar een behoudender cultuurpatroon 
heerst.. Dit resulteert in het verschijnsel dat in moderne regio's de jongeren in sterkere mate tot 
verderr leren en hogere vormen van onderwijs worden gestimuleerd. Er heerst een assertiever 
cultureell  klimaat hetgeen resulteert in het feller opkomen voor vermeende rechten, zoals een 
hogerr advies. Jongeren en hun ouders zouden in traditionele regio's gezagsgetrouwer zijn en 
zichh daarom eerder schikken in het (lage) advies van de leerkracht van de basisschool. 

Zowell  de structuur als de cultuur zijn ook van invloed op de keuzen die gemaakt worden 
tenn aanzien van het leven na de middelbare school. Jongeren in traditionele en perifere regio's 
zijnn eerder op betaald werk en het huishouden gericht dan jongeren in moderne en centrale 
regio's,, die eerder een vervolgopleiding ambiëren en noodzakelijk achten. Ook de aard van de 
gewenstee opleidingen en beroepen zou verschillen. Tevens is de verwachting dat jongeren in 
traditionelee en perifere regio's meer (emotioneel) gebonden zijn aan hun regio en daarom 
minderr bereid zijn tot migratie om de opleiding van hun voorkeur te volgen. 

4.33 Keuze van de onderzoeksregio's 

Omm de zojuist beschreven veronderstellingen te kunnen toetsen, zijn twee regio's geselecteerd 
diee voldoende verschillen vertonen in de mate van centraliteit en moderniteit. Hierbij is al snel 
dee keuze gevallen op Amsterdam en Enschede. Deze steden gelden dus als representanten van 
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dee twee beschreven typen regio's. De keuze is mede gebaseerd op eerder aan het AM E 

verrichtt onderzoek (Van der Meer, 1996; Dignum, 1997) waarbij Amsterdam en Enschede 

ookk met elkaar vergeleken zijn. Voor een uitgebreide vergelijking tussen diverse Nederlandse 

stedenn ten aanzien van de begrippen traditionaliteit en moderniteit verwijs ik dan ook naar 

Dignumm (1997, pp. 69-73). Op grond van deze vergelijking komt hij tot de conclusie dat 

Amsterdamm en Enschede voldoende verschillen vertonen in de mate van moderniteit. 

Amsterdamm wordt gekenmerkt door een heterogene bevolkingssamenstelling, een uitgebreid 

arsenaall  aan opleidingen en werkgelegenheid, een relatief hoog opgeleide bevolking en is 

bovendienn centraal in Nederland gelegen. Enschede laat het omgekeerde beeld zien: relatief 

sterkk gericht op industrie, perifeer gelegen in een grensgebied, een relatief laag opgeleide 

bevolkingg en weinig hoogwaardige werkgelegenheid. Overigens moet bedacht worden dat de 

operationaliseringg van het begrip regio beperkt is gebleven tot slechts de kernstad. Met name 

watt betreft de regio Amsterdam is dit een probleem, aangezien juist middenklasse jongeren 

voorall  in suburbs en randgemeenten woonachtig zijn. Deze jongeren zullen zodoende in de 

geselecteerdee buurten ondervertegenwoordigd zijn, omdat er alleen naar de centrale stad is 

gekeken.. Praktische overwegingen maakten echter deze inperking noodzakelijk. 

4.3.11 Sociaal-economische vergelijkin g 

Dee verschillen tussen Amsterdam en Enschede met betrekking tot de sociaal-economische 

structuurr zijn niet van vandaag of gisteren. Amsterdam is in 1800 al vele eeuwen de 

belangrijkstee (handels)stad van Nederland met zo'n 200.000 inwoners, terwijl Enschede dan 

nogg een onbeduidend stadje is met slechts een paar duizend inwoners (Dignum, 1997). Het 

ligtt geïsoleerd ten opzichte van de rest van Nederland. Aan de westzijde van Twente bevinden 

zichh uitgestrekte veenmoerassen met slechts enkele toegangswegen naar Holland. Ten oosten 

vann Twente bevindt zich het weinig ontwikkelde Munsterland. Amsterdam ligt centraal in 

Nederlandd en heeft bij wijze van spreken verbindingen met alle delen van de wereld. 

Naa 1830 begint het agrarische beeld van Twente te veranderen: de opkomst van de 

stoommachinee maakt het mogelijk om de vanouds op het platteland uitgeoefende 

textielnijverheidd te mechaniseren. De afscheiding van België in 1830 maakt Twente zeer 

geschiktt als textielcentrum. Voor die tijd is de textielindustrie met name in Vlaanderen 

geconcentreerd.. De onafhankelijkheid van België' zorgt ervoor dat de Nederlandse Handels* 

maatschappijj  uit moet zien naar een Noord-Nederlandse streek met een lage loonstandaard en 

ervaringg in de huisnijverheid. Binnen Nederland komen slechts twee gebieden in aanmerking: 

Dee Meijerij van Den Bosch en Twente. De Meijerij is minder geschikt omdat het nabij het 

onrustigee België ligt en er bovendien veel smokkelarij voorkomt. Het wordt dus Twente en 

daarmeee begint de mechanisatie van de huisnijverheid (Lambooy, 1988; Van Kuijk, 1991). 

Inn Amsterdam zorgt een aantal ontwikkelingen voor een snelle bevolkingsgroei na 1850 

(Vann der Veer, 1997). De industrialisatie komt goed op gang, de handel naar met name 

Nederlandss Indië bloeit, er worden spoorlijnen en andere infrastructurele werken aangelegd 

mett het Noordzeekanaal (1876) als belangrijkste voorbeeld. De Europese landbouwcrisis van 

18755 zorgt eveneens voor een extra snelle urbanisatie (Emeis, 1983). 
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Beidee steden worden dus vanaf het midden van de 19e eeuw met een enorme bevolkingsgroei 
geconfronteerd.. De bevolking van Amsterdam neemt tussen 1850 en 1900 toe van 230.000 tot 
510.0000 inwoners (Dignum, 1997). In Enschede verviervoudigt het inwonertal in dezelfde 
periodee (van 10.000 tot 38.000 inwoners), maar het blijf t natuurlijk een klein stadje in 
vergelijkingg met Amsterdam. In beide steden vestigen zich vele immigranten. In Enschede 
zijnn zij vooral afkomstig uit Noordwest Overijssel en Friesland, waar vele veenderijen 
uitgeputt zijn en een economische recessie heerst. Na de Eerste Wereldoorlog krijgt Enschede 
eenn nieuwe immigratiegolf te verwerken. Deze immigranten zijn voornamelijk afkomstig uit 
Drenthe. . 

Enschedee kent evenals Almelo en Hengelo een duidelijke scheiding tussen de kleine 
groepp van de textielbaronnen enerzijds (bijvoorbeeld Van Heek en Jannink; namen die nu nog 
steedss bekend zijn in Enschede) en de grote groepen arbeiders anderzijds. De middenklasse is 
relatieff  onbelangrijk en klein in aantal. De invloed van de textielbaronnen op het dagelijks 
levenn is groot: de textielfabrikant is werkgever, maar ook huisbaas en initiatiefnemer van 
activiteitenn in de vrije tijd. De fabriekseigenaren bouwen ziekenhuizen en bibliotheken en 
leggenn parken aan. De fabrieken bevinden zich verspreid in de steden met daarbij of juist op 
eenn landgoed buiten de stad de woning van de fabrikant. De arbeiders wonen in complexen 
diee aan de fabriek grenzen en vaak de naam dragen van de fabrikant. De meeste fabrikanten 
hebbenn zitting in de Kamer van Koophandel, de gemeenteraad, zijn wethouder en soms zelfs 
lidd van de Provinciale Staten of het Parlement. Bij de uitoefening van deze functies hebben zij 
bewustt hun macht aangewend om de opkomst van andere bedrijfstakken in Twente zoveel 
mogelijkk tegen te houden (Van Kuijk, 1991). De eenzijdige oriëntatie geeft Enschede in de 
beginfasee van de textielindustrie een voorsprong, maar blijkt na verloop van tijd juist zeer 
kwetsbaarr te zijn. Dat wordt met name vanaf 1960 wel duidelijk (Lambooy, 1988). 

Inn Amsterdam wordt de economie veel minder gedomineerd door één bedrijfstak. Hoewel 
dee industrie belangrijk is, is het juist de hande! die Amsterdam zijn voorspoed geeft. Banken, 
handelshuizen,, verzekeringsbedrijven, groothandelskantoren, advocatenkantoren, winkels, 
bioscopenn en restaurants domineren in de eerste helft van de twintigste eeuw het centrum van 
Amsterdamm (Van Zuidam, 1989). De industriële activiteiten worden steeds meer naar de 
randenn van de stad verplaatst. Zo schuiven de havens in de loop der tijd op naar aparte 
terreinenn langs het IJ en Noordzeekanaal. Op deze terreinen vestigt zich bovendien het 
merendeell  van de na 1900 tot ontwikkeling komende industriële bedrijven. Door de diversiteit 
vann de werkgelegenheid en natuurlijk ook de omvang van de stad, is er in Amsterdam veel 
minderr dan in Enschede sprake van een "ons kent ons" cultuur. Ook de bevolkingsopbouw is 
gevarieerderr en meer mensen behoren er tot de middenklasse. Hoewel in Amsterdam ook 
fabriekswoningbouww heeft plaatsgevonden, is het niet te vergelijken met de situatie in 
company-townscompany-towns als Enschede (Van der Veer, 1997). In Amsterdam vindt de woningbouw 
voorall  in de particuliere sector plaats. Woningbouwverenigingen winnen langzaam terrein, 
maarr zijn minder dan in Enschede verbonden met een bepaalde werkgever. Behalve het grote 
aantall  Nederlanders uit agrarische streken dat naar Amsterdam komt, is de bevolking van 
Amsterdamm van oudsher al veel international er georiënteerd dan in Enschede. Hugenoten en 
Jodenn zijn enkele groepen die al sinds eeuwen in Amsterdam wonen en veel hebben 
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bijgedragenn aan de voorspoed van de stad. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
krijgenn zij gezelschap van immigranten uit alle delen van de wereld. Wat dat betreft zijn de 
verschillenn tussen migranten uit Noordwest Overijssel en de autochtone Twentse bevolking 
natuurlijkk veel minder groot, zeker ook omdat Enschede zelf eigenlijk nog een dorp is 
(Dignum,, 1997). 

Inn Enschede ontstaan al in de jaren dertig problemen in de textielindustrie. De productie is 
voorall  gericht op Nederlands-Indië en daar wordt Japan een steeds grotere concurrent. De 
lastenn van de crisis in de jaren dertig worden grotendeels afgewenteld op de arbeiders. Zij 
hebbenn juist vlak daarvoor, door inzet van de arbeidersorganisaties, betere levens-
omstandighedenn en een hoger loon gekregen. In de jaren dertig breken dan ook geregeld grote 
werkstakingenn uit. De fabrikanten reageren hierop met behulp van het Twentse stelsel van 
uitsluiting.uitsluiting. Dit stelsel houdt in dat alle fabrikanten hun fabriek sluiten als bij één van hen een 
stakingg uitbreekt. Zo worden alle arbeiders getroffen. Door dit repressieve beleid krijgt de 
textielindustriee een slechte naam. Veel arbeiders proberen om in de metaal- of zoutindustrie 
elderss in Twente te gaan werken. Er ontstaat zo een voorzichtige differentiatie in de 
werkgelegenheid,, ook omdat de werkgelegenheid in de overheids- en administratieve sector 
toeneemt.. De middenklasse groeit licht en er ontstaan sociale stijgingskansen (Van Kuijk, 
1991). . 

Doorr het wegvallen in 1949 van Indonesië' als belangrijkste afzetgebied is Twente 
gedwongenn zich te richten op de West-Europese markt. Aanvankelijk lukt dat goed, want in 
19555 bereikt de Twentse textielindustrie de top in het aantal werknemers. Er moeten zelfs 
gastarbeiderss aangetrokken worden: Italianen, Marokkanen en met name Turken. Aan het eind 
vann de jaren vijfti g en begin jaren zestig zet echter de definitieve neergang in. Door de 
oprichtingg van de EEG in 1957 wordt de concurrentie met andere landen steeds groter. 
Bovendienn sluit het productiepakket van Twente niet aan op de Europese vraag. De producten 
uitt Twente zijn vooral uniform en standaard. De Europese markt vraagt een hoge kwaliteit en 
mett de mode meegaande artikelen, door variaties in stof, kleur en dessin. Ook de 
loonsverhogingenn vanaf 1963 werken in het nadeel van Twente, omdat veel werkgelegenheid 
naarr Azië wordt verplaatst. Tenslotte kan nog gewezen worden op de te behoudende 
fabrikantenn die niet tot investeren bereid zijn en geen samenwerking wensen. De fusie tussen 
dee textielbaronnen Jannink en Van Heek in de jaren vijfti g kan daarom alleen gezien worden 
alss reactie op een teruglopende markt (Lambooy, 1988). 

Twentee staat ondanks deze problemen nog lange tijd in Nederland bekend als 
industriegebied.. Terwijl in de Randstad reeds in de jaren vijfti g de dienstensector wat betreft 
hett aantal werknemers belangrijker is dan de industrie, biedt Twente tot in de jaren zeventig 
dee meeste arbeidsplaatsen in de industrie. Overigens is dan al in de loop der tijd het aantal 
banenn in de textielindustrie drastisch gedaald: werken in 1955 nog ruim 20.000 mensen in de 
textielindustrie,, in 1980 geldt dit nog maar voor een kleine 3.000 mensen (Lambooy, 1988). 
Dee daling zet zich daarna in onverminderd tempo voort: via 1.000 arbeidsplaatsen in 1985 tot 
7000 in 1994. De snelle teloorgang van de textiel- en kledingindustrie in Enschede, wordt 
slechtss zeer gedeeltelijk gecompenseerd door een groei in andere sectoren, zoals de 
chemische,, metaal- en elektrotechnische industrie (Van Zuidam, 1989). En deze sectoren 
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wordenn tien jaar later zelf getroffen door de economische recessie en herstructurering, 

waardoorr ook hier de werkgelegenheid sterk terugloopt. Als gevolg hiervan is er sinds de 

jarenn zestig sprake van een omvangrijke werkloosheid in Enschede. Weliswaar is de 

dienstensectorr gegroeid, maar lang niet zo snel om iedereen aan het werk te helpen. Ook zegt 

Vann Zuidam (1989) dat de overgang naar de dienstensector in Twente eerder een gevolg is 

vann de teruggang van de industrie, dan van een sterke expansie van de dienstverlening op 

zichzelf.. Bovendien sluit het karakter van de nieuwe dienstverlening niet bepaald aan op de 

geringee opleiding van de werkloze textielarbeiders. Zo komen er een conservatorium, een 

operagezelschapp en het Overijssels Philharmonisch Orkest. Daarnaast worden er 

hoogwaardigee onderwijsinstellingen zoals de Technische Hogeschool (nu Technische 

Universiteit),, de Kunstacademie en het Instituut voor Luchtkartering (ITC) opgericht. In 

hoofdstukk drie kwam deze op nationaal niveau gestimuleerde en uitgevoerde spreiding van 

diensten,, onderwijs- en culturele instellingen al naar voren. Omdat de vraag naar en het 

aanbodd van werkgelegenheid echter totaal niet op elkaar aansluiten, vestigen zich veel hoger 

opgeleidenn van buiten Twente in de regio. Tussen 1960 en 1971 verdubbelt het aantal 

personenn dat hoger onderwijs heeft genoten, maar daarvan komt in 1971 ongeveer negentig 

procentt van buiten de regio (van Kuijk, 1991). Het instellen van een universiteit moet ervoor 

zorgenn dat de bevolking beter opgeleid wordt en tevens de aantrekkelijkheid van het gebied 

voorr bedrijven vergroten (Lambooy, 1988; Van der Meer, 1996). Bovendien is er ook een 

kostenaspectt aan de keuze verbonden: de grond in Twente is minder duur dan in de Randstad 

enn juist omdat er een campusuniversiteit komt, is er veel grond nodig. 

Tegenwoordigg telt de universiteit ongeveer 6.000 studenten. De studies bedrijfskunde en 

bestuurskunde,, dus niet de meest technische studies, zijn het meest in trek met elk ongeveer 

1.0000 studenten, Van de technische studies telt werktuigbouwkunde het grootste aantal 

studentenn (850), maar dit aantal neemt de laatste jaren gestadig af (Gemeente Enschede, 

1995).. De Universiteit Twente is dus niet alleen puur technisch van aard; ook meer 

economischh georiënteerde opleidingen kunnen er gevolgd worden. Bij de gemeente Enschede 

iss men blij dat er een universiteit is gekomen: "De komst van de UT heeft de regio nieuwe 

impulsenimpulsen gegeven. De universiteit heeft zich geprofdeerd als een ondernemende universiteit, 

diedie onder meer door kennisoverdracht bijdraagt aan de technologische vernieuwing van het 

bedrijfsleven.bedrijfsleven. Bovendien hebben zich met deze universiteit een groot aantal nieuwkomers 

gevestigd,gevestigd, die een andere leefwijze en vernieuwende ideeën meebrachten" (Medewerker 

Welzijnsdienstt Gemeente Enschede). 

Dee universiteit trekt, in vergelijking met andere universiteiten, studenten uit een vrij groot 

voedingsgebied.. Veel studenten komen weliswaar uit Overijssel zelf, maar ook uit 

Gelderland,, de noordelijke provincies, Noord-Holland en Utrecht komen behoorlijke aantallen 

studenten.. Samen met de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft Enschede het grootste 

bereikk in Nederland. Dit grote bereik heeft echter ook gevolgen voor de oriëntatie op Twente 

enn Enschede. Veel studenten van buiten de regio komen bijna uitsluitend voor de studie. 

Gedurendee de studietijd wordt de waardering voor de woonomgeving ook niet echt groter. Dit 

blijk tt ook uit het gedrag na afstuderen: veel afgestudeerden van de TU verlaten dan de regio. 

Uitt het onderzoek van Van der Meer (1996) blijkt dat van de door haar geïnterviewde 
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respondenten,, slechts ongeveer een derde in de regio Twente werkzaam is. De rest is verhuisd 

naarr andere delen van het land, vaak de Randstad. De universiteit blijkt dus vooral een 

exporteurr van kennis naar andere regio's te zijn. Dit maakt meteen duidelijk dat Twente niet 

alss een roltrapregio beschouwd kan worden. Het onderwijs is er inmiddels voor een deel 

aanwezig,, maar dit geldt veel minder voor de bijbehorende banen. Soms kan het vertrek uit de 

regioo nog voor enige tijd uitgesteld worden. "Door de gemeente zijn m samenwerking met de 

UTUT bedrijfsverzamelgebouwen opgezet. Op zich loopt dat goed, maar soms zelfs te goed. Je 

merktmerkt dat wanneer die bedrijven een beetje op gang zijn gekomen, ze de regio verlaten. In de 

RandstadRandstad of midden Nederland zitten ze toch centraler. Dus daar hebben we als gemeente 

uiteindelijkuiteindelijk ook niet zoveel aan " (Medewerkster Sociale Dienst Gemeente Enschede). 

Tabell  4.1 Ontwikkeling werkgelegenheid Enschede 1983-1997 in procenten en absolute 

aantallen n 

1983 3 

1993 3 

1997 7 

industriee en 

bouw w 

36 6 

28 8 

27 7 

zakelijke e 

diensten n 

28 8 

31 1 

33 3 

niet-zakelijke e 

diensten n 

36 6 

41 1 

39 9 

totaall  aantal 

werkzamee personen 

40.875 5 

53.580 0 

50.600 0 

Bron:: Gemeente Enschede, diverse jaren 

Inn Amsterdam zet de daling van de industriële werkgelegenheid vanaf 1960 goed in. Deze 

dalingg vindt eerst plaats in de binnenstad en vanaf het eind van de jaren zestig ook in de 19e-

eeuwsee gordel. Vanaf de jaren zeventig zijn de buitenwijken aan de beurt. Tussen 1950 en het 

beginn van de jaren negentig zijn in totaal meer dan 100.000 banen in de industrie verloren 

gegaan,, waarvan zo'n 90.000 vanaf 1963. Vooral in de binnenstad en de 19e-eeuwse gordel is 

hett verlies aanzienlijk (Ebels, 1997). Aan het eind van de jaren negentig is nog ongeveer 

twintigg procent van de industriële vestigingen in de binnenstad gevestigd, maar het totaal 

aantall  bedrijven ligt aanzienlijk lager dan in de jaren zestig. 

Afgezienn van landelijke ontwikkelingen die de daling van industrie verklaren, is er ook 

eenn aantal specifieke Amsterdamse oorzaken. Veel hoofdstedelijke bedrijven (vooral grotere 

industrievestigingen)) zijn verplaatst naar een andere locatie, deels in het suburbane gebied 

rondd de stad, deels in andere delen van het land. Gebrek aan ruimte binnen Amsterdam is het 

meestt gehoorde verplaatsingsmotief, maar ook de slechte bereikbaarheid speelt een rol (Van 

Engelsdorpp Gastelaars, 1989). Nieuwe industrie- en bedrijfsterreinen in het Westelijk 

Havengebiedd en in Amsterdam-Zuidoost (Bullewijk) moeten ervoor zorgen dat deze 

werkgelegenheidd voor Amsterdam behouden blijf t (Zondag & Stijnebosch, 1989). Na het 

vertrekk van de industrie uit de Binnenstad volgt ook de dienstensector, die zich aanvankelijk 

voorall  in Amsterdam-Zuidoost en later ook rond Station Sloterdijk en Station Zuid WTC 
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vestigt.. De daling van de werkgelegenheid in de industrie wordt in Amsterdam, zoals uit tabel 

4.22 blijkt , geheel en al opgevangen door de groei in de dienstensector, die vanouds goed 

vertegenwoordigdd is. Vooral de zakelijke dienstverlening laat een gestage groei zien; de 

werkgelegenheidd in de niet-zakelijke dienstverlening is sinds de laatste vijftien jaar ongeveer 

opp hetzelfde niveau gebleven. 

Tabell  4.2 Ontwikkeling werkgelegenheid Amsterdam, 1983-1997 in procenten en 

absolutee aantallen 

1983 3 

1993 3 

1997 7 

industriee en 

bouw w 

18 8 

14 4 

11 1 

zakelijke e 

diensten n 

51 1 

53 3 

56 6 

niet-zakelijke e 

diensten n 

31 1 

33 3 

33 3 

totaall  aantal 

werkzamee personen 

305.371 1 

341.053 3 

338.175 5 

Bron:: O+S, diverse jaren 

Overr het algemeen vraagt de dienstensector hoger geschoold personeel dan de industriële 

sector.. Bovendien heeft ook in de industrie een tertiairisering van de werkgelegenheid 

plaatsgevonden:: functies waarvoor een lage opleiding voldoende was zijn in hoge mate 

geautomatiseerdd en verdwenen. Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen behoefte 

meerr zou bestaan aan lager geschoold personeel. In die zin lijk t de roep om "alleen maar" 

hoogg geschoold personeel wellicht wat overdreven. Uit een overzicht van de vacatures bij het 

arbeidsbureauu (1995) blijk t namelijk dat er nog wel degelijk vraag is naar lager geschoold 

personeell  (tabel 4.3). 

Tabell  4.3 Vacatures en gevraagd opleidingsniveau per sector in Amsterdam, eerste 

kwartaall  1995, in procenten 

industrie e 

bouw w 

zakelijkee diensten 

niet-zakelijkee diensten 

totaal l 

aantall  vacatures absoluut 

t/mm mavo 

64 4 

84 4 

50 0 

26 6 

46 6 

1.974 4 

havo,, vwo, 

mbo o 

27 7 

10 0 

36 6 

33 3 

31 1 

1.320 0 

hbo,, wo 

9 9 

6 6 

14 4 

41 1 

23 3 

989 9 

aandeell  in 

vacatures s 

8 8 

5 5 

57 7 

30 0 

100 0 

4.283 3 

Bron:: Verweij & Goezinne, 1996 
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Voorr bijna de helft van de vacatures is een mavo-diploma voldoende. Alleen de niet-zakelijke 
dienstverleningg is sterk geprofessionaliseerd; daar is voor bijna de helft van de vacatures een 
hboo of wo opleiding noodzakelijk. Natuurlijk kan uit deze tabel niet afgeleid worden om wat 
voorr soort banen het gaat. Wellicht dat de banen op maximaal mavo-niveau van korte duur 
zijn,, slecht betaald worden en weinig zekerheid en perspectief bieden. 

Uitt de sociaal-economische vergelijking blijkt dat Amsterdam meer kenmerken van een 
modernee arbeidsmarkt in zich heeft dan Enschede. Hoewel beide steden gekenmerkt worden 
doorr een afname van de industriële werkgelegenheid, is deze afname in Amsterdam reeds veel 
langerr aan de gang. Bovendien is de dienstensector in staat geweest dit verlies aan 
arbeidsplaatsenn op te vangen. In Enschede is de eenzijdige gerichtheid op de textielindustrie 
dee stad duur komen te staan met een omvangrijke werkloosheid in de jaren zeventig en 
tachtig.. Momenteel lijk t de situatie wat gunstiger en wijk het werkloosheidspercentage niet 
veell  meer af van het landelijk gemiddelde. 

Vaakk wordt beweerd dat in een moderne regio iedereen hoog opgeleid dient te zijn. Dat 
blijktt volgens het vacatureoverzicht wel mee te vallen. Er zijn vrij veel banen beschikbaar 
voorr lager opgeleiden. Natuurlijk kan men wel vraagtekens zetten bij de kwaliteit en het 
karakterr van deze banen. Bovendien is de kans groot dat deze arbeidsplaatsen worden 
ingenomenn door hoog opgeleide personen zoals studenten. De horeca is daarvan 
waarschijnlijkk het beste voorbeeld. Op grond van de sociaal-economische vergelijking is het 
aannemelijkk dat in Amsterdam jongeren eerder hogere adviezen krijgen en eerder naar een 
hogerr type vervolgonderwijs gaan dan in Enschede. 

4.3.22 Sociaal-culturele vergelijking 
Behalvee door economische kenmerken wordt een regio ook getypeerd door bepaalde sociaal-
culturelee kenmerken. In hoofdstuk twee is melding gemaakt van de criteria om 
traditionalistischee en modern-dynamische regio's te beschrijven. Kort gezegd herbergen 
modern-dynamischee regio's een heterogene en tweetoppige bevolking. Zowel de onderkant 
alss de bovenkant zijn goed vertegenwoordigd. De huishoudenstructuur is vooral op 
individualistischee leest geschoeid: veel alleenstaanden en weinig gezinnen. De cultuur is 
kosmopolitischh en vernieuwend. In traditionalistische regio's komt het omgekeerde beeld naar 
voren:: een homogene, overwegend laag tot middelbaar opgeleide bevolking met bescheiden 
inkomens.. Het (traditionele) gezin is hier het dominante huishoudentype. De bevolking leeft 
volgenss vaste waarden en normen die van generatie op generatie worden overgeleverd. Er is 
weinigg dynamiek in de bevolkingsontwikkeling en veel inwoners zijn in de eigen regio 
geboren.. Uiteraard zijn beide typen regio's ideaaltypen. Toch is de verwachting dat 
Amsterdamm meer kenmerken heeft van een modern-dynamisch cultuurpatroon dan Enschede. 
Inn deze paragraaf zal bekeken worden of dat beeld inderdaad opgaat. 

Mett betrekking tot de bevolkingsopbouw kan allereerst geconstateerd worden dat het 
percentagee gezinnen in Enschede niet eens zoveel hoger ligt dan in Amsterdam: 28 versus 20 
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procentt van alle huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. De familiestructuur is echter 
well  anders. Er zijn in Enschede veel minder éénoudergezinnen dan in Amsterdam: het 
percentagee gescheidenen ligt in Amsterdam dan ook beduidend hoger dan in Enschede. In 
sommigee jaren scheiden er zelfs meer mensen dan er trouwen (Dignum, 1997). In Enschede is 
hett aantal huwelijken nog altijd twee keer zo hoog als het aantal echtscheidingen (Gemeente 
Enschede,, 1994b). Bovendien wordt er in Enschede jonger getrouwd: 72 procent van de 
vrouwenn is jonger dan dertig jaar; in Amsterdam is dit ongeveer 50 procent (O+S, 1996). Dit 
komtt ook omdat er in Amsterdam vaker voorafgaand aan een eventueel huwelijk ongehuwd 
wordtt samen gewoond dan in Enschede (12 versus 6 procent van alle huishoudens bestaat uit 
ongehuwdd samenwonenden). Een andere indicatie voor een "traditioneler" familiestructuur in 
Enschedee is het feit dat slechts 12 procent van de vrouwen haar eerste kind na haar 35ste 
krijgt.. In Amsterdam is dit 22 procent en worden geboorten dus vaker uitgesteld. 

Dee bevolking van Amsterdam is bovendien veel internationaler van samenstelling dan die 
vann Enschede, hoewel de bevolking in Enschede ook zeker niet alleen maar uit Nederlanders 
bestaat.. In Amsterdam is 32 procent van de bevolking van niet-westerse komaf, in Enschede 
iss dit 16 procent. Ook de verschillen in opleidingsniveau van de bevolking maken duidelijk 
datt Amsterdam meer voldoet aan het beeld van de moderne stad. Het industriële verleden van 
Enschedee werkt nog steeds door in het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking. Dit is 
namelijkk laag, overigens ook in vergelijking met andere middelgrote Nederlandse steden. In 
Amsterdamm zijn degenen met een middelbare opleiding slecht vertegenwoordigd (tabel 4.4). 
Datt past bij het beeld van een heterogene, gepolariseerde bevolkingssamenstelling. Bovendien 
iss juist deze groep massaal gesuburbaniseerd (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1992). 
Hett percentage écht laag opgeleiden met maximaal basisschool is in Amsterdam echter weer 
hogerr dan in Enschede. Het relatief grote aantal etnische minderheden in Amsterdam, die 
somss in het land van herkomst helemaal niet naar school zijn geweest, draagt hier 
ongetwijfeldd toe bij. In Enschede hebben de meeste mensen toch minimaal een opleiding op 
vbo-niveauu gevolgd. Behalve de groep heel laag opgeleiden kent Amsterdam echter ook 
relatieff  veel personen met een opleiding op hbo/wo-niveau. Een hogere opleiding maakt 
mensenn over het algemeen ook meer geneigd tot moderne leefstijlen. In Enschede is deze 
groepp minder sterk vertegenwoordigd en daarom is er minder dan in Amsterdam sprake van 
eenn tweedeling: een groot deel van de Enschedese bevolking heeft dus een opleiding op laag 
tott middelbaar niveau, dat wil zeggen rond het vbo/mavo/mbo niveau. Andere steden met een 
vergelijkbaree grootte kennen over het algemeen een hoger percentage inwoners met een 
hbo/woo opleiding. Dit geldt met name voor klassieke universiteitssteden als Groningen, 
Nijmegen,, Leiden en Utrecht (Verweij & Goezinne, 1996). In Nijmegen heeft bijvoorbeeld 
maarr liefst 41 procent van de beroepsbevolking een opleiding op hbo/wo niveau voltooid. Dit 
uitt zich ook in bepaalde aspecten van moderniteit: op veel punten wijken Groningen en 
Nijmegenn maar weinig af van de steden in de Randstad (Dignum, 1997). 
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Tabell  4.4 Gerealiseerd opleidingsniveau bevolking Amsterdam en Enschede vanaf 16 jaar 

(exclusieff  schoolgaanden), in vergelijking met Nederland, 1996 

max.. basisschool 

lbo/mavo o 

mbo/havo/vwo o 

hbo/wo o 

totaal l 

Amsterdam m 

30 0 

22 2 

24 4 

24 4 

100 0 

Enschede e 

18 8 

31 1 

35 5 

16 6 

100 0 

Nederland d 

20 0 

25 5 

38 8 

17 7 

100 0 

Bron:: Verweij & Goezinne, 1996 

Ookk wat de inkomenssituatie betreft is het duidelijk dat Amsterdam een veel 

gedifferentieerderr beeld vertoont. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per persoon ligt in 

Enschedee op 2.200 gulden netto per maand.1 In het armste stadsdeel (West) is dit 2.100 

gulden,, in het rijkste stadsdeel (Oost) 2.250 gulden (Gemeente Enschede, 1997e). De 

spreidingg is dus klein, al moet hierbij gezegd worden dat de verschillen tussen buurten wel 

groterr zijn. In Amsterdam zelf ligt het gemiddelde inkomen op ongeveer 2.400 gulden, 

waarbijj  men in het armste stadsdeel (Westerpark) gemiddeld ongeveer 2.000 gulden verdient 

enn in het rijkste stadsdeel (Buitenveldert) ongeveer 2.800 gulden (O+S, 1997). Hier zijn de 

verschillenn tussen de wijken dus aanzienlijk groter. Bovendien neemt de ongelijkheid alleen 

maarr toe als bedacht wordt dat in de regio Amsterdam een groot deel van de beter 

verdienendenn in suburbs woont, terwijl dat in Enschede in veel mindere mate het geval is. Op 

regionaall  niveau stijgt het gemiddelde inkomen in Amsterdam namelijk naar ongeveer 2.800 

guldenn (O+S, 1997), terwijl in Twente het gemiddelde inkomen stijgt naar ongeveer 2.350 

gulden,, een aanzienlijk kleinere toename. 

Natuurlijkk zijn deze bedragen slechts ter indicatie, omdat de grote variëteit die er op 

individueell  niveau bestaat - ook binnen buurten - er niet mee tot uitdrukking komt. De 

gegevenss dienen dan ook vooral om de grotere diversiteit in Amsterdam weer te geven. In de 

regioo Amsterdam ligt het gemiddelde inkomen hoger dan in Enschede, terwijl de verschillen 

tussenn de stadsdelen onderling en tussen stad en rand groter zijn dan in Twente. Dit beeld 

kloptt met het eerder beschreven heterogene karakter van de regio Amsterdam. Ook op 

inkomensgebiedd kan Amsterdam dus als moderner worden beschouwd dan Enschede, als we 

ditt begrip gelijk stellen aan een grotere variëteit aan bevolkingsgroepen en aan een sterkere 

polarisatie. . 

Opp alle onderscheiden gebieden voldoet Amsterdam meer aan de criteria van het modern-

dynamischee cultuurpatroon dan Enschede. De bevolking in Amsterdam is veel heterogener 

samengesteldd dan in Enschede. In Enschede is de bevolking niet goed opgeleid, maar ook niet 

11 Alle bedragen hebben betrekking op 1994. het laatste jaar waarover de mkomensgegevens bekend 
zijn. . 
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heell  slecht. In Amsterdam zijn zowel de hoog opgeleiden als de zeer laag opgeleiden juist 

sterkk vertegenwoordigd ten opzichte van de middelbaar opgeleiden. Ook de 

inkomensverschillenn zijn in Twente kleiner dan in de regio Amsterdam. De variëteit in 

huishoudentypenn is in Amsterdam veel groter dan in Enschede. Het relatief grote aantal 

echtscheidingen,, ongehuwd samenwonenden, buitenechtelijk geboren kinderen en 

éénoudergezinnenn duidt erop dat gezinsvorming hier in veel gevallen anders verloopt dan wat 

voorr traditioneel doorgaat. 

Naa deze algemene vergelijking op een aantal punten, wordt nu nader ingegaan op de 

bevolkingg die in gezinsverband leeft en die dus de leerlingen voor het basis- en middelbaar 

onderwijss levert. Ondanks het feit dat in Amsterdam deze groep slechts twintig procent van de 

huishoudenss omvat, betekent dit dat er nog altijd 135.000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 

188 jaar in Amsterdam wonen (Van der Steenhoven, 1996). Dit is weliswaar een beduidend 

lagerr aantal dan in 1970, toen er 212.000 personen onder de 18 jaar in Amsterdam woonden, 

maarr een stijging ten opzichte van 1985 (120.000 personen onder de 18 jaar). Het aantal 

kinderenn en jongeren neemt dus gestaag toe. Sinds het eind van de jaren tachtig is er sprake 

vann een vrij fors geboortenoverschot van gemiddeld 1.500 kinderen per jaar (O+S, 1997). Dit 

komtt in de eerste plaats door een vrij hoog geboortencijfer onder mensen die financieel de 

overstapp naar de suburbs niet hebben kunnen maken, waaronder veel allochtonen. De etnische 

samenstellingg van de jeugd is sinds de jaren zeventig dan ook ingrijpend veranderd. In de 

tweedee plaats komt de groei van het aantal kinderen echter ook door een vrij hoog 

geboortencijferr onder hoger opgeleide, autochtone dertigers, die bezig zijn met een 

"inhaalrace.""  Omdat veel van deze ouders graag beiden willen blijven werken en het in steden 

overr het algemeen makkelijker is om werk- en zorgtaken te combineren dan in suburbs of 

plattelandsgebieden,, kiezen zij er voor om - voorlopig - in de stad te blijven wonen. 

Bovendienn heeft een groot deel van deze groep een bij uitstek stedelijke levensstijl en niet 

voorr niets zo lang gewacht met gezinsvorming. Zij zijn na hun afstuderen blijven hangen in de 

stadd (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1992). De groei van het aantal kinderen 

manifesteertt zich dan ook vooral in de meest stedelijke buurten van de stad: de Binnenstad en 

delenn van de negentiende-eeuwse gordel. Scholen in deze buurten klagen over het tekort aan 

leslokalenn en hanteren wachtlijsten (Het Parool, 18 juni 1998; 15 februari 1999). Toch wonen 

inn deze buurten nog steeds relatief gezien weinig gezinnen. Gezinnen zijn namelijk vaker in 

dee wijken uit het Interbellum en de naoorlogse wijken woonachtig (figuur 4.1). In deze wijken 

iss dan ook een hoger percentage van de bevolking onder de 18 jaar. 

Dee sociaal-economische positie van de gezinnen verschilt aanzienlijk tussen de diverse 

stadsdelen.22 In de stadsdelen Zeeburg, Oost, Bos en Lommer en De Baarsjes zijn de gezinnen 

voornamelijkk van allochtone herkomst en zijn de ouders laag geschoold. Veel ouders hebben 

eenn baan waarvoor weinig kwalificaties nodig zijn of staan buiten het arbeidsproces (van der 

22 In 1998 zijn enkele, in populatie van elkaar verschillende stadsdelen gefuseerd, namelijk Oost en 
Watergraafsmeerr tot Oost/Watergraafsmeer, Buitenveldert en Rivierenbuurt tot Zuideramstel en Zuid 
enn De Pijp tot Oud-Zuid. Tevens is een deel van Zuid bij Zuideramstel gevoegd. In de tabellen 
wordenn cijfers van voor de fusie en herindeling gebruikt 
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Steenhoven,, 1996). In de stadsdelen Binnenstad, Zuid, Buitenveldert, Rivierenbuurt en 
Watergraafsmeerr hebben de gezinnen voor een groot deel een hogere sociaal-economische 
achtergrond:: veel ouders zijn middelbaar tot hoog opgeleid, hebben goede banen en werken 
beiden.. De overige stadsdelen nemen een tussenpositie in. 

Figuurr 4.1 Gezinnen met kinderen als percentage van het totaal aantal huishoudens in 
Amsterdamm per stadsdeel, 1997 

Bron:: O+S, 1997 

Inn Enschede wonen zoals eerder aangegeven meer mensen in gezinsverband dan in 
Amsterdam.. Ook zijn er in Enschede, meer dan in Amsterdam, een aantal buurten te vinden 
(bijvoorbeeldd Helmerhoek en 't Zwering) die een uitgesproken suburbane bevolkingsopbouw 
kennen.. Gezinnen met kinderen maken hier meer dan zestig procent van de bevolking uit. In 
dezee wijken is dan ook ongeveer dertig procent van de bevolking onder de veertien jaar, 
terwijll  het gemiddelde op zestien procent ligt. Er zijn echter ook buurten waar kinderen 
praktischh afwezig zijn, met name in het centrum. Het lijk t alsof in Enschede de verschillende 
woonmilieuss vooral binnen de gemeentegrenzen gevonden kunnen worden, terwijl in 
Amsterdamm de verschillen tussen de woonmilieus (en daarmee de bevolkingsopbouw) zich 
voorall  op een regionaal niveau manifesteren. Want, zoals Dignum (1997) heeft laten zien, de 
suburbanisatiee vanuit Enschede naar omliggende gemeenten is bescheiden en niet te 
vergelijkenn met de massale uitstroom van gezinnen uit Amsterdam richting groeikernen in de 
jarenn zeventig en tachtig. In Enschede kunnen gezinnen vooralsnog in de eigen gemeente 
terechtt om hun woonwensen te realiseren, waardoor de noodzaak om te suburbaniseren 
minderr groot is. Ook nieuwe grootschalige Vinex-wijken als de Eschmarke kunnen nog op het 
eigenn grondgebied van de gemeente worden gebouwd. 
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Figuurr 4.2 Gezinnen met kinderen als percentage van het totaal aantal huishoudens in 

Enschedee per stadsdeel 

E N S C H E D EE ^ v 

00 3 km \ ~ ~ \ 
11 1 ) \ 

Gezinnenn met kinderen 

LZ UU <2o% 
33 20-30% 

II I > 3 0 % 

Bron:: Gemeente Enschede, 1997e 

Opvallendd is dat in Enschede wat betreft het percentage gezinnen de stadsdelen onderling 

groteree verschillen vertonen dan in Amsterdam. Wat betreft het soort gezinnen zijn de 

verschillenn echter weer minder groot. Laag opgeleide allochtone gezinnen, laag opgeleide 

Nederlandsee gezinnen en hoger opgeleide gezinnen wonen meer door elkaar heen. Toch is er 

well  een grove typering te maken: Het centrum en een paar oostelijke wijken (Ribbelt en 

voorall  Stokhorst) hebben een populatie met een relatief hoge sociaal-economische 

achtergrond.. In Hogeland-Velve (oost) Twekkelerveld (west) en het zelfstandige dorp 

Glanerbrugg wonen veel laag opgeleide Nederlandse gezinnen. De buurten in het noorden van 

dee gemeente (Deppenbroek, Mekkelholt) worden gekenmerkt door een groot aantal allochtone 

families.. De nieuwbouwwijken in het zuiden van de stad (Helmerhoek, Stroinkslanden en 

Wesselerbrink)) komen qua sociaal-economische achtergrond van de gezinnen overeen met het 

Enschedeess gemiddelde. Van deze zuidwijken heeft Wesselerbrink overigens de zwakste 

bevolkingssamenstelling:: veel éénoudergezinnen en allochtone families. 

4.44 Keuze van de onderzoeksbuurten 

Inn hoofdstuk drie is het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) ter sprake gekomen. Kortweg komt 

ditt beleid er op neer dat in het basisonderwijs jongeren met laag opgeleide allochtone ouders 

hett gewicht 1,9 krijgen, jongeren met laag opgeleide autochtone ouders het gewicht 1,25 en de 

overigee leerlingen het gewicht 1,0. Een kind van laag opgeleide allochtone ouders telt dus 

voorr de verkrijging van middelen bijna twee keer voor een 1,0 leerling. Uiteraard vertaalt de 

zojuistt beschreven achtergrond van de gezinnen zich in de verdeling van 1,9, 1,25 en 1,0 

leerlingenn over Amsterdam en Enschede en daarbinnen over de verschillende stadsdelen. In 

Enschedee heeft ongeveer twintig procent van de kinderen een 1,9 achtergrond. In Amsterdam 

iss dit ruim de helft. Daarentegen is de groep kinderen van lager opgeleide Nederlandse ouders 

(dee 1,25 leerlingen) relatief klein in Amsterdam (slechts 9 procent), terwijl deze groep in 
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Enschedee met 33 procent flink vertegenwoordigd is. In Amsterdam vinden we de 1,0 
leerlingenn vooral op basisscholen in de stadsdelen Binnenstad, Watergraafsmeer, 
Rivierenbuurt,, Buitenveldert en Zuid (figuur 4.3). 

Figuurr 4.3 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam met hoog opgeleide ouders per 
stadsdeel,, 1999 

Basisscholenn in stadsdelen met een hoog percentage etnische minderheden laten het 
omgekeerdee beeld zien: hier heeft een groot deel van de leerlingen een 1,9 gewicht en is dus 
afkomstigg uit laag-opgeleide allochtone milieus met als gevolg dat deze scholen als "zwart" 
wordenn bestempeld (figuur 4.4). 

Figuurr 4.4 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam met laag opgeleide allochtone ouders 
perr stadsdeel, 1999 
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Tabell  4.5 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam naar opleidingsniveau en etniciteit 
ouderss per stadsdeel, (1 oktober 1999) en ter vergelijking percentage 
Nederlanderss 5-12 jaar in stadsdeel 

laagg allochtoon laag autochtoon overigen percentage 
(1,99 leerlingen) (1,25 leerlingen) (1,0 leerlingen) Nederlanders 

Binnenstad d 

Westerpark k 

Oud-West t 

Dee Pijp 

Oost t 

Zeeburg g 

Boss & Lommer 

Dee Baarsjes 

Zuid d 

Rivierenbuurt t 

Watergraafsmeer r 

Noord d 

Geuzenveld/ / 

Slotermeer r 

Osdorp p 

Slotervaart/ / 

Overtoomseveld d 

Buitenveldert t 

Zuidoost t 

18 8 

60 0 

47 7 

64 4 

71 1 

74 4 

87 7 

78 8 

12 2 

31 1 

20 0 

40 0 

68 8 

66 6 

61 1 

18 8 

55 5 

10 0 

10 0 

7 7 

6 6 

5 5 

7 7 

7 7 

9 9 

5 5 

9 9 

12 2 

21 1 

8 8 

9 9 

8 8 

9 9 

6 6 

72 2 

30 0 

46 6 

30 0 

24 4 

20 0 

6 6 

13 3 

83 3 

60 0 

68 8 

39 9 

24 4 

25 5 

31 1 

73 3 

39 9 

5-122 jaar 

65 5 

39 9 

51 1 

35 5 

18 8 

19 9 

18 8 

24 4 

69 9 

58 8 

63 3 

54 4 

29 9 

38 8 

33 3 

68 8 

27 7 

Amsterdamm 50 9 41 39 

Bron:: O & S, 1999; Verweij, A.O., 2000 

Inn tabel 4.5 wordt het percentage Nederlanders (en kinderen afkomstig uit andere westerse 
landen)) tussen 5 en 12 jaar dat in de buurt woont gegeven. Dit is om te zien of er in sommige 
stadsdelenn sprake is van een omvangrijke vlucht van "witte" kinderen uit "zwarte" stadsdelen 
naarr scholen buiten de eigen woonomgeving. Op basis van de vergelijking is de witte vlucht 
echterr bescheiden en komen de percentages redelijk met elkaar overeen. Overigens zijn de 
percentagess niet helemaal vergelijkbaar en dienen ze meer ter indicatie. De categorie 1,0 
leerlingenn kan namelijk in principe ook worden gevuld door hoger opgeleide allochtonen. In 
dee praktijk zullen dit met name ouders uit andere geïndustrialiseerde landen zijn, maar ook 
eenn deel van bijvoorbeeld de Surinaamse ouders is beter opgeleid. Daarom is het percentage 
kinderenn in Amsterdam dat tot een etnische minderheid behoort (61 procent) groter dan het 
percentagee allochtone leerlingen dat in aanmerking komt voor extra steun (50 procent) en als 
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1,99 leerling wordt aangeduid. Niet alle allochtone ouders zijn dus laag opgeleid. Aan de 
anderee kant zijn er natuurlijk ook Nederlandse leerlingen met laag opgeleide ouders. 
Overigenss komt alleen in Amsterdam-Noord nog een relatief groot deel van de kinderen uit 
dergelijkee families (figuur 4.5). Daarbij moet ook bedacht worden dat de groep Nederlandse 
ouderss met een lage opleiding een afnemende categorie vormt, die vroeger een groot deel van 
dee arbeidersklasse omvatte, maar steeds meer het karakter krijgt van een relatief kleine en 
hardnekkigee achterstandsgroep (Kuhry, 1998). 

Figuurr 4.5 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam met laag opgeleide autochtone ouders 
perr stadsdeel, 1999 

Inn bijna alle stadsdelen zit een behoorlijk aantal kinderen van hoger opgeleide ouders op de 
basisschool.. Minstens twintig procent van de leerlingen komt uit dit soort gezinnen. Alleen op 
dee scholen in de stadsdelen De Baarsjes en Bos & Lommer is deze groep nagenoeg afwezig. 
Dee scholen in deze stadsdelen hebben daarmee de zwakste populatie: overwegend allochtone 
kinderenn afkomstig uit laag opgeleide milieus, aangevuld met enkele autochtone kinderen uit 
laagg opgeleide milieus. Er zijn hier haast geen kinderen "ter compensatie". De meeste andere 
stadsdelenn (juist ook de negentiende-eeuwse wijken) laten een ander beeld zien. Daar is het 
percentagee hoger opgeleide (Nederlandse) ouders zelfs groter dan het percentage laag 
opgeleidee Nederlandse ouders. Er wonen weliswaar niet zoveel Nederlandse gezinnen meer in 
dezee wijken van Amsterdam, maar de gezinnen dié er wonen, hebben een vrij hoge 
onderwijspositie. . 

Inn Enschede hebben de scholen in de wijk Twekkelerveld de minst gunstige samenstelling 
(tabell  4.6). Ruim de helft van de leerlingen valt onder de doelgroepen van het OVB. Vooral 
hett aantal 1,25 leerlingen ligt in deze wijk fors boven het stedelijk gemiddelde (33 versus 23 
procent,, figuur 4.6). Ook in het zelfstandige dorp Glanerbrug wonen veel 1,25 leerlingen. Op 
dee scholen in Enschede-Noord zitten relatief veel 1,9 leerlingen (figuur 4.7). Overigens is op 
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dezee scholen gemiddeld twee derde van de leerlingen autochtoon. Daarmee zouden ze in de 
grotee steden als behoorlijk wit gelden. 

Tabell  4.6 Leerlingen basisonderwijs Enschede naar opleidingsniveau en etniciteit ouders 
perr stadsdeel (1 oktober 1999) en ter vergelijking Nederlanders 5-12jaarin 
stadsdeel l 

laagg allochtoon 

(1,99 leerlingen) 

laagg autochtoon 

(1,255 leerlingen) 

overigen n 

(1,00 leerlingen) 

percentage e 

Nederlanders s 

5-122 jaar 

Centrum m 

Hogeland/Velve e 

Stadsveld/Pathmos s 

Twekkelerveld d 

Enschedee Noord 

Ribbelt/Stokhorst t 

Enschedee Zuid 

Glanerbrug g 

Enschede e 

27 7 

22 2 

24 4 

24 4 

34 4 

10 0 

24 4 

7 7 

20 0 

17 7 

36 6 

25 5 

33 3 

20 0 

20 0 

21 1 

36 6 

23 3 

56 6 

42 2 

51 1 

43 3 

46 6 

70 0 

55 5 

57 7 

57 7 

75 5 

82 2 

71 1 

75 5 

66 6 

85 5 

73 3 

95 5 

76 6 

Bron:: Verweij, A.O., 2000 

Figuurr 4.6 Leerlingen basisonderwijs Enschede met laag opgeleide autochtone ouders per 
stadsdeel,, 1999 

E N S C H E D E E 
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Figuurr 4.7 Leerlingen basisonderwijs Enschede met laag opgeleide allochtone ouders per 
stadsdeel,, 1999 

ENSCHEDE E 

Laagg allochtoon ('1 ,9') 

1]]  0-19% 
7JJ 20-39% 

40-59% % 

60-79% % 

80-100% % 

Dee meest gunstige leerlingenpopulatie hebben de scholen in het oosten van de stad 
(Ribbelt/Stokhorst):: relatief veel Nederlandse kinderen met hoger-opgeleide ouders (figuur 
4.8).. Wel komt ook daar bijna dertig procent van de leerlingen in aanmerking voor extra geld. 
Bovendienn verschillen Ribbelt en Stokhorst aanzienlijk; de lage score wordt verklaard door de 
leerlingenn van Stokhorst. Ribbelt is eerder vergelijkbaar met wijken als Twekkelerveld en 
Stadsveld. . 

Figuurr 4.8 Leerlingen basisonderwijs Enschede met hoog opgeleide ouders per stadsdeel, 
1999 9 

ENSCHEDE E 

Hoogg allen ('1.0') 

II  0-19% 
III  20-39% 

40-59% % 

60-79% % 

80-100% % 

Ookk in Enschede geven de cijfers geen aanleiding om uit te gaan van een forse pendel of witte 
vluchtt van basisschoolleerlingen. Het aandeel Nederlandse kinderen in de buurt komt redelijk 
overeenn met het aandeel Nederlandse kinderen op de scholen. In vergelijking met Amsterdam, 
waarr het percentage leerlingen uit achterstandsgroepen per stadsdeel varieert tussen 17 en 94 
procent,, zijn de verschillen in Enschede tussen de wijken veel minder groot. Hier varieert het 
percentagee tussen 30 en 60. Dit wordt ook duidelijk als de kaartjes van Amsterdam en 
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Enschedee met elkaar vergeleken worden. Waar in Amsterdam de contrasten tussen de 

stadsdelenn duidelijk uitkomen, overheerst in Enschede de middelmaat. 

Mett name het in Amsterdam sterk naar voren komende onderscheid tussen wit en zwart is in 

Enschedee minder relevant. In Enschede ligt de scheidslijn eerder tussen achterstandswit en 

geen-achterstandswit.. Dit wordt althans door de gemeente zo ervaren. De buurten Pathmos, 

Laares/Ribbelt,, Wesselerbrink en Velve-Lindenhof kunnen als de gebieden met relatief veel 

autochtonee onderwijsachterstand worden gezien. "Hoewel er zeker concentratiegebieden zijn, 

zijnzijn de onderwijsvoorrangsscholen eigenlijk redelijk over de stad verspreid en dus niet 

geconcentreerdgeconcentreerd in een paar buurtjes. In een aantal buurten is de achterstand misschien wel 

buurtbepaald.buurtbepaald. Ik spreek hier vooral over autochtone achterstand. De vanzelfsprekendheid van 

dede gedachte 'een witte school is goed', gaat in Enschede zeker niet op" (Medewerkster 

Welzijnsdienstt Enschede). Hoewel in Enschede de groep laag-opgeleide Nederlanders dus vrij 

groott is, is ook hier de afgelopen jaren veel aandacht voor laag-opgeleide allochtonen 

geweest:: "De laatste jaren is er zoveel aandacht voor allochtone achterstandsleerlingen 

geweest,geweest, dat autochtone achterstandsleerlingen eigenlijk nog verder achterop zijn geraakt, 

hoehoe triest dat ook is. Dan denk je wel, jeetje waar zijn we eigenlijk mee bezig. Niet dat 

allochtoneallochtone leerlingen het allemaal zo geweldig hebben, maar je moet andere leerlingen 

natuurlijknatuurlijk niet vergeten " (Medewerkster Welzijnsdienst Gemeente Enschede). 

Dee verhoudingen tussen de diverse groepen leerlingen liggen in Enschede dus anders dan 

inn Amsterdam. In Enschede zijn nauwelijks zwarte scholen te vinden, zeker niet als gesteld 

wordtt dat een zwarte school minstens 75 procent buitenlandse leerlingen heeft. Uit een aantal 

gesprekkenn met betrokkenen blijkt dat juist scholen met veel 1,25 leerlingen als de potentieel 

moeilijkstee scholen worden gezien. Hoewel er in sommige buurten concentraties van etnische 

minderhedenn zijn, zijn er op de scholen in deze buurten tevens nog vrij veel 1,0 leerlingen te 

vinden.. Er is daarentegen wel een aantal buurten waar de 1,25 leerlingen sterk geconcentreerd 

zijn.. De gemeente verwacht dat in deze buurten de weerstand tegen onderwijs het sterkst is en 

datt hier de negatieve invloed van de ruimtelijke omgeving op schoolloopbanen wel eens sterk 

zouu kunnen zijn. 

Opp basis van de hiervoor beschreven verdeling van 1,0 leerlingen, 1,25 leerlingen en 1,9 

leerlingenn is in beide steden een aantal buurten ten behoeve van het veldwerkonderzoek 

geselecteerdd (figuur 4.9). In Amsterdam zijn twee buurten uitgekozen, waar veel 1,9 

leerlingenn wonen (de Vogelbuurt in Am sterdam-Noord en de Stadionbuurt in Amsterdam-

Zuid),, een buurt met relatief veel 1,25 leerlingen (Nieuwendam in Amsterdam-Noord) en een 

buurtt met veel 1,0 leerlingen (de Concertgebouwbuurt in Amsterdam-Zuid). In Enschede zijn 

driee buurten geselecteerd die eveneens gekenmerkt worden door relatief veel 1,9 leerlingen 

(Deppenbroek/Mekkelholtt in Enschede-Noord), veel 1,25 leerlingen (Ribbelt in Enschede-

Oost)) en veel 1,0 leerlingen (Stokhorst, eveneens in Enschede-Oost). In de volgende paragraaf 

zullenn de buurten nader gepresenteerd worden. In paragraaf 4.6 wordt vervolgens beschreven 

hoee de dataverzameling in deze buurten tot stand is gekomen. 
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Figuurr 4.9 Invulling van de diverse regio's en buurten. 

h--

D D 
D D 

> > 
t-t-

'1,99 buurten' 

'1,255 buurten' 

'1,00 buurten' 

TYPE E 

ENSCHEDE E 
traditionelee regio 

Deppenbroek/ Deppenbroek/ 
Mekkelholt Mekkelholt 

Ribbelt Ribbelt 

Stokhorst Stokhorst 

REGIO O 

AMSTERDAM M 
modernee regio 

Vogelbuurt Vogelbuurt 
Stadionbuurt Stadionbuurt 

Nieuwendam Nieuwendam 

Concertgebouw-Concertgebouw-
buurt buurt 

ENSCHEDE E 

AMSTERDAM M 

78 8 



OnderzoekdesignOnderzoekdesign en gebiedskeuze 

4.55 De onderzoeksbuurten nader  gepresenteerd 

4.5.11 Vogelbuurt 

"Wie"Wie in de Vogelbuurt geboren wordt, haalt het niet in deze maatschappij", aldus een 

somberee stadsdeelvoorzitter Oosterbaan in het huis-aan-huis blad de Echo (22 november 

1995).. De Vogelbuurt is dan ook één van de buurten, die in het kader van het Grote 

Stedenbeleidd extra aandacht en geld krijgt. Volgens Oosterbaan is er in de geselecteerde 

buurtenn sprake van een erfelijke werkloosheid die doorwerkt in de negatieve houding ten 

opzichtee van werk en school. De buurt staat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau op 

nummerr zeven in de armoede-top honderd van ons land en is zelfs de armste buurt van 

Amsterdamm (Het Parool, 4 september 1997). Veel kommer en kwel dus. Wie door de 

Vogelbuurtt loopt, ziet op het eerste gezicht echter een vriendelijke wijk met veel groen en 

laagbouw.. "Je zou het niet zeggen als je door de wijk loopt, maar er is hier veel ellende. 

AchterAchter de deuren speelt zich heel wat af" (directeur basisschool). 

Dee geschiedenis van de Vogelbuurt hangt nauw samen met de ontwikkeling van 

Amsterdam-Noordd als industrieel gebied. Deze ontwikkeling begint in het begin van de 20e 

eeuw.. Er is dan veel behoefte aan nieuwe gronden voor de industrie. Aangezien in de 

bestaandee stad de mogelijkheden nagenoeg op zijn, richt men de blik op de overkant. Daar ligt 

eenn nog maagdelijk terrein dat alleen in het verre verleden dienst heeft gedaan als gatgenveld 

(Volewijck).. In 1903 komt de gemeentelijke U-Commissie met een rapport, waarin staat dat 

Noordd geschikt gemaakt moet worden voor industriële doeleinden en daarnaast voor 

goedkopee woningbouw voor degenen die in de te vestigen industrieën werk zullen vinden 

(Donkers,, 1996). Er is goede hoop dat bedrijven zich in Noord willen vestigen, vooral 

vanwegee de lage grondprijzen. De commissie oordeelt dat de arbeiders niet ver van de fabriek 

aff  moeten wonen en dat het daartoe noodzakelijk is om aparte woonwijken voor hen te 

bouwenn waar "de frissche lucht van alle kanten kan toestroomen" (Krop, 1992). Men 

voorziett wel dat de middenklasse weinig zin zal hebben om naar de overkant te komen, 

zolangg er geen goede, vaste verbindingen zijn. De kwestie van de verbinding tussen de beide 

stadsdelenn is ondertussen vaak ter sprake gekomen in de gemeenteraad, maar vooralsnog 

besluitt men alleen een gratis pont in te stellen. De eerste vaste oeververbinding (de 

Schellingwouderbrug)) komt pas bijna zestig jaar later! 

Wordtt er voor industrie al ruimte gezocht, dit geldt in nog veel sterkere mate voor 

woningbouw.. Er is sprake van een grote woningnood. De arbeiders leven veelal in ongezonde, 

kleinee kelderwoningen. Vanaf 1908 pleit het sociaal-democratische raadslid Wibaut voor de 

bouww van gemeentewoningen als oplossing voor het woningprobleem van deze groepen. De 

woonfunctiee in de plannen voor Amsterdam-Noord wordt dan ook steeds dominanter ten 

opzichtee van de industriefunctie. Binnen korte tijd (vertraagd door de Eerste Wereldoorlog) 

komtt de woningbouw op gang. Vooral dankzij ir. Arie Keppler, de directeur van de 

Gemeentelijkee Woningdienst, worden er fraaie tuindorpen aangelegd, geïnspireerd door de 

Engelsee Garden City Movement van Ebenhezer Howard (Donkers, 1996). Een utopisch 

model,, waarin een nieuwe woonvorm tot een gezondere mens en een betere samenleving moet 

leiden.. In de tuindorpen zou ook industrie gevestigd moeten worden, zodat de arbeiders op 
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loopafstandd van hun werk zouden komen te wonen en het dagelijks vervoersprobleem 
opgelostt zou worden. De wijken worden ingebed in het groen, want het wonen bij de natuur 
heeftt een heilzame werking op lichaam en geest (Krop, 1992). 

Datt er voor laagbouw wordt gekozen, hetgeen zeer ongebruikelijk is in Amsterdam, heeft 
echterr ook een praktischer reden: door de lage ligging is de grond niet erg geschikt voor een 
meerr stedelijke bebouwing. Hoge bebouwing zou hoge funderingskosten met zich 
meebrengenn (Krop, 1992). Tussen 1917 en 1923 worden de Van der Pekbuurt (genoemd naar 
dee architect die het plan en de huizen ontwierp) en de Vogelbuurt gebouwd. Bijna alle huizen 
hebbenn voor en achter een eigen stukje tuin, uniek in die tijd. De woningen zijn vaak om 
pleintjess gebouwd. Openbare gebouwen zoals scholen, bibliotheken, verenigingsgebouwen, 
maarr ook winkels worden zoveel mogelijk in de straat- of pleinwanden opgenomen. De 
slingerendee of geknikte straten, de korte open bouwblokken en vooral de voortuintjes 
versterkenn het landelijke karakter. 

Dee industrie laat zich echter ook niet onbetuigd. Door de gunstige ligging ten opzichte 
vann het IJ en het Noordzeekanaal vestigen diverse grote en kleinere industrieën zich in Noord, 
zoalss de Hollandsche Draad en Kabelfabriek (DRAKA), de Kromhout Motorenfabriek, de 
Koninklijkee Zwavelzuurfabrieken Ketjen (nu AKZO), Stork Apparaten fabriek, de 
Machinefabriekk Du Croo en Brauns, het confectiebedrijf Hollandia Kattenburg, Fokker, Shell, 
dee Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch en vooral de Amsterdamsche Droogdok 
Maatschappijj  (ADM) en de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM). "Die namen 
werdenwerden met onbetwistbaar gezag uitgesproken" (Donkers, 1996, p. 42). 

Watt is het huidige beeld van de Vogelbuurt? In de jaren zeventig en tachtig sluiten de 
scheepswervenn en andere industrieën hun poorten en worden vele inwoners werkloos, 
inclusieff  de migranten die vanaf de jaren zestig in deze buurt zijn komen wonen. De beter 
gesitueerdenn hebben de buurt inmiddels al verlaten. Op het terrein van de ADM wordt een 
compleett nieuwe wijk gebouwd, de IJ-plein buurt. Deze vormt nu samen met de Vogelbuurt 
éénn buurtcombinatie. De bewoners in deze buurtcombinatie hebben tegenwoordig voor een 
groott deel, namelijk veertig procent, een allochtone achtergrond (RIGO, 1995). Van de 
bewonerss tot 18 jaar heeft tweederde een allochtone achtergrond. In de Vogelbuurt wonen 
relatieff  veel Marokkaanse gezinnen, terwijl in de IJ-pleinbuurt wat meer Surinamers te vinden 
zijn. . 

Inn de Vogelbuurt zijn vrij veel grote woningen (vijf kamers of meer) voorhanden, die 
geschiktt zijn voor grote families. Op het IJ-plein zijn juist veel kleine woningen speciaal voor 
jong-volwassenenn gebouwd (zogenaamde HAT-woningen). Deze combinatie van veel grote 
gezinswoningenn en veel starterswoningen zorgt ervoor dat bijna de helft van de bevolking 
onderr de dertig jaar is, terwijl dat voor Noord als geheel op 38 procent ligt en in Amsterdam 
alss geheel 40 procent. Vooral het aantal kinderen tot 14 jaar is groot. 

Inn de buurt zijn twee grote pleinen te vinden, namelijk het Zwanenplein en het 
Spreeuwenpark.. In het Spreeuwenpark is een speeltuin aangelegd, die met participatie van de 
omwonendee jeugd tot stand is gekomen. "Dat heeft goed gewerkt. Via de kinderen hebben 
ookook de ouders contact met elkaar gekregen. Dat hadden ze van tevoren niet gedacht" 
(Buurtbeheercoördinatorr stadsdeel Amsterdam-Noord). Ook aan het Zwanenplein wordt nu 
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gewerkt.. Op het plein staat een kerk, in gebruik bij de Pinkstergemeente. Rond de kerk 

hangenn vaak jongeren rond. Daar gaat een dreigende sfeer vanuit en mensen durven niet meer 

overr het plein te lopen. "Het ziet er echt niet uit, we noemen het bij het stadsdeel dan ook het 

Zwijnenplein.Zwijnenplein. Mensen laten het verloederen, want de buurman doet ook niets. Samen met de 

jongerenjongeren en andere betrokkenen proberen we naar een oplossing te zoeken. Het probleem is 

datdat deze jongeren niets te doen hebben en ook niets willen" (Buurtbeheercoördinator 

stadsdeell  Amsterdam-Noord). 

Daarmeee wordt een probleem aangesneden dat vaak aan heel Amsterdam-Noord wordt 

toegeschrevenn en ook in de beschrijving van Nieuwendam naar voren zal komen. Er zou niets 

tee doen zijn voor jongeren. Bovendien komen veel jongeren uit laag geschoolde (allochtone 

énn autochtone) families, die weinig geld en kennis hebben voor andere vormen van vrije-

tijdsbesteding.. "Er zijn hier gewoon te weinig jongeren die netjes naar een sportclub gaan of 

opop vioolles zitten. Het aanbod is er zeker wel, ook in Noord. Maar veel jongeren worden van 

huishuis uit niet gestimuleerd. Dat merken we ook met sportprojecten. Zolang we het gratis en 

vrijblijvendvrijblijvend aanbieden, komen ze er in grote getale op af. Zodra je echter probeert hen op 

sportclubssportclubs te doen, dan stopt het. Dan gaan ze weer rondhangen " (Buurtbeheercoördinator 

stadsdeell  Amsterdam-Noord). 

Rondhangendee jongeren zijn in veel buurten een probleem - of worden althans door 

anderenn zo gezien (Gramberg & Zuidema, 1996). In de Vogelbuurt komt daarbij dat er, naast 

tieners,, vooral zeer veel jonge kinderen op straat zijn. Het gaat daarbij voornamelijk om de 

leeftijdsgroepp tussen 5 en 12 jaar. Er ontstaan problemen doordat er soms heel veel kinderen 

tegelijkk op straat zijn, soms wel 50 op kleine pleintjes. Tijdens mooi weer lijk t de buurt één 

grotee speeltuin: overal krioelt het van de kinderen. "Het klinkt raar, maar juist omdat het er 

zoveelzoveel zijn, beangstigt dat mensen. In de Vogelbuurt is daarom in het kader van het Integrale 

JeugdbeleidJeugdbeleid een project gestart dat zich richt op deze leeftijdsgroep. Het gaat hierbij om 

recreatieverecreatieve activiteiten en activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. Hierbij wordt 

samengewerktsamengewerkt tussen onderwijs, speeltuinen, sport, buurtbeheer en sociaal-cultureel werk. Ik 

hebheb niet zoveel vertrouwen in de bestaande jongerencentra om deze activiteiten op te zetten. 

DieDie staan in een beetje kwaad daglicht. Er is namelijk een groep "oudere jongeren " van rond 

dede 30, 35 jaar. Die vergeten op tijd een vriendinnetje te krijgen en te trouwen en die blijven 

daardaar hangen, ook een beetje in het licht criminele circuit. Jongerenwerkers kunnen dat niet in 

dede hand houden en zitten na een half jaar uitgeblust en overspannen thuis" 

(buurtbeheercoördinatorr stadsdeel Amsterdam-Noord). 

Hett voorzieningenaanbod is beperkt in de Vogelbuurt en de aangrenzende IJ-pleinbuurt. 

Inn het gebied zijn bijvoorbeeld niet zoveel winkels te vinden. Er is wel één grote, goedkope 

supermarkt,, die veel aantrekkingskracht heeft tot buiten de buurt. Ook is er een postkantoor, 

datt wegens overvallen slechts twee uur per dag geopend is. Daarnaast is er enige detailhandel 

enn horeca aan het Spreeuwenpark. 
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4.5.22 Nieuwendam 
Doorr de slechte verbindingen met de stad hebben de opstellers van het Algemeen Uitbreidings 
Plann (1935) de tuindorpbebouwing in Noord een stedenbouwkundige fout genoemd. 
Uitbreidingg van Amsterdam moet dan ook in westelijke en zuidelijke richting plaatsvinden. 
Aann het eind van de jaren vijftig , (het AUP is nog niet eens geheel uitgevoerd), is echter 
duidelijkk dat veel meer ruimte voor woningbouw nodig is dan men in 1935 heeft voorzien. 
Datt heeft te maken met de snelle daling van de gemiddelde woningbezetting, de 
geboortengolff  vlak na de oorlog en het feit, dat men steeds meer ruimte nodig heeft voor 
parkeerruimte,, winkels, scholen en wegen (Emeis, 1983). 

Opp dat moment zijn binnen de gemeentegrenzen alleen in Noord nog terreinen voor 
woningbouww beschikbaar3. In 1958 wordt daarom een structuurplan voor Noord ontwikkeld, 
waarbijj  Noord moet groeien van 50.000 naar 100.000 inwoners. Vier nieuwe tuinsteden 
wordenn gebouwd: Nieuwendam-Noord, Buikslotermeer, Banne-Buiksloot en Molenwijk. 
Omdatt de ergste woningnood inmiddels achter de rug is, heeft het accent - meer dan in de 
Westelijkee Tuinsteden - gelegen op kwaliteit in plaats van productie. Dat heeft mede 
geresulteerdd in twee woningbouwprojecten die experimenteel genoemd kunnen worden. Ten 
eerstee het "plan Van Gooi" in het zuidelijk deel van de Buikslotermeer en ten tweede de 
Molenwijkk met hoogbouw van tien lagen. Beide projecten kunnen gezien worden als een 
voorbereidingg voor de Bijlmermeer, die men grotendeels in hoogbouw heeft gebouwd. Deze 
tweee experimentele woningbouwprojecten in Noord trekken ook deels een ander publiek dan 
dee overige wijken. Ook hoger-opgeleide mensen van de overkant van het IJ trekken naar deze 
nieuwee wijken of vestigen zich in de karakteristieke dijkbebouwing van Nieuwendam en 
Buiksloot.. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder het gereed komen van de Coentunnel 
(1966)) en de IJ-tunnel (1968). Het stedelijke centrale winkelapparaat en de voor deze groep 
onmisbaree culturele voorzieningen in Amsterdam ten zuiden van het IJ worden zo binnen 
redelijkee reistijd bereikbaar (Graeve, 1987). 

Dee wijk Nieuwendam ontleent zijn naam aan het oude dijkdorp Nieuwendam, dat tot 
19211 een zelfstandige gemeente is geweest. De Nieuwendammerdijk is nog steeds een 
schilderachtigg stukje met vele oude huisjes in de Waterlandse stijl. In de jaren twintig en 
dertigg wordt, in aansluiting op de dijkbebouwing, het Tuindorp Nieuwendam gebouwd. Dit 
tuindorpp is sinds enige tijd beschermd stadsgezicht. Het dijkdorp en het tuindorp gaan nog 
redelijkk ongemerkt in elkaar over, maar het contrast met het naoorlogse deel van Nieuwendam 
iss groot. Er staan in deze buurt weliswaar wat eengezinswoningen en hoogbouw, maar de 
portiek-etagewoningg is dominant, vaak met vier kleine kamers met huren rond de 
kernvoorraadgrenss (  ƒ 600,--) of iets daarboven. Het is een echte woonbuurt met veel groen 
enn weinig voorzieningen. Vooral op het gebied van werkgelegenheid is er nagenoeg niets. De 
wijkk is niet meer zo perifeer gelegen als tijdens de bouw. Met name met de auto is de wijk 
goedd te bereiken via de Ringweg. Het openbaar vervoer is daarentegen voor verbetering 
vatbaar. . 

Hett naoorlogse Nieuwendam was, evenals de andere naoorlogse delen van Amsterdam-

33 Later begon de discussie over het al dan niet annexeren van de Bijlmermeer 
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Noord,, tot voor enkele jaren een wijk met een redelijk stabiele bevolking. Een wijk voor 

blanke,, jonge gezinnen met middeninkomens en een lagere tot middelbare opleiding 

(Stadsdeell  Amsterdam-Noord, 1997). De laatste jaren treden er, met name in bepaalde 

woningcomplexen,, veranderingen op. De wijk bevindt zich in een proces van een stabiele, 

homogenee wijk naar een wijk met een veel heterogener bevolkingssamenstelling. Momenteel 

iss de wijk veel diverser geworden en zijn er de volgende groepen bewoners te onderscheiden: 

tenn eerste de oorspronkelijke bewoners, blank, lagere middenklasse, middelbare leeftijd en 

ouder,, veel empty-nesters. Dit is meestal ook de groep die veel overlast ervaart, maar tevens 

ergg betrokken is bij de buurt. De buurtcomités bestaan voor een groot deel uit leden van deze 

groep.. Ten tweede de jonge, voornamelijk allochtone gezinnen met kinderen, vaak met 

betrekkelijkk weinig sociaal-economisch perspectief. De derde groep wordt gevormd door 

jonge,, autochtone gezinnen met een wat gunstiger sociaal-economisch perspectief. Wordt de 

wijkk niet aantrekkelijker, dan is de kans groot dat deze groep wegtrekt naar (nieuwe) 

laagbouwbuurtenn in Amsterdam-Noord, Oostzaan, Landsmeer of Zaanstad. Tenslotte wonen 

inn de duurdere (koop)flats voornamelijk hoger opgeleiden en beter verdienenden. Voor een 

aantall  van hen geldt Nieuwendam-Noord als starters- dan wel doorgangsmilieu (Stadsdeel 

Amsterdam-Noord,, 1997). 

Ongeveerr zestig procent van de bevolking heeft momenteel een Nederlandse achtergrond. 

Hett percentage Turkse en Marokkaanse bewoners is relatief gering (totaal zes procent). 

Surinamerss nemen ongeveer twaalf procent voor hun rekening. Een in verhouding tot de 

anderee buurten aanzienlijk deel (tien procent) heeft een overig niet-westerse achtergrond en is 

afkomstigg uit landen als Ghana, Zaïre, Guyana en Mozambique. Er wonen, in vergelijking 

mett andere wijken in Amsterdam, relatief veel (volledige en onvolledige) gezinnen en weinig 

alleenstaandenn (RIGO, 1995). 

Inn het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) heeft de wijk de laatste jaren veel extra 

aandachtt en geld gekregen. Het renoveren en versterken van het slecht functionerende 

winkelcentrumm Waterlandplein is daarbij één van de belangrijkste punten. In fysiek opzicht is 

hett een onaantrekkelijk en saai gebied, waardoor vandalisme en criminaliteit worden 

bevorderd.. Een groot probleem in de wijk is de vervuiling. Een ander probleem is het vrij 

grotee aantal inbraken. Vooral de garages en boxen zijn daarbij een geliefd doelwit. "Bewoners 

zettenzetten de vuilnis te vroeg neer, waardoor andere mensen in de zakken gaan wroeten. Ze 

scheurenscheuren de zakken open en wij zitten in de stank. Er is niemand meer die oplet" (bewoner 

tijdenss informatieavond buurtbeheer 22 maart 1997). 

Naa sluitingstijd van de winkels hangen er allerlei groepen jongeren rond. Door het stille 

karakterr van de buurt en de sterke nadruk op de woonfunctie, vallen deze jongeren ook extra 

op.. Andere bewoners vinden dit bedreigend. Volgens de bewoners is het erg moeilijk om deze 

jongerenn ergens bij te betrekken. Vanuit het welzijnswerk wordt bijvoorbeeld geprobeerd 

meerr jongeren naar het jongerencentrum te trekken, zodat ze niet meer op straat hangen. Dat 

iss niet zo gemakkelijk. De jongeren die rondhangen voelen zich niet zo aangesproken door het 

programmaa van het jongerencentrum. "Het is gewoon een beetje saai voor jongens van 

achttien,achttien, negentien jaar. Misschien kan de muziek aangepast worden of kunnen er nieuwe 

activiteitenactiviteiten georganiseerd worden. En laat het centrum in ieder geval wat langer open zijn. 
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ErEr is bijvoorbeeld genoeg talent in de buurt op het gebied van muziek en dansen, maar dat 

moetmoet wel de gelegenheid krijgen om een beetje te oefenen. De ruimte is ervoor" (jongere 

tijdenss informatieavond buurtbeheer 22 maart 1997). Ook kwam hierbij het groepsgevoel naar 

voren.. De ene groep wil absoluut niet samen met de andere groep tegelijk in het 

jongerencentrumm zijn. Het is overigens niet de bedoeling om het rondhangen helemaal te 

verbieden.. Iedereen heeft natuurlijk het recht om gebruik te maken van de openbare ruimte. 

Hett moet echter niet zo zijn dat anderen daar extreem veel overlast van ondervinden. 

Bovendienn is men bij het stadsdeel en de jongerencentra van mening, dat het rondhangen niet 

alleenn een gevolg is van het ontbreken van voldoende vrijetijdsmogelijkheden, maar ook een 

kwestiee is van het ontbreken van perspectief bij deze jongeren. Deze jongeren hebben vaak 

hett contact met school en arbeidsmarkt allang verloren. Door het stadsdeel is in het kader van 

hett project Veilige Vindplaatsen iemand aangesteld die via het jongerencentrum de jongeren 

weerr op het spoor van onderwijs en arbeid moet zien te krijgen. Het zou om een harde kern 

vann ongeveer honderd jongeren gaan, waarvan men hoopt dat een kwart uiteindelijk bereikt 

zall  worden. Het rondhangen wordt dus niet alleen als een probleem voor de buurtbewoners 

gezien,, maar ook als een probleem voor de jongere zelf. 

Omm de tweeverdieners in de wijk vast te houden wil men de kleine vier-kamerwoningen 

veranderenn in ruime drie-kamerwoningen. Het zou mogelijk moeten zijn om deze woningen te 

kopen,, bijvoorbeeld in een vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom of Koophuur. Ter 

compensatiee van het verlies van vier-kamerwoningen zouden op de begane grond meer 

woningenn voor gezinnen moeten komen. Dit is mogelijk door de begane grond en eerste 

verdiepingg samen te voegen tot een soort eengezinswoningen. Een aantal woningen wordt 

uitgerustt met extra werkruimten om hogere inkomensgroepen, die veel thuis werken, in de 

wij kk te houden. Ook door het bouwen van extra woningen kan de woningvoorraad 

gevarieerderr worden. 

Eenn belangrijk punt van het Grote Steden Beleid betreft het (terug)brengen van 

werkgelegenheidd in de wijken. Nu is dit bijzonder moeilijk in wijken die eigenlijk altijd alleen 

maarr een woonfunctie hebben gehad en die in de tijd dat het begrip functiescheiding hoogtij 

vierdee tot stand zijn gekomen. Stadsvernieuwingswij ken zijn van oudsher veel meer ingesteld 

opp een menging van wonen en werken. Economische structuurversterking is op de korte 

termijnn daarom moeilijk te realiseren in Nieuwendam-Noord. Veel meer dan arbeidsplaatsen 

inn de sfeer van toezicht is daarom niet te verwachten (Stadsdeel Amsterdam-Noord, 1997). 

Hett beleid van de komende jaren zet dus vooral in op het aantrekkelijker maken van de wijk 

alss woongebied met een goed lopend winkelcentrum. 

4.5.33 Stadionbuurt 

Dee Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid maakt deel uit van het Plan-Zuid van de architect 

Berlage.. De wijk is tot stand gekomen in de jaren twintig en dertig en kan niet los worden 

gezienn van de Olympische Spelen van 1928. Het Olympisch Stadion (waar de buurt haar naam 

aann ontleent) staat in deze buurt. Het Stadion is - na een langlopende discussie - gerenoveerd 

enn gecombineerd met nieuwe woningen en kantoren. Bij het ontwerp van Plan-Zuid heeft 

Berlagee nog voor ogen dat een veel groter deel van de wijk voor arbeiders bestemd zal worden 
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dann uiteindelijk het geval is. In Zuid zijn uiteindelijk alleen in de Nieuwe Pijp en in de 

Stadionbuurtt woningen door woningcorporaties gebouwd. Zij zijn namelijk door 

bezuinigingenn op het subsidiebeleid niet langer in staat om meer betaalbare woningen te 

bouwenn voor hun doelgroep. Er wordt verder gebouwd door particuliere bouwers, die vooral 

middenstandswoningenn bouwen, omdat dit een veiliger belegging is. Ook voor deze categorie 

wordenn de huren echter te hoog en er is sprake van vrij grote leegstand en onderhuur (Emeis, 

1983). . 

Plan-Zuidd is voor een groot deel gebouwd door de architecten van de Amsterdamse 

School.. Dit is een verzamelnaam waaronder architecten gerekend worden die als belangrijkste 

overeenkomstt hebben dat ze de gevel van het gehele woonblok als decoratieve eenheid 

behandelden.. Vaak is de buitenkant van de woning voor hen belangrijker dan de binnenkant. 

Dee meest bekende vertegenwoordigers zijn de architecten De Klerk, Kramer, Wijdeveld, De 

Laa Croix, Gratama en Van Epen (Emeis, 1983). Het gesloten bouwblok is de meest 

voorkomendee bouwvorm. Vaak zijn de binnenterreinen bereikbaar via (afgesloten) poorten. 

Dee woningvoorraad in de Stadionbuurt is vrij uniform: negentig procent heeft drie of vier 

kamerss en is dus minder geschikt voor (grote) gezinnen. Tegenwoordig woont dan ook 

ongeveerr de helft van de bewoners alleen; de gemiddelde woningbezetting ligt daardoor vrij 

laagg (1,85). 

Dee Stadionbuurt ligt erg gunstig, ingeklemd tussen de luxe Concertgebouwbuurt, 

Apollobuurtt en Buitenveldert. Ringweg, spoorlijnen en de Zuid-As zijn nabij. Een toplocatie 

duss met vele voorzieningen onder handbereik. De bevolking in de Stadionbuurt wijkt echter in 

eenn aantal opzichten aften opzichte van andere buurten in Zuid4. Er wonen hier bijvoorbeeld 

meerr etnische minderheden dan in Zuid als geheel (24 versus 17 procent). Surinamers en 

Marokkanenn zijn daarvan de grootste groepen. De buurt gaat door voor nogal vergrijsd. Dat 

blijk tt echter wel mee te vallen: het percentage 65-plussers ligt maar iets boven het stedelijk 

gemiddeldee (respectievelijk 17 en 14 procent). Wel is er volgens het wijkcentrum sprake van 

eenn stabiele kern van bewoners, die soms al dertig of veertig jaar in de wijk wonen. "Toch 

merkenmerken wij niet dat deze bewoners bij voorbaat tegen alle veranderingen zijn. Veel bewoners 

werkenwerken mee. We hebben bijvoorbeeld in de Apollobuurt gezien dat er een enorme discussie 

overover een kinderspeelplaatsje kwam. Waar maken die mensen zich druk om denk je dan. In de 

StadionbuurtStadionbuurt zijn de mensen toch wat makkelijker en eerder bereid om elkaar wat ruimte te 

gevengeven " (medewerker wijkopbouworgaan Zuid-West). 

Hett voorzieningenaanbod is vooral afgestemd op de dagelijkse levensbehoeften. 

Supermarktenn en andere levensmiddelenzaken zijn in ruime mate aanwezig, vooral langs de 

Marathonwegg en de Stadionweg. Gespecialiseerde zaken zijn er minder; de dure 

Beethovenstraatt in de Apollobuurt ligt echter vlakbij. In de tussenstraten van de Stadionbuurt 

iss de woonfunctie dominant. Er is een aantal grote pleinen, zoals het Hygiëaplein, het 

44 Alleen de Hoofddorppleinbuurt laat een vergelijkbaar beeld zien. Deze buurt heeft bij de invoering 
vann de stadsdelen op het punt gestaan om De Baarsjes ingedeeld te worden. Actief lobbyen door 
buurtbewonerss heeft ervoor gezorgd dat deze buurt onder Zuid kwam. De Schinkelbuurt en het 
Duivelseilandd zijn ook geen "rijke" buurten, maar daar lijk t de bevolkingssamenstelling meer op die 
vann de negentiende-eeuwse gordel. 
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Olympiaplein,, het Bertelmanplein en het Stadionplein. Het Stadionplein is momenteel vooral 

eenn opstapplaats voor touringcars. Er worden nieuwe plannen voor dit plein ontwikkeld, 

tezamenn met de renovatie van het Olympisch Stadion. 

Hett Hygiëaplein en het Bertelmanplein trekken veel jongeren aan. Dat zorgt soms voor 

overlastt bij de bewoners. Met name het Bertelmanplein had in het verleden een slechte naam. 

Dee medewerkers van de aan het plein gevestigde bibliotheek voelden zich niet veilig. 

Drugsoverlast,, geluidsoverlast en het veelvuldig stelen van fietsen en auto's zorgden voor de 

slechtee naam. Door betere contacten met de politie en het feit dat er allochtone 

buurtbeheerderss over het plein lopen hoopt men de overlast en de onveiligheid te beperken. 

Bovendienn zijn de woningen aan het plein de afgelopen jaren gerenoveerd, waardoor de wijk 

err beter verzorgd uitziet. "Het is te hopen dat dat zo blijft. In het verleden werden 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld de tuinen verzorgd door de woningcorporatie. Nu moeten bewoners dat zelf doen 

enen het is de vraag of het dan ook gebeurt" (medewerkster wijkopbouworgaan Zuid-West). 

Hett wijkcentrum en het stadsdeel hebben getracht het Bertelmanplein vooral te reserveren 

voorr kinderen tot twaalf jaar, terwijl het Hygiëaplein aantrekkelijker is gemaakt voor 

jongeren.. Beide pleinen moeten een belangrijker ontmoetingsfunctie voor de buurt krijgen. 

"Op"Op één van de bewonersavonden kregen wij te horen waarom op het Bertelmanplein toch 

steedssteeds de banken van hun voetstukken waren los geschroefd. Het bleek dat mensen vonden dat 

dede banken te ver uiteen stonden om met elkaar in gesprek te kunnen komen. Inmiddels zijn de 

bankenbanken daarom verplaatst en zijn er picknicktafels geplaatst" (medewerkster 

wijkopbouworgaann Zuid-West). Het Hygiëaplein is vooral ingericht voor de wat oudere jeugd. 

Datt heeft ook te maken met het feit dat een aantal middelbare scholen aan dit plein ligt. Er is 

nuu een groot speelplein met verschillende toestellen. Daarnaast is er echter ook nog veel 

aandachtt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij zijn bijvoorbeeld betrokken bij een 

kunstproject.. Het plein moet daardoor fleuriger én veiliger worden. De betrokkenheid van 

jongerenn bij hun leefomgeving kan zodoende ook worden versterkt. "Ze krijgen bijvoorbeeld 

eersteerst les van de natuur en milieu educatie medewerker van het stadsdeel en gaan dan samen 

metmet de reiniging de straat vegen. Hierbij krijgen ze een "Marathon Buurtbeheer T-shirt. ' 

DaarnaastDaarnaast is het de bedoeling dat de kinderen hun plein helpen schoonhouden. Ze krijgen 

daarx'oordaarx'oor bezems en grijpertjes ter beschikking. De kinderen krijgen op twee manieren 

verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het speelplein: doordat het stadsdeel met hen 

overlegt,overlegt, hebben ze invloed op wat er op het speelplein geplaatst wordt en ze helpen het plein 

schoonhouden,schoonhouden, door te vegen, maar hopelijk ook door het minder te gaan vervuilen!" 

(medewerksterr wijkopbouworgaan Zuid-West). 

4.5.44 Concertgebouwbuurt 

Dee Concertgebouwbuurt is tegenwoordig één van de meest populaire en dure buurten van 

Amsterdam.. De wijk is gebouwd rond de eeuwwisseling, aanvankelijk op het grondgebied 

vann de gemeente Nieuwer-Amstel5 (Emeis, 1983). Door de aanleg van het Vondelpark, het 

Concertgebouw,, het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum is hier een aantrekkelijk gebied 

Sindss 1964 is dit de gemeente Amstelveen 
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ontstaann waar plaats is voor luxe bebouwing. Aan de zuidzijde van het Vondelpark wordt 

langss de Parkweg (de huidige Willemsparkweg) gebouwd en aan de noordzijde langs de 

Overtoomm en de straten tussen Overtoom en Vondelpark. Van iets minder allure dan de 

woningenn aan de zuidzijde, maar in vergelijking met de rest van Oud-West beduidend beter. 

Behalvee grote villa's aan de zuidrand van het Vondelpark (tegenwoordig vaak in gebruik 

alss kantoor) vinden we hier lange straten met herenhuizen. Deze woningen zijn vaak (van 

oudsher)) gesplitst, dat wil zeggen dat er een dubbel beneden- en een dubbel bovenhuis is, elk 

mett een eigen opgang (Droogleever Fortuijn, 1993). Een kwart van de woningvoorraad is in 

eigendomm van de bewoner, een voor Amsterdamse begrippen hoog percentage. De 

woningprijzenn zijn hoog en de gemiddelde inkomens liggen dan ook beduidend hoger dan het 

gemiddeldee in Amsterdam. Ook is er veel particuliere huur. Sociale woningbouw is er 

nauwelijks;; alleen rond het Roelof Hartplein (Harmoniehof, Reinier Vinkeleskade) staat het 

bezitt van Woningcoöperatie De Samenwerking. Dit is echter niet een "gewone" 

woningcorporatie,, maar één die werkt met een ballotagecommissie. De coöperatie is dan ook 

niett betrokken bij één van de drie clusters van woningbouwcorporaties6 in Amsterdam en 

werktt via een eigen systeem. 

Dee bevolkingssamenstelling wijkt in een aantal opzichten beduidend af van het 

gemiddeldee in Amsterdam. Zo zijn er relatief weinig etnische minderheden te vinden (slechts 

111 procent van de bevolking; in Zuid en Amsterdam als geheel zijn dit respectievelijk 17 

procentt en 32 procent). Toch scoort de wijk niet extreem hoog op het percentage Nederlanders 

(700 procent). Er wonen namelijk veel andere westerse nationaliteiten in de wijk (20 procent). 

Dee gezinnen die er wonen, bestaan voor het grootste deel uit tweeverdieners met veelal 

juridische,, wetenschappelijke, artistieke of medische functies, vaak met flexibele werktijden. 

Dee hoge inkomens en de flexibele werktijden stellen hen in staat om werk- en zorgtaken vrij 

gemakkelijkk te combineren. "Zij  kunnen zich de hoge woonlasten van een ruim bemeten 

woningwoning op een uitgelezen locatie permitteren. Zij kunnen daar alleen wonen dankzij hun 

goedegoede banen. Omgekeerd stelt de uitrusting van de directe woonomgeving met hoogwaardige 

werkgelegenheidwerkgelegenheid en voorzieningen de betrokkenen in staat op deze wijze het 

tweeverdienerschaptweeverdienerschap met de zorg voor kinderen te combineren" (Droogleever Fortuijn, 1993, 

p.. 139). 

Dee buurt is dus niet alleen een woonbuurt, maar ook een werkbuurt. Veel bewoners 

(dokters,, tandartsen, fysiotherapeuten, advocaten) hebben een praktijk aan huis. 

Reclamebureauss en aanverwante kantoren zijn goed vertegenwoordigd. We vinden hier een 

uitgebreidd assortiment aan voorzieningen: supermarkten, vishandels, delicatessenzaken, (dure) 

kledingwinkels,, traiteurs, slijterijen, een "waterwinkel" en veel horecagelegenheden. Een blik 

inn de advertentierubriek van het wijkkrantje ("annonces") maakt ook veel duidelijk: klassiek 

gitaarles,, een lezing over wajang poppen, het beschilderen van kamerschermen, een cursus 

keramiek,, het aanbieden van oppasdiensten en vele cursussen schilderen en aquarelleren. 

Misschienn laat de status van de wijk zich wel het best aflezen uit de volgende advertentie: 

"Laat"Laat uw schilderijen eens schoonmaken of restaureren door een ervaren vakvrouw". In veel 

66 Archipel, Spectrum en Woonwerk 
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anderee buurten in Amsterdam zou deze vakvrouw waarschijnlijk weinig klandizie hebben! Ter 
vergelijking:: in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord worden in een soortgelijk krantje de 
volgendee activiteiten aangeboden: volksdansen (voor boven de 50 jaar), vrij klaverjassen met 
tombola,, Sinterklaaskienen, kleding maken met een Marokkaans sprekende specialiste en een 
bootjesbouwclub. . 

Dee Concertgebouwbuurt heeft echter ook een aantal nadelen. Dat betreft vooral de drukte 
opp straat, de onveilige verkeerssituatie, het weinige groen (al is het Vondelpark natuurlijk 
dichtbij)) en weinig speelgelegenheid. Overal staan auto's, soms zelfs in de tuinen bij de 
villa's.. Bedrijven omzeilen zo volgens het wijkcentrum het betaald-parkeren regime. 
Kinderenn kunnen pas op latere leeftijd zelfstandig naar school en clubs. We vinden hier dan 
ookk veel kinderen van de zogenaamde achterbankgeneratie (Karsten, 1997): kinderen die door 
dee ouders of anderen naar allerlei activiteiten worden gebracht. Voor gezinnen met 
opgroeiendee kinderen hoeft de Concertgebouwbuurt dan ook niet de ideale woonomgeving te 
zijn.. Wel is er voor kinderen meestal voldoende ruimte om binnen te spelen in de grote 
huizen.. Twee derde van de woningen heeft vier kamers of meer. Een derde deel van de 
woningvoorraadd heeft zelfs zes kamers of meer. 

4.5.55 Deppenbroek/Mekkelholt 
Deppenbroekk en de aangrenzende wijk Mekkelholt zijn gelegen in het noorden van de 
gemeentee Enschede. Deppenbroek is één van de zeven wijken, die is aangewezen als sociale 
vemieuwingsgebied.. De belangrijkste problemen in de wijk zijn volgens het 
Leefbaarheidsplann Enschede Noord (1997): toenemende criminaliteit, ruimtelijke 
verloedering,, milieuoverlast van grootschalige bedrijven, sociaal-maatschappelijke en sociaal-
economischee achteruitgang, veel werklozen en arbeidsongeschikten, onveiligheidsgevoelens, 
eenn grote concentratie allochtonen en een gemiddeld laag welzijsniveau hetgeen tot 
uitdrukkingg komt in een onderwijsachterstand en een geringe deelname aan maatschappelijke 
activiteiten. . 

Dee bevolkingssamenstelling in Enschede-Noord is zeer divers: veel jongeren, studenten 
enn allochtonen. In Deppenbroek heeft bijna een derde deel van de bevolking een niet-westerse 
achtergrond.. In Enschede als geheel is dit zestien procent. Turken vormen de grootste 
minderheid.. De woningvoorraad, die voor het grootste deel gebouwd is in de jaren zestig, 
bevindtt zich aan de onderkant van de Enschedese woningmarkt en is relatief makkelijk 
toegankelijkk voor starters. Hierbij moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de 
portieketagewoningenn en de eengezinswoningen. Met name de portieketagewoningen zien er 
slechtt onderhouden uit. De entrees zijn vuil en inbraakgevoelig. Naambordjes ontbreken 
nagenoegg overal. De flats, maar in mindere mate ook de eengezinswoningen, worden geken-
merktt door een groot aantal schotelantennes. De wijk maakt op zich een groene indruk. 
Bovendienn is dit groen redelijk onderhouden; er ligt weinig zwerfvuil. 

Deppenbroekk wordt in het noorden begrensd door een bosrijk en landelijk gebied. Het is 
mogelijkk dat het vele groen bijdraagt aan de onveiligheidsgevoelens van de bewoners. Een 
anderee reden kunnen (opnieuw) de rondhangende jongeren zijn. Volgens de geïnterviewde 
sleutelpersonenn zijn dit vooral Marokkanen. Zij worden als onveilig en crimineel ervaren. 
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Hoewell  de overlast voor een deel subjectief zal zijn, is er toch sprake van een groep, die voor 

veell  overlast zorgt en zich bezig houdt met (drugs)criminaliteit. Dientengevolge zijn er ook 

veell  auto- en fietsendiefstallen en inbraken in Deppenbroek (Gemeente Enschede, 1997a). 

Voorr deze groepen is daarom een aantal projecten opgezet in samenwerking met het Marok-

kaanss Comité Noord en de Stichting Marokkaans Platform Enschede. Zo is er het project 

Voorr wat hoort wat: Marokkaanse jongeren mogen een ontmoetingsruimte gebruiken, maar 

moetenn de huur zelf verdienen door de straat te vegen. Ook is er een schoolcontactpersoon 

voorr de Marokkaanse leerlingen, hun ouders en de school aangesteld. 

Err is één groot winkelcentrum, dat buurtoverstijgend is. Dit winkelcentrum maakt een 

nettee en schone indruk. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst woningen boven het 

winkelcentrumm worden gebouwd, ook om zo de levendigheid en de veiligheid van het gebied 

tee vergroten. Tevens zullen andere voorzieningen in de buurt van het winkelcentrum 

geconcentreerdd worden. Er staan momenteel een sporthal, een gezondheidscentrum en een 

aantall  basisscholen. De wijk is wel een beetje saai; er zijn weinig tot geen uitgaansmo-

gelijkheden.. Overdag zijn er wel wat mogelijkheden om ergens te gaan zitten in het 

winkelcentrum,, maar na zes uur 's avonds resteert één snackbar. Jongeren vervelen zich en 

gaann rotzooi trappen. In de Enschedese wijk Velve-Lindenhof resulteerde dat in 1996 in de 

"Miro-rellen".. Binnen de gemeente wordt naarstig naar oplossingen gezocht om dit soort 

uitbarstingenn in de toekomst te voorkomen. 

Dee buurt Mekkelholt grenst aan Deppenbroek. De wijken lijken wel wat op elkaar en gaan 

eigenlijkk ongemerkt in elkaar over. In Mekkelholt staan echter ook wat vooroorlogse eenge-

zinswoningen.. Er is een klein winkelcentrum, dat volgens de gemeente slecht functioneert. 

Ditt komt vooral, omdat het winkelcentrum Deppenbroek op loopafstand ligt. Een probleem 

vann Mekkelholt is dat er nogal wat lege fabriekscomplexen zijn. De wijk is daardoor 

versnipperd.. Dominant is de Grolsch fabriek die waarschijnlijk op termijn naar een 

industrieterreinn buiten de stad zal verhuizen. Een groot deel van deze terreinen zal in het kader 

vann de Vinex-bouw worden herontwikkeld. De bekende stedenbouwkundige Riek Bakker 

heeftt voor het gebied "Bamshoeve" een stedenbouwkundig plan gemaakt. Er zullen zowel 800 

woningenn als (kleine) bedrijven komen. Waar wel voor moet worden gewaakt, is dat er een 

leegloopp vanuit de flats in Deppenbroek en Mekkelholt naar deze nieuwe wijk zal ontstaan, 

4.5.66 Ribbelt 

Vergelekenn met Enschede-Noord zijn de plannen voor en de informatie over Ribbelt beschei-

den.. Het is een vrij rustige buurt met veel al wat oudere rijtjeswoningen of kleine twee-onder-

éénn kapwoningen. Bij de bouw was deze wijk vooral bestemd voor de geschoolde 

textielarbeiders.. Er is sprake van een variatie in bouwstijl, bouwjaar en kwaliteit van de 

woningvoorraad.. De meeste woningen zijn vooroorlogs; in de jaren vijfti g aangevuld met 

eengezinswoningenn en middelhoogbouw. Recent is er (vooral langs de Steenweg, waar 

vervallenn huizen gesloopt zijn) nieuwbouw gekomen. Ongeveer de helft van de 

woningvoorraadd is in handen van corporaties en de andere helft wordt bewoond door 

eigenaar-bewoners.. Er is weinig particuliere verhuur. Hier en daar heeft Ribbelt het karakter 

vann een tuindorp, vooral in het gebied rond de Minkmaatstraat. 
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Ribbeltt ligt ingeklemd tussen de probleembuurt de Laares en de chique wijk Stokhorst en 

ondervindtt van beide kanten invloeden. Ten zuiden van de wijk ligt de door drugsoverlast 

geplaagdee wijk Velve-Lindenhof, van Ribbelt gescheiden door de niet meer in gebruik zijnde 

spoorlijnn naar Munster. Deze spoorlijn vormt een barrière tussen de twee wijken. Er zijn 

slechtss twee verbindingswegen naar de overkant, overigens tot volle tevredenheid van de 

inwonerss van Ribbelt. 

Opp de meeste aspecten wijkt Ribbelt niet veel af van het algemene beeld in Enschede. Het 

gemiddeldee inkomen ligt iets onder het niveau in Enschede. Het percentage buitenlanders (15 

procent)) is vergelijkbaar met dat voor Enschede als geheel. Een groot deel van de bevolking 

(700 procent) is geboren in Twente: dit percentage ligt hoger dan in de meeste andere wijken in 

Enschede.. De opleiding van de bewoners ligt veelal op lbo-niveau en er wonen dan ook veel 

1,255 leerlingen in deze buurt. 

Dee wijk is geen echte probleemwijk en er zijn dan ook geen maatregelen in het kader van 

hett Grote Steden Beleid. Een aantal maatregelen, die in het kader van het GSB voor Laares 

zijnn genomen, zijn echter ook relevant voor Ribbelt (Gemeente Enschede, 1997b, 1997c). Dit 

betreftt met name maatregelen op het gebied van onderwijs. Deze maatregelen worden 

genomenn om het gemiddeld lage opleidingsniveau van de families te verbeteren. Het lage 

opleidingsniveauu werkt bijvoorbeeld ook door in hoe kinderen omgaan met anderen. Volgens 

hett wijkcentrum beschikken veel kinderen niet over goede sociale vaardigheden en worden zij 

snell  agressief. Ook worden de basisschool en de peuterzaal in toenemende mate 

geconfronteerdd met taalachterstanden. Dit constateert men zowel bij allochtone als bij 

autochtonee leerlingen. De taalachterstand bij allochtone leerlingen is uiteraard over het 

algemeenn groter. Het sociaal-cultureel werk, de basisschool en de peuterspeelzaal werken 

samenn aan een project om de peuters en kleuters extra taallessen te geven. Ook loopt het 

projectt "Overstap/Stap door". Veel ouders hebben weinig affectie met de leerstof van hun 

kinderen,, mede door hun eigen schoolverleden. Hier komt de lage opleiding van veel ouders 

weerr naar voren. Daarom worden er pogingen ondernomen om de ouders meer bij de 

leerontwikkelingenn te betrekken. Een buurtmoeder zal worden aangesteld om kinderen en 

ouderss reeds in de voorschoolse periode te begeleiden. 

4.5.77 Stokhorst 

Stokhorstt geldt als één van de luxe wijken in Enschede. De wijk is in de jaren zeventig 

gebouwdd en ligt aan de oostkant van de stad. De oprichting van de Technische Universiteit en 

dee uitbreiding van de dienstensector zorgden voor een behoefte aan hoogwaardige 

woonmilieus.. Juist voor de mensen van buiten Twente, die om professionele redenen naar 

Enschedee kwamen, bood de bestaande woningvoorraad niet zoveel keus. Om te voorkomen 

datt deze mensen zich in landelijke kernen buiten Enschede zouden vestigen, is een aantal luxe 

woonwijkenn op het grondgebied van de gemeente gebouwd. Bolhaar en Stokhorst zijn 

daarvann de bekendste voorbeelden. ''Dat was wel wrang, de dure huizen van Stokhorst 

werdenwerden net gebouwd toen het met de bewoners in het aangrenzende Ribbelt heel slecht ging. 

VeleVele bewoners waren werkloos. En dan komen er ineens mensen vanuit de Randstad daar in 

duredure woningen wonen. Je begrijpt dus dat het tussen Ribbelt en Stokhorst nooit zo geboterd 
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heeft"heeft" (leraar basisschool Stokhorst). 

Dee wijk wordt echter niet alleen bevolkt door mensen van buiten Enschede. Een relatief 

groott deel van de inwoners is werkzaam in het onderwijs, met name op de diverse middelbare 

scholenn en de universiteit. Daarnaast vinden we er accountants, dokters en zelfstandige 

winkeliers.. Het gemiddelde inkomen ligt dan ook hoog. Driekwart van de bewoners heeft een 

opleidingg op hbo/wo niveau gevolgd. Vrijwel iedereen heeft een Nederlandse achtergrond. 

Stokhorstt kan worden opgesplitst in twee delen. Het deel Park Stokhorst, waar de meeste 

respondentenn wonen, scoort weliswaar op alle punten hoger dan het gemiddelde voor 

Enschede,, maar de verschillen zijn niet zo heel groot. Het deel 't Stokhorst (het gebied ten 

noordenn van de Floraparkweg) is zeer luxueus. Vrijwel alleen maar grote vrijstaande 

woningenn met een gemiddelde pandwaarde die minstens drie keer boven het gemiddelde van 

Enschedee ligt (I & O Research, 1997). In dit deel van Stokhorst wonen echter niet zoveel 

jongeren. . 

Hett probleemloze karakter van de wijk zorgt ervoor dat volgens medewerkers van de 

Welzijnsdienstt er voor Stokhorst eigenlijk weinig beleid hoeft te worden ontwikkeld. 

Bovendienn zijn de bewoners zeer goed in staat zich te organiseren als er iets niet in orde is en 

kennenn zij tevens de kanalen. Dit resulteert overigens ook in bijzonder weinig (gemeentelijke) 

informatiee over de wijk. Volgens de bewoners en de leraar van de basisschool gaat de wijk 

echterr achteruit: er komen steeds meer bewoners die er "eigenlijk" niet passen. "Het is 

tegenwoordigtegenwoordig zo makkelijk om geld te lenen om een hypotheek te krijgen, dat er nu mensen 

wonenwonen die er een paar jaar geleden niet zouden hebben gewoond. Ook gaan veel inwoners 

vanvan Stokhorst naar de nieuwbouwwijk De Eschmarke. Er is dus een instroom van een ander 

soortsoort bewoners. Je merkt het ook hier op school; de laatste paar jaar komen daar steeds meer 

leerlingen,leerlingen, die niet tot het prototype van de Stokhorster behoren" (leraar basisschool 

Stokhorst). . 

Ondankss deze veranderingen, is Stokhorst vooralsnog vooral een nette, rustige en zelfs 

watt saaie wijk. Zowel overdag als 's avonds is het stil op straat. De meeste mensen zijn elders 

aann het werk. De wijk zelf biedt namelijk niet veel werkgelegenheid. Er is een winkelcentrum, 

waarr alle dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden, maar niet veel meer dan dat. 

Bovendienn is er vrij veel leegstand in het winkelcentrum. De wijk is verkeersveilig opgezet en 

heeftt veel woonerven. De woningvoorraad bestaat voor het grootste deel uit geschakelde 

eengezinswoningenn in hofjes. Daarnaast is er één grote flat voor ouderen. Een aantal oude 

lanenn met oudere bebouwing is in het gebied opgenomen; de wijk oogt daardoor erg groen, 

medee omdat de wijk aan de oostkant omsloten wordt door een aantrekkelijk landschappelijk 

gebiedd met het landgoed Hoge Boekei. 

Volgenss de gemeente scoort Stokhorst op vrijwel alle punten bovengemiddeld. Alleen op 

hett gebied van voorzieningen is de wijk niet ruim bedeeld. Met name de inwoners van het 

chiquee deel ten noorden van de Floraparkstraat wonen op relatief grote afstand van winkels, 

scholenn en speeltuinen (Gemeente Enschede, 1997e). De bewoners beschikken echter over 

genoegg (financiële) mogelijkheden om deze afstand te overbruggen. 
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4.66 Steekproef en respons 

Inn elke geselecteerde en zojuist beschreven buurt is aan een basisschool gevraagd medewerking 
tee verlenen aan het onderzoek door adressen te leveren van leerlingen en oud-leerlingen in het 
voedingsgebiedd van de school.. Praktische - en tijdsoverwegingen hebben er toe geleid dat er 
geenn andere basisscholen binnen dezelfde buurt ter vergelijking en controle zijn benaderd. Door 
hett verschijnsel schoolsegregatie bestaat dus helaas de mogelijkheid dat er een school is 
geselecteerd,, die slechts een bepaalde groep aantrekt en niet of onvoldoende de populatie van de 
buurtt weerspiegelt. Daarom is getracht een basisschool te selecteren die qua 
leerlingensamenstellingg zoveel mogelijk overeenkomt met de bevolkingssamenstelling (van 5 
tott 12 jaar) in de buurt (tabellen 4.7 en 4.8) en een zoveel mogelijk gemiddeld beeld van de 
buurtt geeft. Allereerst is gelet op de etnische samenstelling van de bevolking en de mate 
waarinn bijvoorbeeld Nederlandse leerlingen onder- of oververtegenwoordigd zijn. Ten tweede 
iss ook een vergelijking gemaakt tussen de categorieën van het Onderwijsvoorrangsbeleid op 
stadsdeelniveauu en op schoolniveau. Omdat deze gegevens alleen op stadsdeelniveau 
beschikbaarr zijn, is het moeilijk om de representativiteit op buurtniveau precies te 
achterhalen.. De zware oververtegenwoordiging van allochtone leerlingen in de Stadionbuurt 
iss bijvoorbeeld terug te voeren op het feit dat deze buurt niet representatief is voor heel 
Amsterdam-Zuid.. Ook de interne verschillen tussen Ribbelt en Stokhorst, die beide gerekend 
wordenn tot het OVB gebied Enschede-Oost, komen hierdoor niet tot uitdrukking. 

Tabell  4.7 Vergelijking kenmerken respondenten Enschede met gegevens buurt 

Nederlanderss in buurt (5-12 jaar) 

Nederlanderss in onderzoek 

1,99 leerlingen in stadsdeel 

1,99 leerlingen in onderzoek 

1,255 leerlingen in stadsdeel 

1,255 leerlingen in onderzoek 

1,00 leerlingen in stadsdeel 

1,00 leerlingen in onderzoek 

Deppenbroek k 

53 3 

50 0 

30 0 

39 9 

29 9 

17 7 

42 2 

44 4 

Ribbelt t 

85 5 

80 0 

10 0 

17 7 

29 9 

55 5 

61 1 

29 9 

Stokhorst t 

94 4 

96 6 

10 0 

2 2 

29 9 

13 3 

61 1 

85 5 

bron:: veldwerk; Gemeente Enschede, 1997e; Verweij en Goezinne,1996 
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27 7 
24 4 

12 2 

65 5 

7 7 
11 1 

81 1 
24 4 

85 5 
91 1 

12 2 
2 2 

7 7 

7 7 

81 1 

91 1 

36 6 

26 6 
40 0 

74 4 

29 9 

16 6 

31 1 
11 1 

57 7 

66 6 

40 0 

28 8 

29 9 
44 4 

31 1 
28 8 
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Tabell  4.8 Vergelijking kenmerken respondenten Amsterdam met gegevens buurt 

Stadionbuurtt Concert- Vogel- Nieuwendam 

gebouww buurt 

Nederlanderss in buurt (5-12 jaar) 

Nederlanderss in onderzoek 

1,99 leerlingen in stadsdeel 

1,99 leerlingen in onderzoek 

1,255 leerlingen in stadsdeel 

1,255 leerlingen in onderzoek 

1,00 leerlingen in stadsdeel 

1,00 leerlingen in onderzoek 

bron:: veldwerk; O+S, 1997; Verweij en Goezinne, 1996; Van der Steenhoven, 1996 

Eenn andere beperking van het onderzoek betreft het ontbreken van "harde cijfers" op het gebied 

vann de individuele prestaties als grondslag voor de adviezen. Van de onderzochte schoten is 

bijvoorbeeldd wel de gemiddelde CITO-score bekend, maar niet die van de afzonderlijke 

leerlingen.. Voor het definiëren van de uitgangspositie van de middelbare schoolcarrière heb ik 

duss uitsluitend gebruik kunnen maken van het advies van de leerkracht van de basisschool en de 

ouderlijkee kenmerken van de leerling. Er kan dus alleen bekeken worden of leerlingen afkomstig 

uitt een vergelijkbaar ouderlijk milieu in andere ruimtelijke contexten een andere schoolloopbaan 

doorlopen.. Mogelijke verschillen in intelligentie konden bijvoorbeeld niet onderzocht worden, 

hetgeenn een relativering van de resultaten rechtvaardigt. 

Err is in twee ronden op twee verschillende tijdstippen geënquêteerd7. Allereerst zijn alle 

leerlingenn van de achtste groep van de geselecteerde basisscholen ondervraagd. Zij stonden op 

hett punt om de school te verlaten en hadden hun keuze voor de middelbare school gemaakt. Om 

eenn beeld te krijgen van de hele middelbare schooljeugd, moesten echter ook oudere leerlingen 

ondervraagdd worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van (ex-)klassenlijsten van dezelfde 

basisscholen,, bij voorkeur van leerlingen die drie jaar tevoren de basisschool verlaten hadden. 

Zoo konden ook de oudere leerlingen benaderd worden. Deze jongeren zijn zoveel mogelijk door 

mijj  bij hen thuis opgezocht en kort ondervraagd over hun schoolloopbaan. Het resterende deel is 

telefonischh geënquêteerd. De eerste ronde was vooral bedoeld als een snelle inventarisatie van 

dee kenmerken van de respondenten. Deze vragenlijst was dan ook niet erg uitgebreid. Tijdens de 

tweedee ronde was de vragenlijst veel uitgebreider en was er ook ruimte voor open vragen8. 

Omdatt de jongeren persoonlijk bij hen thuis of over de telefoon benaderd zijn, was het namelijk 

niett nodig om de antwoorden teveel van tevoren in te kaderen. Dan was een puur schriftelijke 

enquêtee ook mogelijk geweest. Het draait in dit onderzoek echter niet alleen om de feitelijke 

gegevens;; ook de houdingen, attitudes en verwachtingen van de jongeren ten aanzien van 

Inn bijlage I staat een overzicht van de veldwerkperioden 
88 In bijlage II staat de vragenlijst afgedrukt 
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onderwijss moesten aan bod komen. Dit soort gegevens laat zich beter verkrijgen door (open- of 

halff  gestructureerde) interviews dan slechts door sterk vooraf ingekaderde antwoordcategorieén. 

Mett name tijdens de gesprekken bij de jongeren thuis is daarom getracht inzicht te verkrijgen in 

dee mechanismen achter de cijfers door de vragenlijst in de vorm van een interview af te nemen. 

Tijdenss de eerste ronde zijn 396 jongeren ondervraagd; bij de tweede ronde konden 329 

respondentenn weer achterhaald worden (tabel 4.9). Hiervan zijn 117 jongeren bij hen thuis 

ondervraagdd en 212 jongeren per telefoon9. Er is dus 17 procent uitval geweest, hetgeen vooral 

toee te schrijven is aan verhuizingen. De meeste uitval deed zich voor in de twee buurten in 

Amsterdam-Noord,, waar ongeveer dertig procent niet meer bereikt kon worden. Bij de 

besprekingg van de resultaten gaat het - tenzij anders vermeld - telkens om de jongeren die twee 

keerr zijn ondervraagd. Het totaal aantal respondenten is te klein om uitgebreide statistische 

analysess op los te laten, zeker wanneer er diverse subgroepen worden onderscheiden. Dit was 

dann ook niet de doelstelling van het onderzoek. Er zullen daarom in de hoofdstukken zes tot 

enn met acht voornamelijk kruistabellen gepresenteerd worden, aangevuld met relevante 

citaten. . 

Tabell  4.9 Aantal respondenten en reden uitval in absolute aantallen 

Deppenbroek k 

Ribbelt t 

Stokhorst t 

Enschede e 

totaal l 

Vogelbuurt t 

Nieuwendam m 

Concert--

Gebouwbuurt t 

Stadionbuurt t 

Amsterdam m 

totaal l 

beidee steden 

samen n 

Aantal l 

respondenten n 

lee ronde 

65 5 

51 1 

55 5 

171 1 

52 2 

64 4 

55 5 

54 4 

225 5 

396 6 

(100%) ) 

Verhuisd, , 

nieuw w 

adres s 

onbekend d 

5 5 

4 4 

4 4 

13 3 

8 8 

9 9 

4 4 

2 2 

23 3 

36 6 

(9%) ) 

Niet t 

bereikt t 

3 3 

0 0 

2 2 

5 5 

6 6 

7 7 

3 3 

4 4 

20 0 

25 5 

(6%) ) 

Weige--

ring g 

2 2 

0 0 

1 1 

3 3 

0 0 

3 3 

0 0 

0 0 

3 3 

6 6 

(2%) ) 

Aantal l 

respon--

denten n 

TT ronde 

55 5 

47 7 

48 8 

150 0 

38 8 

45 5 

48 8 

48 8 

179 9 

329 9 

(83%) ) 

%% respons 2e 

rondee t.o.v. le 

ronde e 

85% % 

92% % 

87% % 

88% % 

73% % 

70% % 

87% % 

89% % 

79% % 

83% % 

Inn bijlage III staat een overzicht van het aantal gesprekken per buurt 
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Bijj  de eerste ronde is aan de ex-leerlingen en bij de tweede ronde aan alle leerlingen van 
tevorenn een brief gestuurd waarin vermeld stond dat er een onderzoek gaande was over hun 
schoolloopbaann en dat zij de komende weken benaderd zouden worden voor een (telefonisch 
off  persoonlijk) interview. De meeste jongeren waren daardoor op de hoogte van het 
onderzoek.. In bijna alle gevallen verliepen de gesprekken in een prettige, hartelijke en 
gezelligee sfeer. Eventueel van tevoren gemaakte afspraken werden veelal nagekomen. De 
tijdsduurr van de interviews varieerde van een half uur tot ruim anderhalf uur en was 
gemiddeldd een klein uur. De telefonische gesprekken duurden gemiddeld ongeveer twintig 
minuten.. Een klein aantal gesprekken bij respondenten thuis (vijftien) is op band opgenomen 
enn vervolgens integraal uitgewerkt. Van het overige deel van de gesprekken zijn echter alleen 
schriftelijkee notities gemaakt, die zo snel mogelijk na afloop van het interview op basis van de 
itemlijstt zijn uitgewerkt. Van elke thuis geïnterviewde respondent is, naast de enquête, een 
kortt verslag gemaakt met enkele aansprekende citaten. De reden om niet te veel gesprekken 
opp band op te nemen berustte vooral op praktische gronden. Het heeft niet veel zin om ruim 
honderdd gesprekken op band op te nemen. Bovendien stond in de meeste huishoudens een 
televisiee (hard) aan of renden er broertjes en zusjes door de kamer. Met name de respondenten 
mett een wat lagere sociaal-economische achtergrond beschikten doorgaans niet over eigen 
kamers,, waar het interview op een rustiger manier gehouden kon worden. 

Tabell  4.10 Vergelijking respondenten eerste en tweede ronde, in procenten 

jongens s 
meisjes s 
autochtoon n 
allochtoon n 
vaderr opleiding t/m lbo 
moederr opleiding t/m lbo 
vaderr werkt 
moederr werkt 

Omm te kijken of de uitval tussen de eerste en tweede ronde zich vooral bij een bepaalde groep 
concentreertt of dat de onderzoekspopulatie grofweg hetzelfde is, zijn de groepen op een aantal 
puntenn met elkaar vergeleken (tabel 4.10). Het betreft hier vooral aspecten die van belang 
zullenn zijn bij het doorlopen van de schoolloopbaan, zoals het ouderlijk opleidingsniveau en 
etniciteit.. Uit de vergelijking blijkt dat de verschillen tussen de eerste en tweede ronde niet zo 
groott zijn. Er is niet in een bepaalde categorie een bijzonder grote uitval geweest. Wel zijn in 
dee tweede ronde de Nederlandse jongeren wat sterker vertegenwoordigd dan tijdens de eerste 

Eerstee ronde 

(N=396) ) 

48 8 
52 2 

54 4 

46 6 

49 9 

50 0 

72 2 

46 6 

tweedee ronde 

(N=329) ) 

49 9 

51 1 
61 1 

39 9 

59 9 

63 3 
74 4 

44 4 
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ronde.. Een aantal allochtone jongeren kon dus niet meer opgespoord worden10. Het ouderlijk 
opleidingsniveauu lijk t in de loop der tijd te zijn gedaald: meer mensen hebben bij de tweede 
rondee een opleiding tot maximaal lbo dan bij de eerste ronde. Toch blijkt dat bij nadere 
analysee niet het geval te zijn. De onderwijspositie van de ouders is ongeveer dezelfde. De 
verschillenn worden verklaard doordat tijdens de eerste ronde een relatief groot deel van de 
leerlingenn op de basisschool niet op de hoogte was van het ouderlijk opleidingsniveau. 
Degenenn die dit wel wisten, waren vaak de leerlingen met hoger opgeleide ouders. Tijdens de 
tweedee ronde was nagenoeg iedereen op de hoogte van de opleiding van de ouders, ook de 
leerlingenn met lager opgeleide ouders. Het gevolg is dat meer ouders een opleiding op 
maximaall  lbo lijken te hebben dan tijdens de eerste ronde. 

4.77 Sleutelfiguren 

Zowell  in Amsterdam als Enschede is een aantal sleutelfiguren geïnterviewd". Hierbij zijn 
grofwegg drie groepen benaderd: (gemeente)ambtenaren, leerkrachten van basisscholen en 
leerkrachtenn van middelbare scholen. De volgorde van de interviews hangt min oï meer 
samenn met de fase van het onderzoeksproces. Omdat voorafgaande aan het onderzoek mijn 
kenniss over Enschede in verhouding met Amsterdam beperkt was, is eerst gesproken met 
beleidsmedewerkerss en onderzoekers van de gemeente Enschede. Deze interviews dienden 
voorall  om een algemeen beeld te krijgen van de stad en daarnaast om geschikte 
onderzoeksbuurtenn te selecteren. Vervolgens is op buurtniveau (zowel in Amsterdam als 
Enschede)) gesproken met vertegenwoordigers van wijkcentra en stadsdelen om zo het 
karakter,, de mogelijkheden en de problemen van de diverse buurten te bepalen. 

Inn elke geselecteerde buurt is zoals vermeld een basisschool benaderd met het verzoek om 
dee namen van respondenten te leveren. Daartoe is met de directeur en met de leraar van de 
achtstee groep (soms was dit dezelfde persoon) een gesprek gevoerd. Enerzijds werden hierbij 
praktischee zaken over het afnemen van de enquête afgewikkeld, anderzijds speelden ook 
inhoudelijkee thema's als de relatie tussen school en buurt en de verwijzing naar middelbare 
scholenn een rol. 

Tenslottee is met een groot aantal vertegenwoordigers van middelbare scholen gesproken. 
Dee gesprekken zijn meestal gevoerd met de conrector onderbouw of de brugklascoördinator 
enn duurden gemiddeld een uur. In Enschede was het mogelijk om alle middelbare scholen te 
bezoeken;; in Amsterdam was dit gezien het grote aantal scholen niet mogelijk. In ieder geval 
zijnn de door de onderzochte jongeren meest gekozen scholen bezocht. Daarnaast is ook in 
anderee stadsdelen tenminste één school benaderd. Het beleid ten aanzien van de overgang van 
basisschooll  naar middelbare school stond bij deze gesprekken centraal. Zo is bekeken of er 
afsprakenn met bepaalde basisscholen zijn om leerlingen door te verwijzen. Tevens is 

100 Er zijn aanwijzingen dat zich juist onder de uitvallers jongeren bevinden, waarvan de 
schoolloopbaann zeer problematisch verloopt. De verschillen met de eerste ronde zijn echter niet van 
dienn aard, dat dit tot heel grote wijzigingen in de onderzoekspopulatie heeft geleid. 

Inn bijlage IV staat een overzicht van de sleutelfiguren 
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gesprokenn over de werving en selectie, de herkomst van leerlingen en de aspecten waar de 
schooll  zich mee profileert om (gewenste) leerlingen te trekken. De resultaten van deze 
gesprekkenn komen aan de orde in het volgende hoofdstuk, dat daarmee als het eerste 
veldwerkhoofdstukk beschouwd kan worden. 
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5.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen Amsterdam en 
Enschede.. Wat betreft het opleidingsniveau is geconcludeerd dat in Enschede de bevolking 
voorall  laag tot middelbaar is opgeleid, terwijl in Amsterdam zowel de laag opgeleiden als de 
hoogg opgeleiden relatief sterk vertegenwoordigd zijn en er dus sprake is van een heterogener 
enn gepolariseerder situatie. Dit zal ook zijn implicaties hebben voor de vraag naar en het 
aanbodd van onderwijs. In dit hoofdstuk zal nader uitgewerkt worden in hoeverre het 
onderwijsaanbodd in Amsterdam en Enschede van elkaar verschilt en in hoeverre het aanbod 
bereikbaar,, beschikbaar en toegankelijk is voor verschillende groepen leerlingen. Het 
hoofdstukk is enerzijds gebaseerd op statistisch en ander schriftelijk materiaal en anderzijds op 
gesprekkenn met sleutelfiguren. Dit zijn leraren van het basis- en middelbaar onderwijs en 
ambtenarenn die zich met het - gemeentelijk - onderwijsbeleid bezig houden. Dit hoofdstuk kan 
duss gezien worden als het eerste "veldwerkhoofdstuk", met name waar het de aanbodzijde van 
onderwijss betreft. Het hoofdstuk is daarmee vooral geschreven vanuit het perspectief van de 
scholen. . 

Eerstt wordt gekeken naar de verdeling van de niveaus (vbo, mavo, havo en vwo) over 
Amsterdamm en Enschede en wordt nagegaan waar deze niveaus gevolgd kunnen worden. 
Vervolgenss wordt het recruteringsbeleid van de middelbare scholen beschreven. Op welke 
leerlingenn en basisscholen richten de scholen zich? Trekken zij met dit beleid bewust bepaalde 
groepenn aan en stoten zij andere groepen af? In hoeverre is het beleid van de ondervraagde 
scholenn gericht op mobilisering dan wel reproducering? Zijn de scholen toegankelijk voor 
jongerenn uit minder kansrijke sociale milieus of wordt juist getracht de instroom van deze 
groepenn te vermijden? 

5.22 Middelbaar  onderwijs in Amsterdam 

5.2.11 Niveaus 
Inn het vorige hoofdstuk kwam ter sprake dat in Amsterdam de basisscholen door twee groepen 
gedomineerdd worden: enerzijds zijn er "witte" basisscholen waar veel leerlingen afkomstig 
zijnn uit hoger opgeleide (Nederlandse) gezinnen (de 1,0 leerlingen), anderzijds zijn er 
"zwarte""  scholen waar nagenoeg alle leerlingen een 1,9 achtergrond hebben en dus afkomstig 
zijnn uit een gezin met laag opgeleide allochtone ouders. Deze tweedeling vinden we ook in het 
middelbaarr onderwijs terug. De lagere onderwijsvormen (vbo en mavo) worden relatief vaak 
bezochtt door 1,9 leerlingen, terwijl de hogere onderwijsvormen (havo en vwo) veel 1,0 
leerlingenn trekken. De deelname aan de niveaus is in Amsterdam de laatste jaren overigens 
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redelijkk constant (tabel 5.1). In de jaren zeventig en tachtig groeide met name het aandeel vwo 

enn nam het aandeel mavo af. Het beroepsonderwijs (vbo) trekt door de jaren heen ongeveer 

dertigg procent van alle leerlingen. Binnen het vbo is de technische sector met 2.500 leerlingen 

hett grootst. Andere opleidingen op vbo-niveau zijn bijvoorbeeld verzorging, mode en kleding, 

administratiee en landbouw. Het vbo staat in Amsterdam niet erg goed aangeschreven. In de 

bovenbouww van het vbo melden zich veel uitvallers van het avo, die meestal niet gemotiveerd 

enn bewust aan een beroepsopleiding beginnen. Zo krijgt het vbo steeds meer het karakter van 

eenn "vergaarbak" en "restonderwijs". "Ouders zullen altijd voor de mavo kiezen als er maar 

eeneen sprankje hoop is" (leraar Delta College, Amsterdam-Oost). "Er heerst in Amsterdam een 

witteboordenmentaliteit.witteboordenmentaliteit. Niemand wil meer zijn handen vuil maken in de techniek" (leraar 

Regionaall  Opleidingen Centrum Amsterdam in het Parool, 20 maart 1999). 

Tabell  5.1 Ontwikkeling aandeel leerlingen in het avo en het vbo (lbo) Amsterdam 

1975-1997,, in procenten 

1975 5 

32 2 

31 1 
18 8 

19 9 

1980 0 

31 1 

30 0 

18 8 

21 1 

1985 5 

31 1 

27 7 
18 8 

24 4 

1990 0 

30 0 
24 4 

19 9 

27 7 

1997 7 

29 9 
25 5 

19 9 
27 7 

totaall  100 100 100 100 100 

absoluutt 55.390 51.667 39.262 32.668 32.440 

bron:: O + S, diverse jaren 

Tussenn de verschillende etnische groepen doen zich zoals gezegd grote verschillen in het 

huidigee opleidingsniveau voor (tabel 5.2). De populatie van zelfstandige (havo)/vwo scholen 

bestaatt gemiddeld voor bijna 85 procent uit Nederlandse leerlingen, terwijl dit op vbo/mavo 

scholenn niet meer dan 40 procent bedraagt. De instroom vanuit de randgemeenten heeft op het 

percentagee Nederlandse leerlingen overigens een positief effect. De meeste Turkse en 

Marokkaansee leerlingen bezoeken een vbo/mavo school. Hun aanwezigheid op een 

zelfstandigee havo/vwo school is vooralsnog te verwaarlozen. Op de brede scholenge-

meenschappenn (vbo tot vwo) zitten relatief veel Surinamers. Dit heeft echter voor het grootste 

deell  te maken met het feit dat de middelbare scholen in Zuidoost (waar veel Surinamers 

wonen)) onder dit type vallen en verder nog niet zoveel in Amsterdam voorkomen. 
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Tabe!!  5.2 Verdeling etniciteit per schooltype, 1996, in procenten 

havo/vwo o 

mavo/havo/vwo o 

vboo t/m vwo 

vbo/mavo o 

totaal l 

totaall  absoluut 

Surinaamss + 

Antilliaans s 

9 9 

15 5 

33 3 

20 0 

18 8 

5.878 8 

Turkss + 

Marokkaans s 

4 4 

20 0 

19 9 

37 7 

23 3 

7.513 3 

overigg niet-

westers s 

3 3 

6 6 

2 2 

3 3 

5 5 

1.633 3 

Nederlandss + 

overigg westers 

84 4 

59 9 

46 6 

40 0 

54 4 

17.639 9 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

32.666 6 

Bron:: Van der Steenhoven, 1996 

Hett middelbaar onderwijs scoort in Amsterdam op een aantal aspecten beduidend slechter dan 

hett landelijk gemiddelde. Zo verlaat in Amsterdam ieder jaar een derde van de leerlingen de 

schooll  zonder diploma (Berdowski & Van der Steenhoven, 1995). In Nederland ligt dit 

voortijdigg schoolverlaten op zeventien procent. Het hoge percentage wordt overigens vooral 

veroorzaaktt door de hoge ongediplomeerde uitstroom uit het (k)mbo. Een deel van deze 

jongerenn heeft natuurlijk al een vbo, mavo of havo-diploma op zak. Ook bij de andere typen 

onderwijss is de ongediplomeerde uitstroom echter hoog, al daalt het aandeel (Gemeente 

Amsterdam,, 1999). Tevens zakken er, in vergelijking met de rest van Nederland, veel 

leerlingenn voor hun eindexamen. Met name de havo scoort slecht: in 1998 slaagde 76 procent, 

terwijll  in Nederland als geheel 85 procent van de kandidaten in dat jaar voor de havo slaagde 

(Gemeentee Amsterdam, 1999). 

Tussenn allochtonen en autochtonen doen zich tamelijk grote verschillen voor. Autochtone 

jongerenn halen vaker een diploma dan allochtone jongeren. Vooral Turken en Marokkanen 

scorenn slecht: nog niet de helft verlaat de school met een diploma. Van de Turkse en 

Marokkaansee mbo-leerlingen haalt zelfs 80 procent het diploma niet. Op vbo/mavo niveau is 

hett percentage gediplomeerden onder allochtonen de laatste jaren iets gestegen, op havo/vwo 

niveauu echter niet. Er starten weliswaar meer allochtonen dan voorheen in deze hoogste vorm 

vann middelbaar onderwijs, maar dit leidt vooralsnog niet tot hogere diploma's bij deze 

groepen,, omdat ze vaak voortijdig de school verlaten of toch naar een lager niveau afstromen 

(Berdowskii  & Van der Steenhoven, 1995). 

5.2.22 Spreiding 

Dee locaties voor vbo, mavo, havo en vwo zijn niet gelijkmatig over Amsterdam verdeeld en 

vertonenn een duidelijke samenhang met de dominante bevolkingssamenstelling in de diverse 

stadsdelenn (figuur 5.1). De zelfstandige havo/vwo scholen - inclusief de drie categoriale 

gymnasiaa van de stad - zijn bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd in stadsdeel Zuid en de 

directee omgeving. Dit komt overeen met de relatief hoge welstand van de bewoners. Ook zijn 

dezee scholen goed vanuit de Binnenstad, Rivierenbuurt, Buitenveldert en in mindere mate de 
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Watergraafsmeerr te bereiken. Dit zijn de andere stadsdelen waar een groot deel van de 
kinderenn hoger-opgeleide Nederlandse ouders heeft (de 1,0 leerlingen) en waar veel kinderen 
eenn havo/vwo advies van de basisschool krijgen. Het vbo daarentegen is in Zuid slecht 
vertegenwoordigd.. Er is één vbo-school voor Handel en Verkoop. Technische scholen vind je 
err niet. 

Dee negentiende-eeuwse wijken (Westerpark, De Pijp, Oud-West, Oost) en de armere delen 
vann de gordel twintig-veertig (Bos & Lommer, De Baarsjes, Zeeburg) hebben weinig scholen 
binnenn hun grenzen. De scholen die er staan, hebben voor een groot deel een vbo/mavo 
karakter.. Dit komt overeen met de overwegend laag geschoolde bevolking in deze stadsdelen, 
inn ieder geval de bevolking die in gezinsverband leeft. Hier wonen tegenwoordig veel 1,9 
leerlingen.. Oorspronkelijk waren dit de wijken voor de Nederlandse arbeidersbevolking 
oftewell  de 1,25 leerlingen. De buitenwijken (Westelijke Tuinsteden, Noord en Zuidoost) 
nemenn een tussenpositie in, overeenkomstig hun gemiddelde bevolkingssamenstelling. Er zijn 
vrijj  grote scholengemeenschappen die van oudsher een mavo/havo/vwo karakter hebben. 

Figuurr 5.1 Spreiding middelbaar onderwijs Amsterdam naar niveau, 1997 

Hett aanbod is dus niet evenredig verspreid over de stad. Toch kan men zich afvragen of 
kinderenn uit buurten waar weinig of geen mogelijkheden voor havo en vwo zijn, daarom niet 
naarr een dergelijke school gaan. In dat geval zou de onevenredige verdeling van met name 
havo/vwoo scholen de schoolloopbanen van jongeren in achterstandswijken bij voorbaat 
negatieff  conditioneren. De ondervraagde docenten denken dat dit niet het geval is in 
Amsterdam.. Er is namelijk (nog) wel een groot aantal mogelijkheden voor havo en vwo in 
dezee buurten (bijvoorbeeld het Amstellyceum in Amsterdam-Oost; Mondriaanlyceum, 
Marcanticollegee en Katholiek College in Amsterdam-West), maar er is niet zo veel vraag 
naar.. Relatief weinig jongeren in deze buurten krijgen een havo/vwo advies en als ze dat wel 
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krijgen,, dan gaan zij liever naar een "witte" school in Amsterdam-Zuid (Het Parool, 28 
oktoberr 1998). In de praktijk is de mavo op deze scholen dan ook verreweg de grootste 
afdeling.. Eventueel kunnen leerlingen dan doorstromen naar een hoger niveau. De 
ondervraagdee docenten denken niet dat in Amsterdam jongeren van een bepaald onderwijsty-
pee afzien als dat niet in de eigen wijk gevonden kan worden. Het feit dat (met name) 
allochtonee jongeren minder vaak dan Nederlandse jongeren naar de havo of het vwo gaan, 
hangtt volgens hen veel meer samen met kenmerken van het ouderlijk milieu dan met de 
fysiekee afstand tot de school. Het is volgens hen gemakkelijk om andere buurten te bereiken, 
Dee afstanden zijn niet groot en er is overal openbaar vervoer. Soms gaan leerlingen uit de 
grotee steden zelfs in de randgemeenten op school, die voor hen gemakkelijker bereikbaar zijn 
gewordenn door de verbetering van het openbaar vervoer (NRC Handelsblad, 20 maart 1999). 
Enn waren dit aanvankelijk de witte Nederlanders, het verschijnsel doet zich nu ook steeds 
meerr voor bij bepaalde allochtone groeperingen. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een 
vertrekk van de locale schoolpopulatie richting kleinere plaatsen met (nóg) wittere scholen. Zo 
gaatt een toenemend aantal Nederlandse leerlingen uit Amstelveen naar Uithoorn. 

5.2.33 Werving en selectie 
Hett blijkt dat de fysieke afstand tot het middelbaar onderwijs meestal geen belemmering is 
omm al dan niet naar een bepaalde school te gaan. Hoewel bijvoorbeeld de havo/vwo scholen 
geclusterdd staan in het stadsdeel Zuid, zijn er in andere stadsdelen ook mogelijkheden om een 
havo/vwoo opleiding te volgen en zijn ook de afstanden tot de scholen in andere wijken voor 
dee meeste leerlingen geen probleem. De meeste scholen werven dan ook in een veel ruimer 
gebiedd dan alleen in de directe omgeving van de school. Officieel richt men zich op alle 
twaalfjarigen,, mits deze het goede advies hebben. In hoeverre is men echter werkelijk gericht 
opp alle groepen? Zijn er groepen die buiten de boot dreigen te vallen? Aan de docenten van de 
middelbaree scholen is gevraagd welke leerlingen zij proberen te werven en hoe zij hun school 
profilerenn in het ruime aanbod. 

Hoewell  elke school zijn eigen werkwijze heeft om nieuwe leerlingen te trekken, is er wel een 
aantall  overeenkomsten te ontdekken. Zo organiseert vrijwel elke school open avonden en 
middagenn om ouders en leerlingen te informeren. Een aantal scholen stuurt folders naar alle 
twaalfjarigenn thuis met informatie over de school en een uitnodiging voor de open dag. 
Sommigee scholen kiezen daarbij alleen hun eigen omgeving met soms een duidelijk accent op 
dee randgemeenten (met name de scholen in de buitenwijken), andere scholen benaderen alle 
twaalfjarigenn in de hele stad en richten zich daarmee minder op een duidelijke doelgroep. 
Sommigee scholen werven speciaal in buurten en op basisscholen die langs bepaalde bus- en 
tramlijnenn staan. Dit zijn zowel scholen die een vrij sterke regionale functie hebben (zoals de 
scholenn in Amsterdam-Noord), als ook de scholen met veel allochtone leerlingen uit oudere 
stadswijken.. Het is bij de scholen een bekend feit dat allochtone leerlingen nauwelijks fietsen. 
Ookk de bouw van grote nieuwbouwwijken wordt nauwlettend gevolgd, vooral als in die 
omgevingg geen middelbare scholen staan of als de bewoners van de nieuwe wijk een hogere 
sociaal-economischee achtergrond hebben. Het Calandlyceum in Osdorp merkt bijvoorbeeld de 
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positievee invloed van de nieuwbouwwijken Nieuw-Sloten en de Aker. Zowel het 

leerlingenaantall  als het gemiddelde niveau is gestegen. De middelbare scholen in Amsterdam-

Oostt hopen de vruchten te plukken van het Oostelijk Havengebied. "Dat is een potentiële 

groeimarkt,groeimarkt, de kleuterklassen puilen uit. En al zitten er nu nog slechts weinig leerlingen in de 

7e7e en 8e groep, dat komt vanzelf wel. En het is, gezien de bevolkingssamenstelling, 

aannemelijkaannemelijk dat veel van hen een havo/vwo school zullen zoeken en wij zijn dan dichtbij" 

(leraarr Pieter Nieuwland College, Amsterdam-Watergraafsmeer). 

Eenn aantal scholen heeft niet zozeer relaties met basisscholen in de eigen buurt, maar wel 

mett basisscholen waar zich een overeenkomstige populatie bevindt. "In de praktijk komt een 

belangrijkbelangrijk deel van de brugklassers van dezelfde basisscholen. Deze hoeven echter bepaald 

nietniet buurtgebonden te zijn. Van de dichtstbijzijnde basisschool krijgen wij bijvoorbeeld nooit 

leerlingen,leerlingen, hoewel de scholen vlak bij elkaar staan. Wij zijn een zwarte openbare school en zij 

eeneen witte katholieke. Maar van verder weg gelegen basisscholen krijgen wij dan weer wel 

leerlingen.leerlingen. Ik denk dat de herkomst van de leerlingen niet echt met de wijk maar wel met het 

sociaalsociaal milieu samenhangt" (leraar Marcanti College, Amsterdam-West). Er kan echter ineens 

iemandd van een totaal "onbekende" basisschool opduiken. "Zo kwam er op de laatste 

voorlichtingsdagvoorlichtingsdag ineens een leerling van een heel chique basisschool opdagen. Hoe die hier 

inin vredesnaam verzeild is geraakt, ik zou het echt niet weten. We gaan dan wel naar die 

schoolschool toe om met de leerkracht te praten, maar het is niet het soort scholen waar we ons 

normaalnormaal gesproken op richten" (leraar Marcanti College, Amsterdam-West). Andere scholen 

hebbenn wat sterkere relaties met scholen in de buurt. Dit geldt natuurlijk vooral waar de 

buurtpopulatiee en de schoolpopulatie met elkaar in overeenstemming is. "Eigenlijk kun je hier 

tweetwee groepen onderscheiden. De eerste groep leerlingen komt van de 'hofleveranciers'. Dit 

zijnzijn vooral basisscholen in de buurt waarvan soms wel tien of vijftien leerlingen per klas naar 

dezedeze school komen. De tweede groep leerlingen bestaat juist uit de eenlingen: leerlingen die 

alsals enige van hun klas een gymnasiumadvies hebben gekregen. Deze komen vaak van wat 

verderverder gelegen scholen, tot aan Monnickendam toe" (leraar Sint-Ignatiusgymnasium, 

Amsterdam-Zuid). . 

Scholenn gebruiken ook de eigen buurt zo nu en dan als wervingsmiddel. De locatie wordt 

voorall  gebruikt om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of per fiets aan te geven. 

Centraall  gelegen scholen noemen de ligging ten opzichte van bijvoorbeeld het Concert-

gebouw,, Rijksmuseum en Leidseplein. Scholen in de buitenwijken noemen juist de rustige 

liggingg een voordeel. "Je hoeft er de stad dus niet voor in" (voorlichtingsbrochure Pieter 

Nieuwlandd College, Amsterdam-Watergraafsmeer). "Het is hier weliswaar een saaie buurt 

metmet al die kantoren, maar dat vinden ouders juist een geruststellend idee. Dan kunnen ze in de 

pauzepauze of in een tussenuur niet naar coffeeshops gaan" (lerares Spinozalyceum, Amsterdam-

Zuid).. "We merken dat de ligging in Zuid sommige ouders aanspreekt. Het heeft toch het 

imagoimago van een nette buurt en mensen denken sneller, ach de school zal ook wel netjes zijn 

(leraarr Fons Vitae Lyceum, Amsterdam-Zuid). Een school gelegen in een vrij slecht 

aangeschrevenn deel van de stad merkt dat de omgeving een negatief stempel op de school 

druktt en potentiële leerlingen er zelfs van weerhoudt om naar deze school te gaan. "Er is hier 
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inin de omgeving veel drugscriminaliteit en bovendien ziet het gebouw er van buiten ook niet 

aantrekkelijkaantrekkelijk uit. Dat geeft dan gelijk een indruk bij leerlingen en ouders. Ze hoeven maar 

naarnaar het adres te kijken en dan denken ze, we gaan wel ergens anders naar toe. Dus gaan ze 

naarnaar verder weg gelegen wijken. Dat betreuren wij ten zeerste. Elke week organiseren we 

voorvoor leerlingen van de basisschool een middag op de school. Ze zijn dan hartstikke 

enthousiast.enthousiast. Maar kijkje naar wat zich werkelijk aanmeldt, dan valt dat erg tegen. Het lijkt 

welwel of kinderen uit deze wijk het liefst in andere wijken naar school gaan. En dit geldt net zo 

goedgoed voor allochtone leerlingen " (leraar Delta College, Amsterdam-Oost). Een docent van 

eenn andere vrij zwarte school, die vindt dat de leerlingen uit de eigen, vrij witte omgeving te 

weinigg naar zijn school gaan, werft met het motto dat de school "lekker dichtbij" is. "We 

proberenproberen leerlingen en ouders uit de directe omgeving te laten zien dat ze, door hier naar 

schoolschool te gaan, niet 1 a 1,5 uur per dag langs drukke routes hoeven te fietsen of in de tram 

hoevenhoeven te zitten, maar dat er op korte afstand een prima alternatief ligt. De tijd die overblijft 

isis dan beschikbaar voor leuke activiteiten en hobby's" (leraar Pieter Nieuwland College, 

Amsterdam-Watergraafsmeer).. Deze respondent geeft echter meteen toe dat het zeer moeilijk 

iss om ouders en leerlingen met dit soort argumenten wel of niet naar een bepaalde school te 

trekken.. All e ondervraagde docenten zijn er namelijk van overtuigd dat het imago en de 

reputatiee van de school en de daarbij behorende mond-op-mond reclame (of juist niet) van 

doorslaggevendd belang zijn voor het kiezen van een school. En het is een feit, hoe subjectief 

ook,, dat de samenstelling van de schoolbevolking naar etniciteit veel bijdraagt aan dit imago. 

"We"We doen hier veel aan pr en marketing en proberen onze school zo goed en veel mogelijk op 

dede kaart te zetten. Maar hoeveel tijd en energie je er ook in steekt, het uiteindelijke imago 

wordtwordt bepaald op verjaarspartijtjes. Ouders gaan dan met elkaar over scholen praten " (leraar 

Sint-Nicolaaslyceum,, Amsterdam-Zuid). "Het imago is voor een belangrijk deel gebaseerd 

opop wat mensen zien als ze voorbij de school komen. Veel scholen zien er "zwarter" uit dan ze 

inin werkelijkheid zijn, omdat allochtone leerlingen vaker de gewoonte hebben om na schooltijd 

voorvoor de school rond te hangen en na te praten. Zij zijn ook kleiner behuisd, wonen dichter in 

dede buurt en gaan minder naar activiteiten in georganiseerd verband. De Nederlandse 

leerlingenleerlingen hebben meer de gewoonte om na schooltijd direct naar huis te gaan, zeker op deze 

school,school, waar veel Nederlandse leerlingen uit andere plaatsen komen. Wie dus even na 

schooltijdschooltijd voorbij de school komt ziet groepen allochtonen rond de school, inclusief vrienden 

diedie helemaal niet op onze school zitten; dit komt dan bedreigend over bij anderen. Met name 

dede Nederlandse ouders uit de regio vragen altijd angstvallig hoeveel allochtonen er zitten, is 

datdat naar hun idee te hoog, dan zenden ze hun kind naar een andere school. Heel jammer, 

maarmaar zo is het wel" (lerares Brederolyceum, Amsterdam-Noord). 

Sommigee zwarte scholen hebben het roer omgegooid: zij presenteren zichzelf 

nadrukkelijkk als multiculturele scholen en richten zich daarmee in eerste instantie op juist 

allochtonee leerlingen. Dit beleid geldt bijvoorbeeld voor het Sweelinck College in 

Amsterdam-Zuid.. "Het Sweelinck College is een multiculturele school, die vanuit zijn 

christelijkechristelijke identiteit leerlingen uit alle delen van de Amsterdamse samenleving een goed 

onderwijsprogrammaonderwijsprogramma wil bieden. Er wordt gewerkt vanuit het idee dat leerlingen moeten 

wordenworden voorbereid op onze ingewikkelde, multiculturele maatschappij" (Informatiegids 
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Sweelinckk College, 1997). Toch lijk t het nog een tijd te duren voordat een school de huidige 

situatiee accepteert. Een docent van dezelfde school meldt namelijk: "De school probeert wel 

weerweer iets "witter" te worden, dus we richten ons iets meer dan voorheen op de basisscholen 

inin de omgeving. In de praktijk is dit moeilijk; de school heeft toch een bepaalde naam. 

BovendienBovendien zijn de huidige leerlingen, waaronder veel allochtonen, enthousiast over de school 

enen brengen vervolgens hun broertjes en zusjes naar de school. Het is natuurlijk ook de vraag 

inin hoeverre je krampachtig moet proberen om Nederlandse leerlingen te trekken. In de nabije 

omgevingomgeving staan zeer veel scholen, die een wittere populatie hebben en daardoor 

aantrekkelijkeraantrekkelijker kunnen zijn voor Nederlandse ouders. Je kan waarschijnlijk beter je aandacht 

richtenrichten op de populatie die je hebt en die zo goed mogelijk opleiden " (leraar Sweelinck 

College,, Amsterdam-Zuid). In een paar gevallen lijk t men zich zelfs nauwelijks meer op 

Nederlandsee leerlingen te richten. Dit geldt in het bijzonder voor de scholen van de "Esprit 

scholengroep",, die zich met name op etnische minderheden richten, zowel in het reguliere 

lesprogrammaa als in de buitenschoolse activiteiten. "In de onderbouw is de NT2- hulp in de 

vormvorm van "schoolse taalvaardigheden" een vast onderdeel bij alle lessen. Voor de 

bovenbouwbovenbouw is er een vergelijkbare aanpak" (Voorlichtingsfolder Mondriaanlyceum, 

Amsterdam-West,, 1997). "De vestiging beschikt over allochtone leerlingbegeleiders Turks, 

Arabisch,Arabisch, Ghanees en Spaans" (Voorlichtingsfolder Nova College, Amsterdam-West, 1997). 

"Veel"Veel leerlingbegeleiders spreken jouw taal en kennen jouw cultuur. Zij begrijpen je beter en 

kunnenkunnen makkelijker met je ouders spreken als dat nodig is" (Voorlichtingsfolder Esprit-

Scholengroep,, 1995). "Op woensdagochtend is er zwemles, want de meeste leerlingen hebben 

geengeen zwemdiploma" (leraar Marcanticollege, Amsterdam-West). "Ons beleid heeft natuurlijk 

welwel tot gevolg dat de school weinig tot geen Nederlandse leerlingen aantrekt. Dat vind ik niet 

zozo 'n groot probleem. Het gaat er om dat leerlingen een diploma halen en goed onderwijs 

krijgen,krijgen, onafhankelijk de herkomst van de leerling. Hier lijken we in te slagen, want de 

slagingspercentagesslagingspercentages zijn voor Amsterdamse begrippen goed (leraar Marcanti-college, 

Amsterdam-West). . 

Doorr het gestadig afnemen van het aantal Nederlandse leerlingen en het nu nog 

gemiddeldd achterblijvende onderwijsniveau van etnische minderheden, komen veel scholen in 

dee problemen. Een "brede" scholengemeenschap voor vbo, mavo, havo en vwo betekent in de 

praktijkk in toenemende mate een grote vbo/mavo-afdeling en een slinkende havo/vwo-

afdeling.. Veel van dit soort scholen hebben daarom moeite om de havo en met name het vwo 

inn stand te houden, zeker zolang er genoeg alternatieven zijn voor havo/vwo leerlingen en hun 

ouders.. De zelfstandige havo/vwo-scholen doen er dan ook alles aan om een fusie met een 

mavoo te voorkomen. "We gaan dus never nooit niet met een mavo fuseren. Er zitten hier ook 

geengeen mavo 's meer in de buurt, maar ook als dat wel het geval was geweest, hadden we het 

nietniet gedaan" (leraar Sint-Nicolaaslyceum, Amsterdam-Zuid). "Fuseer je met een mavo, dan 

ziezie je in korte tijd de hele havo/vwo infrastructuur wegx'allen. Scholen moeten zelfs 

samenwerkingsverbandensamenwerkingsverbanden aangaan om nog vwo klassen te kunnen formeren en pakketkeuzen 

tete garanderen. Ik verwacht dan ook in de nabije toekomst een verhevigde concurrentie en 

misschienmisschien wel het verdwijnen van havo/vwo scholen" (leraar Fons Vitae lyceum, Amsterdam-

Zuid). . 
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Watt echter waarschijnlijker is, is dat niet zozeer de havo/vwo scholen zullen verdwijnen (zij 

zijnn juist aantrekkelijk voor bepaalde groepen), maar dat vooral de havo/vwo-afdelingen van 

bredee scholengemeenschappen zullen verdwijnen. Eerder kwam al naar voren dat het aandeel 

vann het vwo in het onderwijs in de jaren zeventig en tachtig toegenomen is en zich sindsdien 

heeftt gestabiliseerd. Het is dus niet zo dat er veel minder jongeren dan voorheen naar het vwo 

gaan.. De plaats waar ze naar het vwo gaan, verschilt echter met vroeger. Zelfstandige 

(havo)Mvoo scholen doen het relatief goed ten koste van de havo/vwo afdelingen van 

scholengemeenschappen.. Vooral de drie zelfstandige gymnasia, het Barlaeusgymnasium, het 

Sint-Ignatiusgymnasiumm en het Vossiusgymnasium zien hun leerlingenaantal de laatste jaren 

behoorlijkk toenemen. Het leerlingenaantal van bijvoorbeeld het Vossiusgymnasium steeg in 

enkelee jaren van 500 naar bijna 700 leerlingen (ABC Bureau, 1995, 1998). Het 

leerlingenaantall  van het Sint-Ignatiusgymnasium nam in dezelfde periode toe van 440 tot 550 

leerlingen.. "De scholen hebben nauwelijks fysieke ruimte voor deze grote aantallen, vandaar 

datdat nu is afgesproken dat de drie gymnasia samen hooguit vijftien brugklassen mogen hebben. 

DanDan zitten de scholen vol, zodat ouders en leerlingen naar andere scholen moeten uitkijken " 

(leraarr Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid). Mede door deze toeloop daalde het 

leerlingenaantall  van de havo/vwo afdelingen van een groot aantal scholengemeenschappen in 

eenn paar jaar tijd met de helft of meer (Het Parool, 28 oktober 1998). Een aantal scholenge-

meenschappenn heeft daarom het besluit genomen ook een gymnasiumbrugklas aan te bieden 

(Sikkes,, 1998; NRC-Handelsblad, 20 juni 1998). Zij mikken daarmee vooral op dezelfde 

groepp die nu naar de categoriale gymnasia of de andere havo/vwo scholen in Zuid gaat. Soms 

iss de gymnasium-afdeling ook een soort "cadeautje" van de regering bij het tot stand komen 

vann brede scholengemeenschappen. Slechts een enkeling noemt de gymnasiumafdeling 

expliciett als middel om tot nu toe weinig bereikte groepen (zoals allochtonen) voor het 

gymnasiumm te interesseren. "Een aantal van hen heeft zeker de intelligentie wel, maar niet de 

"culturele"culturele achtergrond" om naar bijvoorbeeld een categoriaal gymnasium te gaan. Deze 

kinderenkinderen voelen zich helemaal niet thuis op een elitaire school, want dan zitten ze altijd aan 

dede onderkant. Voor hen kan een gymnasium-afdeling op een wat gewonere middelbare school 

eeneen uitkomst zijn" (leraar Pieter Nieuwland College, Amsterdam-Watergraafsmeer). Zoals 

dezee respondent het omschrijft, kan de gymnasiumgolf over Amsterdam (en Nederland) als 

eenn mobilisering van het onderwijssysteem worden opgevat. Men richt zich immers op 

groepenn die voorheen niet naar het gymnasium zouden gaan. Toch kunnen bij dit beleid wel 

enigee vraagtekens worden geplaatst. Zo is de behoefte aan al deze gymnasiumopleidingen 

onduidelijk.. Het aantal jongeren dat op het gymnasium (of gymnasiumafdeling) zit, ligt in 

Amsterdamm sinds de jaren zeventig min of meer stabiel op ongeveer 5 procent van alle 

middelbaree scholieren (O + S, diverse jaren). Ondanks het zojuist aangehaalde citaat, is de 

gymnasiumklass toch in eerste instantie bedoeld om het niveau van de school als geheel te 

versterken.. "Al valt een deel af dan hou je toch nog goede atheneum-leerlingen over" (leraar 

Pieterr Nieuwland College, Amsterdam-Watergraafsmeer). Omdat er gewoonweg (nog) te 

weinigg allochtone leerlingen zijn die een havo/vwo schoolloopbaan succesvol doorlopen, 

moett men zich wel richten op Nederlandse leerlingen. Als de onderwijsprestaties van 

allochtonee leerlingen duidelijk zouden verbeteren, zodat ook zij in ongeveer dezelfde mate als 
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Nederlandsee kinderen naar het havo/vwo zouden gaan en de slagingskans net zo groot was, 

dann zou de noodzaak om vooral onder Nederlanders te werven waarschijnlijk minder groot 

zijnn volgens de scholen. 

Sommigee scholen treffen drastischer en ruimtelijker maatregelen dan de invoering van 

eenn gymnasiumbrugklas om hun hogere niveaus te behouden. Het Mondriaanlyceum, een 

zwartee school uit Overtoomse Veld, heeft bijvoorbeeld het plan opgevat om de havo en vwo 

afdelingg los te koppelen van de mavo en over te brengen naar een nieuwe locatie "aan de rand 

vanvan de Jordaan in het aantrekkelijke Westerpark. Ouders uit die buurten hoeven hun kinderen 

nietniet meer naar Zuid, Amstelveen of nog verder te sturen om een gedegen vwo/havo te vinden'' 

(voorlichtingsfolderr Cartesiuslyceum). Deze locatie krijgt de naam van de oude school van 

voorr de fusie (het Cartesiuslyceum), toen de school een respectabele reputatie had. "De mavo 

blijftblijft  achter in Overtoomse Veld* staat in dezelfde folder te lezen. De school komt er open 

voorr uit dat de veranderende bevolkingssamenstelling een reden is om voor deze splitsing te 

kizen.. "Om te overleven in een stadsdeel dat om een zeer specifieke aanpak vraagt, gaan de 

onderwijsniveausonderwijsniveaus van het huidige Mondriaan los van elkaar verder". Het Katholiek College 

Amsterdam-Westt en de Christelijke SG Pascal hebben plannen om samen hun havo/vwo 

afdelingg te verplaatsen van het zwarte Overtoomse Veld naar het witte Nieuw-Sloten (Het 

Parool,, 28 oktober 1998). Als voorbode van dit beleid, is de havo/vwo afdeling van beide 

scholenn samengevoegd en in een apart gebouw gezet onder de naam Comeniuslyceum. Nu 

nogg in dezelfde buurt aanwezig als de andere niveaus, maar het is niet duidelijk hoe lang deze 

situatiee zal duren. Het Bernard Nieuwentijtcollege in Amsterdam-Noord gaat het vwo 

(waaronderr een gymnasiumbrugklas) concentreren op de locatie Damstede, terwijl de overige 

afdelingenn naar andere locaties worden overgeheveld. Zo moet de school met name 

aantrekkelijkk blijven voor leerlingen uit de omliggende randgemeenten. Dit soort berichten 

bevestigtt het beeld dat er een toenemende ruimtelijke kloof lijk t te ontstaan tussen de lagere 

enn hogere vormen van voortgezet onderwijs en dat de hogere vormen min of meer gaan 

functionerenn als zelfstandige havo/vwo scholen. Het maakt tevens duidelijk dat verplichte 

fusiess van de nog zelfstandige havo/vwo scholen met vbo/mavo scholen geen remedie tegen 

ditt verschijnsel is. Juist de instelling van brede scholengemeenschappen, toch indertijd 

bedoeldd om doorstroom naar hogere niveaus te vergemakkelijken, maakt het mogelijk om de 

havo/vwoo afdeling op één gunstige locatie te concentreren. Het aanbod in de 

achterstandsbuurtenn verschraalt tot de lagere niveaus. 

Mett betrekking tot het middelbaar onderwijs in Amsterdam kan geconcludeerd worden dat er 

grofwegg drie circuits scholen te onderscheiden zijn. Allereerst zijn dit de witte havo/vwo 

scholenn met een goede reputatie, met name gelegen in Amsterdam-Zuid. Vooral door niet te 

fuserenn met een mavo en een sterke oriëntering op randgemeenten hoopt men deze positie te 

behouden.. Dit type scholen trekt steeds meer leerlingen. Ten tweede is er een groep scholen, 

diee vooral gericht is op allochtone leerlingen en weinig pogingen meer onderneemt om 

Nederlandsee jongeren te trekken. Zij hebben hun schoolsysteem aan de veranderde 

bevolkingssamenstellingg aangepast en richten zich helemaal op de kansen van allochtone 

leerlingen.. Ten derde is er een gemengd circuit, dat steeds meer moeite heeft de hogere 
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niveauss te handhaven. Zij hebben een populatie die vergelijkbaar is met de scholen van type 

twee,, maar zij proberen leerlingen van type één binnen te krijgen. Vaak zijn dit ook scholen 

diee in korte tijd van wit in zwart zijn veranderd. Deze scholen ondernemen pogingen om meer 

Nederlandsee leerlingen te trekken, onder andere door het invoeren van gymnasiumbrugklassen 

off  door de havo/vwo afdeling naar een andere locatie over te brengen. De toekomst zal 

uitwijzenn of deze strategie succesvol zal zijn. 

5.33 Middelbaar  onderwijs in Enschede 

5.3.11 Niveaus 

Ookk in Enschede is de verdeling over de diverse niveaus vrij stabiel (tabel 5.3).' Het 

gemiddeldd lage opleidingsniveau van de bevolking weerspiegelt zich in het relatief geringe 

aantall  leerlingen dat een opleiding op havo/vwo niveau volgt (31 procent in Enschede versus 

466 procent in Amsterdam). Bovendien is het aandeel havo/vwo leerlingen - anders dan in 

Amsterdamm - de afgelopen decennia ook helemaal niet toegenomen. Ook in vergelijking met 

veell  andere (middelgrote) steden gaan in Enschede minder leerlingen naar de havo of het vwo 

(Verweijj  & Goezinne, 1996). Alleen in een stad met een vergelijkbaar industrieel verleden, 

namelijkk Tilburg, is er sprake van een soortgelijk beeld. In andere middelgrote steden gaan 

somss zelfs meer leerlingen naar het vwo dan naar de havo, bijvoorbeeld in Groningen of in 

Nijmegen.. In Enschede volgt zeventig procent van de leerlingen een opleiding op maximaal 

mavo-niveau,, terwijl dat in Groningen slechts de helft is. Het percentage leerlingen in 

Enschedee op (i)vbo niveau is vergelijkbaar met dat van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 

Tabell  5.3 Ontwikkeling aandeel leerlingen in het avo en het vbo (lbo) 1976-1995 

19766 1984 1990 1995 

vböö 33 33 30 32~ 

mavoo 36 37 41 38 

havoo 20 17 17 18 

vwoo 11 13 12 13 

totaall  100 100 100 100 

absoluutt aantal leerlingen 15.243 12.986 8.918 8.241 

Bron:: Enschede in Cijfers, diverse jaren 

11 Hierbij zijn de brugklassers buiten beschouwing gelaten, omdat zij in een gemengde klas zitten. 
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Inn Enschede slaagde in het schooljaar 1993-1994 ongeveer 85 procent voor het eindexamen 
(Verweijj  en Goezinne, 1996). De gemeente doet het daarmee iets slechter dan het landelijk 
gemiddelde.. Met name de havo en het vwo - die toch al relatief weinig bezocht worden -
scorenn slecht. Net als in Amsterdam is de uitval onder havo-leerlingen het grootst en zijn de 
slagingspercentagess het laagst. De mavo-leerlingen verlaten het vaakst gediplomeerd de 
school.. De mavo-leerlingen in Enschede doen het ook beter in vergelijking met het landelijk 
gemiddelde.. Samen met het feit dat een zeer groot deel (veertig procent) van de leerlingen 
naarr de mavo gaat, kan dit een aanwijzing zijn dat in Enschede ook een aantal leerlingen naar 
dee mavo wordt verwezen, die in andere regio's wellicht naar de havo zouden zijn gegaan. Vbo 
enn mavo worden in Enschede dan ook veel minder dan in Amsterdam als de onderkant van de 
onderwijsmarktt gezien. Uit de gesprekken met de docenten komt naar voren dat het heel 
respectabelee opleidingen zijn en beslist niet als "afvalbak" worden gezien. 

5.3.22 Spreiding 
Inn vergelijking met Amsterdam met het grote aantal scholen is het aanbod in Enschede heel 
watt overzichtelijker. Veel van de zojuist bij Amsterdam beschreven tendensen spelen in 
Enschedee nauwelijks een rol. Wordt het onderwijs in Amsterdam getypeerd door een 
gepecialiseerdd en gesegregeerd aanbod, in Enschede wordt het onderwijs juist gedomineerd 
doorr drie grote brede scholengemeenschappen: het Stedelijk Lyceum (openbaar), het 
Jacobuscollegee (rooms-katholiek) en het Ichtuscollege (protestants-christelijk). Deze 
scholengemeenschappenn bieden alles van ivbo tot vwo aan (figuur 5.2). 

Figuurr 5.2 Spreiding middelbaar onderwijs Enschede naar niveau, 1997 

ENSCHEDE E 

Middelbaree scholen 

•• VBO/MAVO 

 MAVO/HAVO/VWO 

"" VBO t/m VWO 

Dee brede scholengemeenschappen zijn de afgelopen jaren ontstaan door fusies. Hoewel de 
meestee oorspronkelijke scholen nog in gebruik zijn als aparte locaties, is er toch al een aantal 
gebouwenn afgestoten. En anders dan in Amsterdam, waar een herschikking van de gebouwen 
mett name per niveau plaatsvindt, ook om de hogere niveaus te behouden, worden in Enschede 
dee locaties vooral op onderbouw en bovenbouw ingedeeld. Jongere leerlingen hebben meer 
keuzemogelijkhedenn dan oudere leerlingen, zodat de afstand tot de school zo klein mogelijk 
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gehoudenn kan worden. Het Stedelijk Lyceum noemt deze onderbouwlocaties brede 

instroompunten.instroompunten. Deze school is het grootst met in totaal 3.500 leerlingen en zes locaties en 

bestaatt uit de (vroeger zelfstandige) scholen het Kottenparkcollege, de Scholengemeenschap 

Zuidd en het Schuttersveldcollege. Het Jacobuscollege met vier locaties en het Ichtuscollege 

mett twee locaties2 hebben elk ongeveer 1.800 leerlingen. Daarnaast zijn er nog een paar 

kleinere,, specifieke scholen (zoals een vrijgemaakt-gereformeerde middelbare school, een 

agrarischee school en voortgezet speciaal onderwijs) met een relatief gering aantal leerlingen. 

Dee eerder gemelde relatief zwakke positie van de havo en het vwo in Enschede kan niet 

verklaardd worden door een tekort aan aanbod. Er zijn genoeg locaties voor havo en vwo in 

Enschedee te vinden. Scholen proberen ondanks hun "brede" karakter hun havo/vwo stroom te 

versterken,, om zo de reputatie van de school te bevorderen. De scholen die door de fusies 

geslotenn zijn, betreffen dan ook vooral vbo- en mavo- locaties. In het noorden van de stad zijn 

bijvoorbeeldd twee scholen gesloten (de Pius-X mavo en de Juliana van Stolberg mavo). 

Hoewell  een flink deel van de mavo-leerlingen naar het hoofdgebouw van de desbetreffende 

schooll  is gegaan, merken het Jacobuscollege en het Ichtuscollege dat het openbare 

Kottenparkcollege,, dat wel in het stadsdeel is gebleven, een aantal leerlingen opneemt. "Wij 

merkenmerken nu dat van de rooms-katholieke basisscholen er meer kinderen dan voorheen naar het 

KottenparkcollegeKottenparkcollege gaan. Dit geldt natuurlijk alleen voor de mavo-leerlingen, die niet meer 

naarnaar de Pius-X mavo kunnen. Havo/vwo leerlingen die naar onze school wilden, moesten 

sowiesosowieso al naar het hoofdgebouw" (leraar Jacobuscollege, Enschede-Oost). De leraar van het 

Kottenparkcollegee bevestigt dit beeld van de andere kant: "Ons leerlingenaantal neemt iets 

toe.toe. Daar zijn twee redenen voor te geven. Ten eerste hebben wij in onze wijk vrij  grote 

allochtoneallochtone gezinnen met meerdere kinderen. Ten tweede merken wij dat mavo-leerlingen, die 

voorheenvoorheen naar het bijzonder onderwijs zouden gaan, nu ook wel bij ons terecht komen. Dit 

betekentbetekent overigens dat vooral de mavo-afdeling groeit. Daar moeten we wel voor oppassen " 

(leraarr Kottenparkcollege, Enschede-Noord). De sluiting van de locaties in Noord hangt nauw 

samenn met de fusie van zowel het Jacobuscollege als het Ichtuscollege. "Het aantal vierkante 

metersmeters van de totale school was te groot, dus moest één locatie verdwijnen. We hadden 9.000 

vierkantevierkante meter teveel. Uiteraard is het een ingrijpende verandering om een locatie te sluiten. 

WeWe zijn nu eigenlijk uit het noorden weggetrokken" (leraar Jacobuscollege, Enschede-

Oost).. "We hebben uiteraard gekeken naar waar de groei van Enschede zit. Die zit niet in het 

noorden.noorden. In de Zuidwijken wonen veel jonge gezinnen met opgroeiende kinderen, die (straks) 

naarnaar de middelbare school gaan. Ten oosten van de stad wordt de nieuwe wijk Eschmarke 

gebouwd,gebouwd, die ook weer voor nieuwe aanwas zal zorgen. Naar het noorden toe zijn de 

mogelijkhedenmogelijkheden beperkt, je zit met een vliegveld en landschappelijke waarden. Alleen in het 

binnenstedelijkbinnenstedelijk gebied zal er in Enschede-Noord nog nieuwbouw verrijzen" (leraar 

Ichtuscollege,, Enschede-West). 

Ookk in Enschede zijn upgrading en downgrading van de scholen door de fusies en sluitingen 

relevant.. Sommige locaties worden gekenmerkt door een stijging van het aantal leerlingen met 

22 Het Ichtuscollege heeft een derde locatie in Hengelo 
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eenn hogere sociaal-economische achtergrond; andere locaties laten het omgekeerde beeld zien. 

Dee situatie is echter niet te vergelijken met die van Amsterdam. Daarvoor zijn de verschillen 

tussenn de locaties relatief te klein. "Ons hoofdgebouw stond van oudsher bekend als school 

voorvoor de middenklasse en daarboven. Nu de mavo daarbij gekomen is, komt daar wat 

veranderingverandering in. Aan de locatie op de Geessinkweg (Zuid, nu mavo/havo, PG) is het 

middenklassemiddenklasse en wat lager, maar door het afstoten van het vbo zie je daar juist een stijging 

vanvan het gemiddelde niveau. Er zijn ook ouders, die hun kind nu wel naar deze locatie sturen 

enen een paar jaar geleden niet, omdat er toen ook nog vbo was. We hebben ons vbo-onderwijs 

nunu geconcentreerd op de locatie Kuipersdijk (het vroegere Calscollege, PG). Dit is dan ook de 

schoolschool waar de jongeren gemiddeld de laagste sociaal-economische achtergrond hebben. De 

leerlingenleerlingen van deze locatie wonen wel het meest door de stad verspreid" (leraar 

Jacobuscollege). . 

5.3.33 Werving en selectie 

All ee drie de grote scholengemeenschappen proberen zo verspreid mogelijk door de stad te 

werken.. Daarbij wordt officieel alleen geworven op basisscholen van dezelfde signatuur. Een 

verschill  met Amsterdam is het feit dat in Enschede de leerlingen van de basisschool met de hele 

klass een open dag op de middelbare school van hun richting hebben. Tevens gaan de middelbare 

scholenn veel actiever zelf naar de basisscholen toe om voorlichting te geven aan de ouders. Er is 

duss in Enschede sprake van een veel sterkere en duidelijker relatie tussen basisscholen en 

middelbaree scholen dan in Amsterdam, georganiseerd naar grondslag. Men wijst echter niet 

zomaarr leerlingen van andere basisscholen van de hand. Daarvoor zijn leerlingenaantallen te 

belangrijk.. "Wij werven niet op niet-katholieke basisscholen, maar als er toch leerlingen van 

diedie scholen komen, dan nemen wij ze in principe natuurlijk wel aan. Andersom geldt dat net 

zozo goed. We krijgen bijvoorbeeld veel leerlingen van de vlakbij onze school gelegen openbare 

basisschool.basisschool. Maar van de katholieke basisscholen in andere delen van de stad, gaat dan weer 

eeneen groot deel naar het Ichtus of het Stedelijk Lyceum. Van de 185 brugklassers van dit jaar 

komenkomen zo'n 70 van niet-katholieke basisscholen. Dat is toch opvallend. In de praktijk doen we 

dandan ook niet zo moeilijk en de meeste basisscholen ook niet, al probeert iedereen zijn 

leerlingenleerlingen in de eigen zuil te houden. Slechts in enkele gevallen is er sprake van haat en nijd 

overover en weer. Soms heb je wel eens leerkrachten op openbare basisscholen die absoluut niet 

willenwillen dat kinderen naar het bijzonder onderwijs gaan of andersom. Het zou slecht zijn als 

kinderenkinderen en hun ouders zich echter daardoor laten weerhouden" (leraar Jacobuscollege, 

Enschede-Oost).. Met name het Stedelijk Lyceum kent het systeem van de eerder genoemde 

bredebrede instroompunten. Door de stad heen staan vijf onderbouwvestigingen (waarvan drie ook 

bovenbouww aanbieden). Het Stedelijk Lyceum is groot genoeg voor een dergelijk beleid. De 

anderee twee scholen proberen dit ook, maar zijn wat kleiner. Men wil proberen kinderen zo 

dichtt mogelijk bij hun huis in ieder geval de eerste twee jaar naar school te laten gaan, zodat 

zee niet naar de andere kant van de stad hoeven te fietsen en in een vertrouwde omgeving naar 

schooll  kunnen. Op een gegeven moment moeten ze toch vaak naar een ander gebouw, maar 

dann zijn ze natuurlijk al wat ouder. Naast werving op basis van grondslag van de school vindt er 

daaromm ook, vooral bij de locaties van het Stedelijk Lyceum, werving op basis van nabijheid 
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plaats.. Zo richt de voorlichting van Scholengemeenschap Zuid zich voornamelijk op de 

Zuidwijken.. "Meestal gaan we wel met de dichtstbijzijnde andere vestiging samen naar de 

basisschool.basisschool. Een locatie biedt bijvoorbeeld meer vernieuwingsonderwijs of biedt alleen 

onderbouw,onderbouw, dat voor sommige kinderen aantrekkelijk kan zijn, omdat het kleinschaliger en 

overzichtelijkeroverzichtelijker is. Aan de andere kant moeten die leerlingen dan na twee jaar toch naar het 

hoofdgebouw,hoofdgebouw, dus sommige ouders en leerlingen willen weer perse niet eerst naar een 

onderbouwvestiging.onderbouwvestiging. Kijk, als blijkt dat de meeste ouders hun kind eerst op een kleinschalige 

onderbouwvestigingonderbouwvestiging willen doen, dan is dat voor onze locatie natuurlijk niet zo gunstig. Dus als 

datdat het geval zou zijn, dan zouden we daar ook veranderingen in doorvoeren" (leraar 

Scholengemeenschapp Zuid). Hoewel officieel de grondslag van de school het belangrijkste 

criteriumm voor de werving van nieuwe leerlingen is, speelt in de praktijk de afstand tot de school 

eenn belangrijke reden. De fusies hebben in tegenstelling tot Amsterdam geleid tot het creëren 

vann scholengemeenschappen met ongeveer hetzelfde programma. Dit zal vooral verklaard 

wordenn door het feit dat de verschillende groepen (1,0 leerlingen, 1,25 leerlingen en 1,9 

leerlingen)) getalsmatig te klein zijn om elk hun eigen scholencircuit te vormen. Er zijn daarom 

weinigg eigen punten waar de locaties zich echt duidelijk mee kunnen profileren. "In die zin is er 

geengeen concurrentie, want we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde te bieden. Eerst had het 

StedelijkStedelijk geen echt gymnasium, maar dat hebben ze nu ook. Ons gymnasium is echter meer 

gesetteldgesetteld en heeft een goede reputatie. Je ziet dan ook dat de gymnasiumleerlingen uit de hele 

stadstad komen, omdat ze hier het gym willen doen. Die ouders en leerlingen hebben de minste 

moeitemoeite met afstand. Aspiratie en ambitie zijn bij hen belangrijker dan afstand" (leraar 

Jacobuscollege,, Enschede-Oost). 

Hett redelijk gelijkmatige aanbod wil natuurlijk niet zeggen dat de deelname aan de 

verschillendee onderwijsniveaus ook gelijkmatig is. In Enschede sorteren de verschillende 

groepenn zich over de verschillende niveaus binnen de school uit, een soort interne segregatie. 

Want,, net als in Amsterdam, gaan kinderen van laag opgeleide allochtone én autochtone 

ouderss vaak naar het vbo en de mavo en kinderen van hoog opgeleide ouders naar de havo en 

hett vwo. Daarom bieden de meeste scholen gedifferentieerde brugklassen aan (bijvoorbeeld 

mavo/havoo of havo/vwo) om zo de aantrekkelijkheid van de scholen voor met name havo/vwo 

leerlingenn te vergroten. "Leerlingen met een duidelijk havo/vwo advies gaan liever gelijk naar 

eeneen avo-school en niet naar een locatie waar ook veel vbo en mavo leerlingen zijn. Daar wordt 

tochtoch een lagere kwaliteit van verwacht. Bij ons zijn de brugklassen overigens gemengd: mavo, 

havohavo en vwo door elkaar heen. Wij willen niet van tevoren teveel op niveau indelen. Bij veel 

leerlingenleerlingen is in de brugklas niet duidelijk wat hun uiteindelijke niveau zal worden. Vooral het 

verschilverschil tussen een havo- en een atheneumleerling is bij aankomst vaak niet duidelijk. Het kan 

bestbest zo zijn dat een leerling meer in zijn mars heeft dan aanvankelijk het geval lijkt"  (leraar 

Scholengemeenschapp Zuid). "Vroeger gingen de meeste leerlingen van deze school eerst naar 

dede dependance van het Kottenpark. Daar is nu een breed instroompunt van gemaakt, waar 

ookook vbo en mavo zitten. Je ziet nu dat de meeste leerlingen direct naar het hoofdgebouw gaan, 

omdatomdat de dependance voor hen onaantrekkelijker is geworden " (leraar basisschool Stokhorst). 
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5.44 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre het aanbod en karakter van het middelbaar onderwijs 

inn Amsterdam en Enschede van elkaar verschilt en hoe dit verklaard kan worden door 

demografische,, economische en culturele kenmerken van de beide regio's. Het 

onderwijsaanbodd ontloopt elkaar niet zo veel. In beide steden zijn voldoende mogelijkheden 

voorr vbo, mavo, havo en vwo te vinden. De deelname aan deze opleidingen verschilt echter 

well  aanzienlijk tussen beide steden. In Enschede gaat een veel groter deel van de leerlingen 

naarr de mavo dan in Amsterdam. Voor havo en vwo geldt het omgekeerde beeld. Het vbo 

trektt in beide steden ongeveer dertig procent van de leerlingen. Het middelbaar onderwijs is, 

inn tegenstelling tot het basisonderwijs, wel vrij onevenwichtig verspreid. Zo zijn in 

Amsterdamm de havo/vwo scholen sterk geconcentreerd in het stadsdeel Zuid en zijn vbo-

opleidingenn in hetzelfde stadsdeel vrijwel afwezig. In Enschede is de laatste jaren sprake van 

eenn achteruitgang van het aanbod in Enschede-Noord. 

Naastt een inventarisatie van het totaal beschikbare aanbod is bekeken in hoeverre dit aanbod 

ookk toegankelijk en bereikbaar is voor alle jongeren in de twee steden. Dat louter fysieke 

afstandd zou leiden tot het niet bereikbaar zijn van bepaalde schooltypen is moeilijk hard te 

maken.. Daarvoor zijn de afstanden te klein en is het wervingsbeleid van de scholen teveel 

gerichtt op de hele stad. In Enschede is daarbij de signatuur van de school belangrijker dan 

Amsterdam.. Het beleid is om zoveel mogelijk jongeren in de eigen zuil te houden, maar 

tegelijkertijdd realiseren scholen zich dat ouders en leerlingen vooral ook op andere aspecten 

letten.. In Amsterdam is grondslag zelden genoemd als belangrijkste recruteringsgrond, 

hoewell  de scholen in Amsterdam-Noord ook veelal in de eigen zuil werven. 

Opp basis van de gesprekken met docenten kan niet geconcludeerd worden dat er 

systematischh bepaalde soorten leerlingen van hun scholen geweerd worden. Openbare scholen 

mogenn dat overigens niet eens, bijzondere scholen in principe wel. De meeste scholen kunnen 

zichh dat ook uit concurrentieoverwegingen niet permitteren. Tevens verschillen financiële 

aspectenn (schoolgeld, ouderbijdrage, boeken) weinig van elkaar. Wel worden er in beide 

stedenn pogingen ondernomen om bijvoorbeeld door het invoeren van gymnasiumbrugklassen, 

specialee sport- of kunstprojecten of gedifferentieerde brugklassen de "bovenkant" van de 

marktt binnen de poorten te krijgen. Veel scholen richten zich dus op een groep, die het toch al 

relatieff  makkelijk heeft in onderwijsland. Of dit beleid succes heeft is overigens een tweede. 

Dee scholen realiseren zich ook dat leerlingen en hun ouders zich in hun keuzegedrag vooral 

latenn leiden door mond-op-mond reclame, het imago van de school, het feit of er vriendjes en 

vriendinnetjess heen gaan en of de school in het eigen circuit past. Er zijn daarentegen ook 

scholenn die zich nadrukkelijk richten op de "onderkant" van de markt. Zij proberen het zwarte 

karakterr juist als sterk punt naar voren te brengen en bieden veel ondersteunende en 

mobiliserendee activiteiten aan (met name op het gebied van taalverwerving). Bij deze scholen 

speeltt heel nadrukkelijk de gedachte dat onderwijs in de eerste plaats moet leiden tot werk: 

"Op"Op de Espnt-scholengroep kun je, als je goed werkt, altijd een diploma halen. Maar dat 

diplomadiploma moet je wel gebruiken. Je moet ook een goede baan vinden. Wij bereiden je voor op 

hethet verkrijgen van die baan " (Esprit scholengroep, 1995). 
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Naastt een feitelijke beschrijving van het aanbod is ook getracht te bekijken in hoeverre het 
onderwijsbeleidd in Amsterdam en Enschede mobiliserend of juist reproducerend van aard is. 
Hett is moeilijk om hier een objectief beeld van te krijgen en om hier algemene criteria voor op 
tee stellen. Wel blijkt uit een meer in Amsterdam optredend verschijnsel als overadvisering dat 
leerlingenn op de basisschool vaak (te) hoge adviezen krijgen. Dit zou kunnen betekenen dat 
scholenn in Amsterdam eerder gericht zijn op mobilisering. De opvatting zou kunnen zijn dat -
hoewell  een deel van deze leerlingen terugvalt en soms zelfs helemaal uit het onderwijs 
verdwijntt - er dan altijd wel een deel in de hogere regionen blijf t hangen. De scholen in 
Enschedee worden gekenmerkt door een minder mobiliserend klimaat, dat eerder gericht is op 
hett bevestigen van bestaande structuren. Men zet niet te hoog in en adviseert voorzichtiger. 
Hett in verhouding tot Amsterdam grote aantal leerlingen dat naar de mavo gaat (terwijl het 
aandeell  van het vbo even groot is) en ook de goede resultaten die deze mavo-scholieren halen, 
zouu daarvan een gevolg kunnen zijn. Goede mavo leerlingen in Enschede zijn wellicht slechte 
havoo leerlingen in Amsterdam. 

Err zijn echter tegenkrachten van mobilisering geconstateerd. Zo is de gemengde brugklas 
opp de meeste scholen van het toneel verdwenen. Leerlingen worden nu vaak bij voorbaat op 
adviesniveauu bij elkaar in de klas gezet. Ook biedt de invoering van zogenaamd brede 
scholengemeenschappenn juist de mogelijkheid om gymnasiumbrugklassen in te stellen en de 
niveauss over verschillende locaties te verdelen. Soms leidt dit zelfs tot het (dreigend) vertrek 
vann de hogere niveaus uit achterstandsbuurten. Volgens de scholen is dit noodzakelijk om de 
havoo en het vwo in stand te houden. Hoewel het totale aandeel van de havo en het vwo niet 
veranderdd is, is er in Amsterdam namelijk sprake van een concentratie van havo/vwo 
leerlingenn op de zelfstandige (havo)/vwo scholen ten koste van deze afdelingen op 
scholengemeenchappen.. De sterke groei van de categoriale gymnasia spreekt wat dit betreft 
duidelijkee taal. 
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Ouderlij kk  milieu en de schoolloopbaan 

6.11 Inleiding 

Uitt veel onderzoek is gebleken dat het ouderlijk opleidingsniveau en de sociale achtergrond 
vann het gezin nog steeds van invloed zijn op de schoolloopbaan, al is de invloed in de loop der 
jarenn afgenomen (Jungbluth, 1985; Tesser, 1986; Dronkers, 1992; Dronkers & De Graaf, 
1995).. In dit hoofdstuk zal daarom bekeken worden in hoeverre de kenmerken van het 
ouderlijkk milieu doorwerken in de schoolkeuzen en schoolloopbanen van de ondervraagde 
jongeren. . 

Allereerstt worden een aantal individuele respondenten nader aan de lezer voorgesteld. 
Doorr hun schoolloopbanen integraal te beschrijven, wordt duidelijk gemaakt hoe deze in de 
praktijkk kunnen verlopen en welke factoren allemaal van betekenis kunnen zijn. Vervolgens 
wordtt voor verschillende groepen bekeken hoe het schoolkeuzeproces in zijn werk gaat. 
Hierbijj  wordt nagegaan welke aspecten voor jongeren en hun ouders van belang zijn geweest 
bijj  het uitzoeken van een middelbare school. Welke waarde hechten zij aan onderwijs, hoe 
ambitieuss zijn zij en wat verwachten zij van een school? De veronderstelling is dat voor 
diversee groepen verschillende motieven gelden en zij daarom verschillende zoekstrategieën 
hanteren.. De groepen zijn ingedeeld zoals ze ook door het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) 
wordenn onderscheiden, met dien verstande dat de grote groep 1,0 leerlingen is gesplitst in een 
elitee deel (minstens één van de ouders heeft een opleiding op hbo/wo niveau) en een modaal 
deell  (de overige 1,0 leerlingen). De verwachting is dat 1,9 leerlingen (de kinderen van laag 
opgeleidee allochtone ouders) en 1,25 leerlingen (de kinderen van laag opgeleide autochtone 
ouders)) zich sterk laten leiden door het advies van de basisschool en zich vooral richten op 
scholenn in hun eigen buurt. Daarentegen wordt van met name 1,0 elite leerlingen verwacht dat 
zijj  meer argumenten hanteren dan de twee andere groepen en dat zij ook uit meer scholen 
kiezen.. Tevens zal worden bekeken op welke manieren de jongeren aan informatie zijn 
gekomen.. Kinderen van lager opgeleide ouders zouden minder informatie ter beschikking 
hebben,, die bovendien eenzijdig is. Voor bepaalde groepen kan dat een gebrek aan informatie 
opleveren.. Hoger opgeleide ouders en hun kinderen zoeken en krijgen van alle kanten 
informatie. . 

Omm een schoolloopbaan als succesvol of niet te definiëren, kan naar drie scores gekeken 
worden.. Dit betreft ten eerste het advies dat jongeren krijgen ten opzichte van het ouderlijk 
opleidingsniveau.. De veronderstelling is dat jongeren met lager opgeleide ouders ook zelf 
lageree adviezen krijgen en dat jongeren afkomstig uit een etnische minderheid "dubbel" 
getroffenn worden en daarom de laagste adviezen krijgen. Ten tweede wordt onderzocht of het 
indertijdd gegeven adviesniveau is uitgekomen of dat veel jongeren zijn onder- dan wel 
overgeadviseerd.. Tevens zal bekeken worden met welke problemen - zoals doubleren, 
voortijdigee schoolwisseling en afstroom - de diverse groepen tijdens hun schoolloopbaan 
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wordenn geconfronteerd. Ten derde wordt bekeken of het huidige niveau dat jongeren hebben 

bereiktt een stijging of daling betekent ten opzichte van het ouderlijk opleidingsniveau. 

"Doen""  alle groepen het beter dan hun ouders of zijn er groepen te onderscheiden waar de 

schoolloopbaann in negatieve zin afwijkt van het ouderlijk opleidingsniveau? Is het onderwijs 

inderdaadd in staat om de sterke koppeling tussen opleiding en sociaal-economische 

achtergrondd te verminderen of niet? Met andere woorden, blijkt uit de gegevens dat het 

onderwijss vooral reproducerend van aard is of juist mobiliserend? Uiteraard is dit een 

voorspellendee paragraaf. De meeste ondervraagde jongeren zitten immers ergens halverwege 

hunn schoolloopbaan en kunnen dus nog niet volledig met hun ouders vergeleken worden. 

6.22 Schoolloopbanen in de praktij k 

Necdet' ' 

Necdett is vijftien jaar en zit in de derde klas havo van het Kottenparkcollege in Enschede. Het is 

eenn aardige en enthousiaste jongen, die veel uit zichzelf vertelt, ondanks het feit dat ik hem op 

zaterdagochtendd uit bed bel en hij eerst nog wat slaperig overkomt. Hij woont samen met zijn 

ouderss en zusje en broertje in een eengezinswoning in Ribbelt. Hij heeft een Turkse achtergrond. 

Zijnn vader en moeder hebben een opleiding op basisschoolniveau. Zijn ouders werken niet. Zijn 

vaderr is op zijn vijftiende naar Nederland gekomen. Hij werkte in Enschede bij een 

autobandenfabriek.. "Dat was heel zwaar werk, vandaar dat hij rugklachten kreeg. Nu zit hij in 

dede WAO. Op z 'n twintigste is hij met mijn moeder getrouwd en toen is zij ook hierheen gekomen. 

ToenToen was m'n moeder pas zestien; ja, dat was vroeger zo in Turkije, maar nu ook niet meer. " De 

familiee komt oorspronkelijk uit Samsun, een middelgrote stad aan de Zwarte Zee. Daar gaan ze 

nogg vaak heen. 

Nett als veel andere leerlingen uit Ribbelt heeft Necdet eerst op de dependance van het 

Kottenparkk gezeten en zit hij sinds een paar maanden op het hoofdgebouw. In het begin was dat 

well  wennen (veel groter, moeite om lokalen te vinden), maar nu gaat het wel. Ze zijn bijna met 

dee hele klas van de "dep" weer bij elkaar gekomen op het hoofdgebouw, dus dat is wel leuk. Hij 

vindtt zijn klas prima. In de pauzes staat hij vaak met "mensen van mijn eigen nationaliteit, maar 

zekerzeker ook met Nederlanders. " 

Inn de achtste groep van de basisschool heeft Necdet, net als veel andere leerlingen, met alle 

leerlingenn het AOC (Agrarisch Opleidingscentrum), het Schuttersveldcollege en het 

Kottenparkcollegee bezocht. Hij kreeg een mavo/havo advies en daarom kwam vooral het 

Kottenparkk in aanmerking. Een groot aantal redenen wordt door hem opgesomd om duidelijk te 

makenn waarom hij voor deze school heeft gekozen. De afstand tot de school en de sfeer zijn de 

meestt belangrijke redenen geweest. Een belangrijke aanvullende reden voor hem was dat veel 

kinderenn van - Turkse - kennissen ook al op die school zaten. Volgens Necdet heeft dat ook 

positieff  gewerkt op het feit dat hij zich snel thuisvoelde op de school. "Bijvoorbeeld op Zuid, 

11 De namen zijn gefingeerd 
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daardaar kende ik helemaal niemand en niemand van mijn klas ging er heen. Ook de kinderen van 

kennissenkennissen van mijn ouders hebben er voor gezorgd dat ik mij snel thuis voelde op het 

Kottenpark.Kottenpark. " Hij is er, naar eigen zeggen door hard te werken, in geslaagd om naar de havo te 

kunnen.. Hij zit samen met nog één andere Turkse jongen in de klas. De rest is Nederlands. 

Hoewell  hij veel met zijn klasgenoten omgaat, gaat hij ook veel met andere Turkse leerlingen 

vann de school om. "Maar er zitten ook Nederlandse jongens bij die groep, hoor. Ik ga expres 

nietniet alleen met Turken om ". Hij vindt het een voordeel dat er ook veel Nederlanders uit "dure" 

wijkenn bij hem in de klas zitten. "Die kinderen uit Stokhorst, die praten ingewikkeld hoor. Ze 

gebruikengebruiken moeilijke woorden, maar dat is wel goed voor mijn Nederlands. Ook is het goed dat 

wewe nu in een buurt wonen met wat minder buitenlanders. Waar we eerst woonden, in die flat 

weetweet je wel, nou daar woonden alleen maar buitenlanders. Sinds ik hier woon, is mijn 

NederlandsNederlands sterk vooruit gegaan. Er wonen hier maar drie Turkse families en de rest is 

Nederlands.Nederlands. Mijn zus spreekt vrij  slecht Nederlands, dat komt echt omdat we daar hebben 

gewoond.gewoond. " 

Inn de buurt heerst volgens Necdet een "goede werksfeer". "De mensen hebben hier allemaal 

opop school gezeten en vinden werk belangrijk. Ze zijn ook altijd geïnteresseerd in school en 

vragenvragen hoe het gaat. Dat vind ik echt stimulerend, het geeft je energie om te leren. " Met 

betrekkingg tot de toekomst weet Necdet alleen zeker dat hij in Nederland wil blijven. "Hier ligt 

tochtoch mijn toekomst. Ook zijn de opleidingen die ik hier wil volgen niet zomaar geldig in Turkije. 

VoorVoor mijn ouders niet, ik denk dat zij wel eens naar Turkije teruggaan. Daar woont al mijn 

familie."familie." Hij wil later het liefst chirurg worden, maar beseft dat hij dan nog een lange weg te 

gaann heeft. "Iets met techniek, dat lijkt me ook mooi. De exacte vakken vind ik het leukst. 

AardrijkskundeAardrijkskunde en geschiedenis zijn ook wel leuk, maar de talen niet zo. Vooral Frans vind ik 

ergerg stom. Dat ligt me helemaal niet." Enschede vindt hij een prima plaats om op te groeien, 

maarr hij is er niet perse gebonden aan. "Nee, ik zou er geen opleiding voor laten schieten. Als de 

opleidingopleiding die ik wil volgen hier is, dan blijf  ik wel, maar ik ga net zo lief ergens anders heen. " 

Abdullah h 

Abdullahh is achttien jaar en zit nu in de vierde klas mavo van het Amsterdams Lyceum in 

Amsterdam-Zuid.. Hij woont ook op loopafstand van deze school, in de Stadionbuurt. Samen 

mett zijn ouders, een oudere zus en twee jongere broertjes woont hij daar op een bovenwoning. 

Ookk hij heeft een Turkse achtergrond. Zijn ouders hebben zelf een opleiding op 

basisschoolniveauu gevolgd en werken niet. Hij maakt een niet al te gemotiveerde en enigszins 

verveeldee indruk, maar wil wel wat over zijn schoolloopbaan vertellen. Vanaf de basisschool is 

hijj  eerst naar het Huygens College gegaan (vbo techniek), maar heeft dat niet afgemaakt. "Ja, ik 

moestmoest toch ergens heen en toen zei de leraar van de basisschool: jij  bent volgens mij wel handig. 

MaarMaar ik vond er niets aan op die school, veel te gemakkelijk. Het Huygens vond ik ook erg saai. 

AllemaalAllemaal saaie mensen, die nooit iets leuks deden. Ik heb het nog wel een tijd volgehouden, pas 

nana driejaar ben ik er vanaf gegaan en ben ik naar de Geert Groote school gegaan. Toen mocht 

ikik daar naar de havo, maar dat was weer te moeilijk en bovendien had ik daar problemen 
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gemaaktgemaakt met leraren. Die mensen daar waren wel heel tof, al was ik de enige Turk in de klas. 

MaarMaar die Nederlandse jongens daar zijn wel O.K., in ieder geval beter dan die van het 

Montessorilyceum.Montessorilyceum. Dat zijn echte Nederlanders, weetje wei Hier op het plein zorgen ze echt 

voorvoor overlast. Graffiti en zo. Echt op z 'n Hollands. Ze zijn heel erg uit de hoogte en hebben 

veelveel kapsones, bla, bla, bla. Op het Amsterdams zitten die ook. Ze doen zogenaamd of ze zo 

netjesnetjes zijn, maar ondertussen jatten ze ook in winkels en zo. Daar doe ik niet aan mee hoor, 

jeje gaat toch niet voor een lippenstift een geel blaadje riskeren?" Het bevalt Abdullah maar 

matigg op school. "School, dat is echt niets voor mij. Is niet voor mij gemaakt. Het moet een 

beetjebeetje relaxed zijn. Het Amsterdams, daar zitten alleen maar sukkels op. Het is echt een dode 

school,school, hartstikke saai. De leraren zijn ook erg. Een paar mensen van mijn klas zijn wel O.K., 

diedie komen hier wel eens poolen of zo. Je loopt natuurlijk ook zo mee, het is heel dichtbij. Dat 

bevaltbevalt me ook het beste aan het Amsterdams, dat het lekker dichtbij is, ik ga gewoon pas bij 

dede eerste bel weg en ik ben er in 1,5 minuut. Ideaal gewoon. " 

Dee schoolloopbaan van Abdullah verloopt tot dusverre moeizaam. Hij wil op zich wel een 

diplomaa halen, maar daar niet te veel moeite voor doen. "Als het zou kunnen, zou ik alle 

vakkenvakken op A-niveau doen. Lekker makkelijk. Dat kan op het Amsterdams niet, ik moet de helft 

opop C-en de andere helft op D-niveau doen. Nou, ik zie het nog wel. " Over de toekomst denkt 

Abdullahh soms na. Hij doet dit jaar eindexamen, dus hij moet wel ongeveer weten wat hij 

daarnaa wil gaan doen. Dat is nog niet duidelijk. "Ik wil eigenlijk een jaartje niet naar school, 

misschienmisschien wat werken. Het liefst wil ik iets met muziek gaan doen. Ik heb nu een mengpaneel 

enen wil eigenlijk mijn eigen studio beginnen. Maar ja, dat is er natuurlijk niet zomaar. Dan 

moetmoet ik eerst wel geld hebben. Ik doe wel veel zelf hoor, ik knutsel alles zelf in elkaar. Ik heb 

echtecht hartstikke goede apparatuur. " Waar de financiering van deze apparatuur vandaan komt, 

blijf tt in het ongewisse. Hij heeft geen bijbaantje. "Nee, dat niet, dat moet ik eigenlijk wel 

hebben,hebben, want ik heb altijd geld nodig. " Behalve muziek vindt hij computers ook leuk. 

Misschienn wil hij nog wel een opleiding voor computerprogrammeur gaan doen. "Een 

combinatiecombinatie van muziek en computers, dat zou echt ideaal zijn. Maar het moet wel relaxed 

zijn."zijn." Hierna naar de havo is eventueel ook nog een optie, maar dat hangt ook van de 

resultatenn van de mavo af. Echt gemotiveerd is hij hier overigens niet voor. Hij zou in ieder 

gevall  niet naar de havo van het Amsterdams willen. "Nou, het Casimir schijnt wel O.K. te 

zijn,zijn, relaxed en zo. Daar zitten ook wel vrienden van me. " 

Dee schoolloopbaan van Abdullah lijk t nog het meest op een verzameling losse cursussen, 

diee hij dan weer hier en dan weer daar volgt en bovendien niet afmaakt. In driejaar tijd is hij 

mett omzwervingen van klas 3 vbo naar klas 4 mavo gegaan Van een duidelijke schoolcarrière 

iss dan ook geen sprake. Zijn ouders vinden school volgens hem wel heel belangrijk, misschien 

well  té. Hij praat wel vaak met zijn ouders en zus over school, maar heeft soms ook ruzie, 

omdatt zijn ouders vinden dat hij te weinig uitvoert en dat hij best wat meer zou kunnen doen. 

Hijj  heeft geen behoefte aan hulp bij huiswerk. Zijn ouders gaan (haast) nooit naar 

ouderavonden. . 
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Fleur r 

Fleurr is vijftien jaar en zit in de derde klas havo op het Kottenparkcollege in Enschede. Het is 

eenn vrolijk meisje, dat veel uit zichzelf vertelt. Bij binnenkomst word ik enthousiast besprongen 

doorr een enorme golden retriever. Haar vader, die huisarts is, is een echte "tukker" (geboren in 

Glanerbrug),, maar haar moeder, lerares Nederlands, komt uit Haarlem. De familie woont in een 

vrijstaandee woning in Stokhorst. Fleur heeft twee oudere broers die niet meer thuis wonen. Ons 

gesprekk wordt even onderbroken om gezamenlijk naar "Goede Tijden Slechte Tijden" te kijken 

enn om een vriendin te bellen. 

Hoewell  haar moeder lerares is op SG Zuid, heeft Fleur niet echt overwogen om naar die 

schooll  te gaan. "Niet omdat mijn moeder er werkt hoor, maar omdat bijna de hele klas naar het 

KottenparkKottenpark ging. Dat vond ik dus veel gezelliger. Ook mijn broers hebben op die school gezeten. 

EentjeEentje was nogal berucht. Ik zeg ook niet zo gauw dat ik daar een zusje van ben, want dan krijg 

jeje gelijk een imago. Maar uiteindelijk is alles met hem goed gekomen en studeert hij nu 

geneeskundegeneeskunde in Utrecht. " 

Zoalss de meeste kinderen uit Stokhorst heeft Fleur eerst twee jaar op de dependance van het 

Kottenparkk gezeten. Dat vond ze "echt hartstikke leuk". De kleinschaligheid beviel haar goed. 

Anderee redenen om deze school te kiezen waren de kwaliteit, het feit dat het dichtbij was en het 

feitt dat bijna de hele klas voor deze school koos. Het imago van de school en de begeleiding 

kondenn haar niet veel schelen. Sinds de zomervakantie zit ze op het hoofdgebouw. Daar fietst ze 

samenn met haar (ex-)klasgenoten van de dependance heen. "We zijn bijna allemaal bij elkaar 

gebleven,gebleven, alleen is een deel naar de havo gegaan en een ander deel naar het vwo. Maar we 

gaangaan allemaal veel met elkaar om. Er zitten maar zes leerlingen in mijn klas, die niet van de 

dependancedependance komen. In het begin voelden die zich een beetje buitengesloten, maar dat is nu ook 

voorbij.voorbij. " Ze gaat veel bij klasgenoten op bezoek. Deze wonen vaak bij haar in de buurt. Volgens 

Fleurr zijn opleiding en werk weliswaar belangrijk in haar familie, maar niet ten koste van alles. 

"Ze"Ze vonden het bijvoorbeeld prima dat ik naar de havo ging. Liever met plezier naar de havo 

dandan met tegenzin naar het vwo. Ze zijn niet pusherig, maar wel stimulerend". Zowel haar broers 

alss haar ouders helpen - indien nodig - met het huiswerk. Omdat haar moeder zelfwerkzaam is 

inn het onderwijs, weet ze natuurlijk ook goed hoe dingen aangepakt moeten worden. Fleur praat 

regelmatigg met haar ouders over school en haar ouders bezoeken alle ouderavonden en 

aanverwantee zaken. 

Fleurr is erg enthousiast over Stokhorst. Ze woont haar hele leven al in deze wijk en sinds 

zevenn jaar in dit huis. Ze mist niets en kent alles en iedereen. Zoals veel andere jongeren in haar 

buurtt heeft ze ook nog een druk buitenschools programma: jazz-dance met twee vriendinnen van 

school,, dansles met een grote groep van school en turnen in Losser. Soms merkt Fleur dat de 

naamm Stokhorst bij andere leerlingen gauw de associatie "kak" oplevert. "Op de dependance 

zeidenzeiden ze dat minder dan op het hoofdgebouw, want daar kwamen veel leerlingen uit Stokhorst. 

NuNu zeg ik soms, dat ik net niet in Stokhorst woon, maar in Kibbelt. Ons huis staat op de grens 

vanvan Stokhorst en Kibbelt. Eigenlijk kan het me ook niet zoveel schelen. Het is gewoon een 

hartstikkehartstikke leuke buurt om te wonen. " Fleur vindt Enschede een prima plaats om te wonen, maar 

zou,, als het moet, ook wel ergens anders willen wonen. Ze komt ook geregeld bij familie in 
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plaatsenn buiten Enschede. Ze noemt als voorbeeld Amstelveen. Over haar toekomstige plannen 

iss ze vrij gauw uitgepraat, want daar heeft ze nog niet zoveel ideeën over en maakt ze zich ook 

niett druk over. "Iets met mensen' wil ze, maar wat precies is nog lang niet duidelijk. Het 

eindexamenn is nog ver weg. 

Danny y 

Dannyy (zeventien jaar) uit de Vogelbuurt (Amsterdam-Noord) is een wat dikke, afstandelijke en 

stuursee jongen die niet zo heel veel uit zichzelf vertelt. Zijn vader heeft in de scheepsbouw 

gewerkt,, maar is na de sluiting van de werf in de WAO terecht gekomen. Zijn moeder werkt 

niet.. Beiden hebben ooit een opleiding op lbo-niveau gevolgd, maar niet afgemaakt. Zijn ouders 

zijnn gescheiden toen Danny zeven jaar was. Zijn moeder is na een paar jaar hertrouwd en heeft 

eenn zoontje gekregen, dat nu drie jaar oud is. Danny woont nu samen met zijn moeder, zijn 

stiefvader,, het jongere broertje en een oudere broer in een vierkamerwoning in de Vogelbuurt. 

Zijnn echte vader woont ook in Amsterdam-Noord en Danny ziet hem ongeveer één keer in de 

tweee weken. 

Dee schoolloopbaan van Danny is niet zo heel succesvol geweest en vroegtijdig ten einde 

gekomen.. Hij weet dan ook niet zo bijster veel over zijn schooltijd te vertellen. Hij weet alleen 

datt hij op de basisschool een lbo-advies kreeg en daarom naar de leao op het 

Nieuwendamcollegee (toen nog Bukeslote) ging. "Daar dacht je helemaal niet over na over naar 

welkewelke school je moest gaan. De slimbo 's gingen naar de SGN (nu Brederolyceum, PG) en de 

restrest naar Bukeslote. Toen al zei die leraar, je zal er wel aan moeten trekken, want je heb het niet 

inin je om te leren." De leao was niet zo geschikt voor Danny en een jaar later koos hij voor de lts, 

eveneenss op het huidige Nieuwendamcollege, maar dan in een ander gebouw. Dat was lekker in 

dee buurt. "Ze dachten dat ik wat beter met mijn handen kon werken dan met mijn hoofd. Op de 

leaoleao moest je heel netjes zijn, nou dat was niets voor mij. Ik zag mezelf echt niet later op zo 'n 

saaisaai kantoor werken. " De lts beviel weliswaar beter, maar na twee jaar was dit ook voorbij. "Als 

ikik geen zin meer heb, dan stop ik. Dat zie je mijn hele leven steeds terugkeren. Ik ben erg slecht 

inin iets volhouden ". Danny besloot om na de school maar te gaan werken. Hij kwam er wel 

achterr dat het zonder diploma en met twee afgebroken opleidingen niet zo makkelijk is om wat 

tee vinden. Uiteindelijk vond hij via een uitzendbureau een baantje op een fabriek in de buurt. "Ik 

maakmaak nu de frituurbakken schoon bij de FEBO. Dat is hier vlakbij ". Danny maakt een tevreden 

indrukk en hij geeft niet aan binnenkort weer met een opleiding te beginnen. "Ik zou niet weten 

welkewelke opleiding ik dan moest doen. Mensen zijn wel verbaasd als ik zeg dat ik best mijn hele 

levenleven die bakken zou willen schoonmaken. Dan vragen ze je of je dat werkelijk meent. " 

Dannyy heeft slechts twee hobby's: televisie kijken en aan zijn brommer sleutelen. Dat doet hij 

meestall  alleen en soms met zijn broer. Hij heeft weinig contacten in de eigen buurt en zit daar 

volgenss eigen zeggen ook niet op te wachten. "Ten eerste versta ik ze niet, al die buitenlanders, 

erer zitten haast geen Nederlanders meer tussen. Ten tweede, wat moet ik met die gasten? Ze 

verpestenverpesten hier de buurt. Vroeger woonden hier meer Nederlanders, dat was leuker. " Danny 

voeltt zich niet zozeer een Vogelbuurter, maar wel een "echte Noorderling". "Ik ga wel 
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regelmatigregelmatig naar de stad, maar ik ben altijd blij  om weer terug te gaan. Dat is lastig uit te leggen 
watwat nou zo leuk is aan Noord. Er is niets voor jongeren te doen en iedereen zit te zeiken, maar 
tochtoch is het hier wel relaxed. Ik ken niemand die buiten Noord zou willen wonen. " 

6.33 Schooladvies en schoolkeuzemotieven 

Aann het eind van de achtste groep van de basisschool krijgen de jongeren een advies van de 
leerkracht.. Met het advies kunnen jongeren zich daadwerkelijk voor een bepaalde school 
inschrijven.. Vaak wordt dit advies ondersteund door een zogenaamd objectieve test, zoals de 
CITO-toets.. De resultaten van dit soort testen zijn echter natuurlijk ook sterk beïnvloed door 
allerleii  effecten vanuit de sociale omgeving, want een kind doet niet als een tabula rasa aan 
eenn dergelijke test mee. Meestal komen het advies en de resultaten van de toets overigens met 
elkaarr overeen. Is dat niet het geval, dan is het advies van de leerkracht doorslaggevend. Hij 
off  zij kent immers de leerling al minimaal een jaar, terwijl de toets is gebaseerd op één 
meetmoment.. Soms wordt dan wel een aanvullende toelatingstest door de middelbare school 
gehouden. . 

Tabell  6.1 Ouderlijk milieu en advies leerlingen, in procenten 

1,9 9 
leerlingen n 

(N=107) ) 

1,25 5 

leerlingen n 

(N=74) ) 

1,00 modaal 

leerlingen n 

(N=82) ) 

1,00 elite 

leerlingen n 

(N=66) ) 

totaal l 

(N== 329) 

vbo/mavo o 

mavo/havo o 

havo/vwo o 

totaal l 

44 4 

31 1 

25 5 

100 0 

42 2 

28 8 

30 0 

100 0 

21 1 

50 0 

29 9 

100 0 

6 6 

14 4 

80 0 

100 0 

30 0 

32 2 

38 8 

100 0 

Uitt tabel 6.1 blijkt dat het advies duidelijk samenhangt met de kenmerken van het ouderlijk 
milieu.. Jongeren met hoger opgeleide ouders krijgen hogere adviezen dan de jongeren met 
lagerr opgeleide ouders. In zijn algemeenheid geldt dus dat er op grond van deze adviezen 
sprakee is van een reproducerend onderwijssysteem. De kinderen van hoog opgeleide ouders 
(dee 1,0 elite leerlingen) krijgen bijvoorbeeld nagenoeg allen een havo/vwo advies. Bij de 1,0 
modaall  leerlingen - die door het Onderwijsvoorrangsbeleid in dezelfde categorie worden 
geplaatstt als de 1,0 elite leerlingen en geen extra gewicht krijgen - komt een havo/vwo advies 
aanzienlijkk minder vaak voor. Sterker nog, het percentage is volstrekt vergelijkbaar met dat 
vann de 1,9 en 1,25 leerlingen. Het onderscheid tussen de 1,0 modaal en de 
achterstandsgroepenn manifesteert zich wel tussen het advies voor vbo/mavo enerzijds en het 
adviess voor mavo/havo anderzijds. Een vbo/mavo advies wordt namelijk vooral aan de 1,9 en 
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1,255 leerlingen verstrekt. Daarmee wordt overigens duidelijk dat de gemiddeld lage adviezen 
vann allochtonen verklaard kunnen worden door het ouderlijk opleidingsniveau. Tussen 
kinderenn van allochtonen en autochtonen met een lage opleiding zijn er zelfs opmerkelijk 
weinigg verschillen. Etniciteit op zichzelf zegt dus niet zo veel; het is vooral de opleiding van 
dee ouders die van invloed is. 

Dee keuze voor een middelbare school is in de meeste gevallen ruim geweest. Veel jongeren 
uitt dit onderzoek hebben kunnen kiezen uit een flink aantal scholen. Dat geldt uiteraard het 
meestt voor de jongeren in Amsterdam, maar ook in Enschede is er sprake van een aanzienlijk 
aanbod.. Het is de vraag welke argumenten voor de verschillende groepen een rol spelen om 
eenn bepaalde school uit te zoeken (tabel 6.2). Bedacht moet worden dat de vragen over het 
schoolkeuze-- en informatieproces achteraf zijn gesteld; het is dus mogelijk dat de antwoorden 
vann de leerlingen enigszins vertekend zijn omdat ze al een paar jaar op de desbetreffende 
schooll  zitten. 

Sommigee schoolkeuzemotieven zoals afstand, kwaliteit en begeleiding spelen bij elke 
groepp een vergelijkbare rol, terwijl andere motieven duidelijk samenhangen met de 
achtergrondd van de leerling. Als het criterium wordt genomen dat de afwijking ten opzichte 
vann het gemiddelde bij één of meer groepen ten minste tien procent moet bedragen, dan 
komenn de volgende motieven als onderscheidend naar voren: sfeer, advies basisschool, 
etnischee samenstelling, vrienden basisschool, grondslag en grootte. Deze motieven zijn in 
tabell  6.2 vetgedrukt. 

Dee 1,0 modaal en met name de 1,0 eliteleerlingen richten zich in hun 
schoolkeuzemotievenn sterk op aspecten die te maken hebben met de school als sociale 
context.. Factoren als sfeer en de keuze van vrienden van de basisschool spelen een belangrijke 
enn vaak doorslaggevende rol. De ouders hebben relatief veel zeggenschap over de keuze. 
Verschillenn tussen de 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen zijn er ook. De elite leerlingen 
prefererenn een kleine school, hetgeen in de praktijk bijvoorbeeld resulteert in de keuze voor 
eenn categoriaal gymnasium. Voor deze leerlingen geldt zeer sterk dat de school in 
overeenstemmingg moet zijn met het eigen sociaal milieu oftewel "ons soort mensen". De rol 
vann de leerkracht van de basisschool is voor de elite leerlingen relatief onbelangrijk. De 
modalee leerlingen hechten iets meer belang aan het imago en de grondslag van de school en 
volgenn vaker het advies van de basisschool. De 1,0 modaal leerlingen geven daarmee vooral 
dee voorkeur aan een "nette" school. De 1,9 en de 1,25 leerlingen zien de school in de eerste 
plaatss als een (verplichte) onderwijsinstelling. De sociale context van de school komt 
duidelijkk op de tweede plaats. De 1,9 leerlingen laten zich bij hun keuze sterk leiden door het 
adviess van de basisschool. Dit geldt veel minder voor de 1,25 leerlingen die zich door geen 
enkelee groep - leerkrachten van de basisschool, ouders, broers, zussen, vrienden en 
vriendinnenn - sterk laten beïnvloeden bij hun keuze. 
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Tabell  6.2 Ouderlijk milieu en schoolkeuzemotieven leerlingen, in procenten 

1,99 1,25 1,0 modaal 1,0 elite gemiddeld 
leerlingenn leerlingen leerlingen leerlingen 

sfeer r 

kwaliteit t 

afstand d 

adviess basisschool 

etnischee samenstelling 

vriendenn basisschool 

imago o 

broerss of zussen 

begeleiding g 

wenss ouders 

grondslagg school 

groottee school 

buitenschoolse e 

activiteiten n 

(anderee reden) 

68 8 

58 8 

51 1 

72 2 

31 1 

44 4 

34 4 

34 4 

32 2 

19 9 

11 1 

8 8 

4 4 

21 1 

72 2 

56 6 

47 7 

49 9 

42 2 

29 9 

23 3 

25 5 

37 7 

13 3 

10 0 

10 0 

4 4 

25 5 

74 4 

65 5 

63 3 

44 4 

57 7 

46 6 

35 5 

30 0 

21 1 

23 3 

28 8 

11 1 

4 4 

20 0 

94 4 

62 2 

54 4 

23 3 

59 9 

65 5 

29 9 

31 1 

29 9 

25 5 

26 6 

37 7 

14 4 

20 0 

75 5 

60 0 

54 4 

49 9 

46 6 

45 5 

31 1 

31 1 

30 0 

20 0 

18 8 

15 5 

6 6 

22 2 

Inn de volgende paragrafen wordt nader op dit schoolkeuzepatroon ingegaan en wordt ook 
aandachtt geschonken aan de informatievoorziening en de houding van de ouders ten opzichte 
vann onderwijs. Deze gegevens zijn overigens verkregen door de leerlingen over de ouderlijke 
betrokkenheidd te ondervragen. Enige kanttekeningen zijn daarom wel op hun plaats. Eerst 
wordenn de voorrangsgroepen (de 1,9 en 1,25 leerlingen) met elkaar vergeleken. Hoewel zij in 
hett verkregen advies weinig van elkaar verschillen, zijn zij in hun schoolkeuzemotieven 
minderr eenduidig. Vervolgens komen op een vergelijkbare wijze de niet-voorrangsgroepen 
(dee 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen) aan bod. 

6.3.11 Kinderen van laag opgeleide allochtone en autochtone ouders 

Schoolkeuzemotieven Schoolkeuzemotieven 
Vann een echt school&euzeproces is bij veel 1,9 leerlingen eigenlijk geen sprake. Velen maken 
niett bewust een keuze en richten zich voornamelijk op het advies voor een bepaalde 
middelbaree school dat door de basisschool wordt gegeven. Bijna driekwart van hen geeft aan 
datt dit advies een grote rol heeft gespeeld bij het maken van de keuze. Het sterkst speelt dit bij 
jongerenn die een vbo/mavo advies krijgen (tabel 6.3). Ook van de allochtone jongeren die een 
havo/vwoo advies krijgen, zegt echter de helft dat hun schoolkeuze mede is bepaald door de 
leerkrachtt op de basisschool. De 1,9 leerlingen zijn daarmee sterk gericht op de 
onderwijskundigee kant van de school. Van relatief minder grote betekenis bij deze groep zijn 
keuzemotievenn die te maken hebben met de sociale context van de school. Criteria als sfeer, 
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vriendenn van de basisschool, etnische samenstelling en grootte van de school zijn niet van 

doorslaggevendd belang bij het maken van de keuze. 

Tabell  6.3 Het schoolkeuzemotief "advies basisschool" voor 1,9 en 1,25 leerlingen naar 

adviesniveau,, in procenten 

adviess basisschool belangrijk 

1,99 vbo/mavo advies (N=45) 87 

1,99 mavo/havo advies (N=32) 63 

1,99 havo/vwo advies (N=24) 46 

1,255 vbo/mavo advies (N=30) 63 

1,255 mavo/havo advies (N=20) 45 

1,255 havo/vwo advies (N=21) 33 

Ookk de meeste 1,25 leerlingen zijn niet erg uitgesproken in hun schoolkeuzemotieven. Zij 

gaann weliswaar minder dan 1,9 leerlingen puur op het advies van de basisschool af, maar er 

komtt geen ander belangrijk argument voor terug. De meeste argumenten worden door de 1,25 

jongerenn ongeveer even vaak genoemd, ongeacht het advies dat zij krijgen. Hieruit blijkt dat 

dezee groep leerlingen een relatief homogene groep is met een zelfde soort achtergrond en met 

eenn zelfde soort keuzemotieven. Gemiddeld scoren zij bij alle schoolkeuzemotieven het 

laagst,, hetgeen enigszins passief, negatief en fatalistisch overkomt. Een aantal jongeren uit 

dezee categorie heeft, net als een aantal allochtone scholieren, ook niet zo veel keus gehad, 

omdatt de (vbo-)richting die zij willen volgen slechts op een beperkt aantal scholen gevolgd 

kann worden. Andere argumenten zijn dan minder relevant. De keus voor een bepaalde school 

iss door een aantal jongeren dan ook omschreven als "ik had geen andere keus " of "ik moest 

erer van de basisschool naar toe". Andere jongeren benaderen deze beperkte keuze overigens 

positiever.. "Het is een goede school en omdat ik toch die richting (motorvoertuigentechniek, 

PG)) wou doen, ben ik niet eens op andere scholen gaan kijken. Dat het in de buurt is, is mooi 

meegenomen,meegenomen, maar dat was lang niet het belangrijkste punt. Ik wou die opleiding zo graag 

doen,doen, dat ik ook wel naar een ander deel van de stad was gegaan " (Nederlandse jongen, 15 

jaar,, Enschede, 4e klas vbo). 

Dee relatief weinige 1,9 en 1,25 leerlingen die een havo/vwo advies hebben gekregen, 

latenn een in sommige opzichten ander beeld zien. Zij gaan minder op het advies van de 

basisschooll  af en hechten meer waarde aan het imago van de school Het imago van de 

schooll  is voor de helft van hen een belangrijk argument. Zij noemen het zelfs veel vaker als 

selectiecriteriumm dan de 1,0 elite leerlingen die een havo/vwo advies hebben gekregen (27 

procent).. Zij zijn de uitzondering in hun eigen groep en een dergelijke school biedt hen de 

mogelijkheidd om met een ander soort jongeren in contact te komen. Ook denken zij dat de 

kwaliteitt van dergelijke scholen beter is. "Ja, ik ben expres naar die school in Amstelveen 

gegaan.gegaan. Dat is wel bekakt, maar ik praat liever bekakt dan als een halve Marokkaan. De 
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schoolschool is wel moeilijk. Het is havo, maar het lijkt net vwo. Als je op een school met veel 

buitenlandersbuitenlanders zit, dan is het vanzelf wat makkelijker, als je zelf Nederlander bent" 

(Nederlandsee jongen, Amsterdam, 16 jaar, 4e klas havo). 

Hoewell  de meeste 1,25 leerlingen weinig uitgesproken zijn in hun schoolkeuzemotieven, 

zijnn er ook uitzonderingen. "We hadden zo'n scholenlijst met alle scholen van Amsterdam. 

ToenToen hebben we op twee dingen gelet: het moest in de buurt zijn en het moest het goede 

niveauniveau bieden. Scholen genoeg hier, maar veel scholen hebben alleen havo/vwo. Daar kwam 

ikik dus niet voor in aanmerking, want ik had een mavo/havo advies. Toen bleven over: het 

AmsterdamsAmsterdams Lyceum, het Spinozalyceum, het Sweelinck College en de Gerrit v.d. Veen 

Scholengemeenschap.Scholengemeenschap. Het Amsterdams had een verschrikkelijk slechte naam, dat er veel 

drugsdrugs waren en dat er gedeald werd in de pauzes, op het Spinoza en het Sweelinck zaten 

alleenalleen maar allochtonen en toen bleef dus de Gerrit over. Daar zaten tenminste nog wat 

Nederlanders.Nederlanders. O ja, ik ben ook nog op de CSB (Christelijke Scholengemeenschap 

Buitenveldert)Buitenveldert) gaan kijken. Dat was wel niet in de buurt, maar mijn beste vriendin ging daar 

heen.heen. Dat leek me op zich een leuke school, maar veel te groot, een fabriek. Je bent daar echt 

eeneen nummer. Ik voelde me totaal niet op m'n gemak daar en dat is toch heel belangrijk. Nog 

eeneen ander voordeel van de Gerrit was trouwens dat ze een 2-jarige brugklas hadden. Ik had 

weliswaarweliswaar mavo/havo niveau, maar uiteindelijk is het toch havo geworden " (Nederlands 

meisje,, 19 jaar, Amsterdam, 2e klas hbo). Uit dit voorbeeld komt naar voren dat het kiezen 

vann een school bij sommigen gebeurt op meerdere gronden. Argumenten als afstand, de 

groottee van de school en het aangeboden programma spelen een rol, maar net zo goed wordt 

gelett op de bevolkingssamenstelling en het imago dat de school heeft. Ook wordt duidelijk dat 

1,255 leerlingen vaak een minderheid zijn en zich dat ook realiseren. Dit geldt met name voor 

dee jongeren in Amsterdam. Degenen met een havo/vwo advies zijn in de minderheid, omdat 

dee meeste medeleerlingen hoger opgeleide ouders hebben. Op de lagere niveaus moeten ze 

hunn klassen veelal delen met allochtone leerlingen, hetgeen soms als ongewenst wordt 

beschouwd. . 

InformatievoorzienInformatievoorzien ing 

Bijj  het verkrijgen van informatie laten de 1,9 en 1,25 leerlingen een zeer vergelijkbaar beeld 

zienn (tabel 6.4). Het sterk leunen op het advies van de basisschool voor een bepaalde 

middelbaree school resulteert in een relatief gering aantal scholen dat met de ouders vooraf aan 

dee keuze wordt bezocht. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat alleen de open avond of 

dagg van de school, waar men ook daadwerkelijk heen is gegaan, is bezocht. In een enkel geval 

iss men zelfs alleen gekomen om zich in te schrijven. Dat laatste komt met name bij vbo-

leerlingenn voor. Sommige buitenlandse jongeren geven aan de open dagen met oudere broers 

enn zussen te bezoeken. "Omdat mijn ouders slecht Nederlands spreken, had het helemaal 

geengeen zin om met hen naar een informatie-avond te gaan. Daarom ben ik samen met mijn 

broerbroer naar die school gegaan. Mijn broer gaat nu ook altijd naar de ouderavonden en dan 

verteltvertelt hij mijn ouders wel hoe het gaat. Dat gaat prima " (Turkse jongen, 14 jaar, Enschede, 

3ee klas vbo). Broers en zussen spelen overigens een relatief beperkte rol bij de 

informatievoorziening.. Slechts zestien procent noemt deze bron van informatie. Bij de 1,25 
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leerlingenn komt het verkrijgen van informatie via broers en zussen echter nauwelijks vaker voor. 

Slechtss twintig procent zegt op deze manier aan informatie te zijn gekomen, terwijl zij juist 

vakerr dan 1,9 leerlingen over oudere broers en zussen beschikken. Dit kan een aanwijzing zijn, 

datt binnen deze families de school een minder frequent besproken thema is. 

Tabell  6.4 Informatievoorziening bij 1,9 en 1,25 leerlingen (meerdere antwoorden 

mogelijk) ) 

1,99 leerlingen 1,25 leerlingen 

bezoekk met ouders aan één middelbare school 47 45 

bezoekk met ouders aan meerdere middelbare scholen 34 31 

bezoekk met basisschool aan middelbare school 57 62 

informatiee van broers en zussen 16 20 

informatiee van vrienden en kennissen 56 46 

lezenn van folders en brochures 48 49 

anderss 18 18 

Uitt ander onderzoek is overigens aangetoond dat voor allochtonen de betekenis van broers en 

zussenn juist groot kan zijn. Het blijkt namelijk dat allochtone leerlingen met oudere broers en 

zussenn het op school beduidend beter doen dan allochtone leerlingen die zelfde oudsten zijn. De 

ouderee broers en zussen hebben een voortrekkersrol. Zij kunnen helpen als er moeilijkheden op 

schooll  zijn. Vooral de sociaal-psychologische hulp is erg belangrijk. "Het zijn vaak oudere 

broersbroers en zussen die in moeilijke periodes de succesvolle jongeren erdoorheen slepen en op wie 

zijzij kunnen terugvallen (Crul, 1998, p. 55). Het is niet zozeer feitelijke kennis waar de jongere 

broerss en zussen van kunnen profiteren. Vaak hebben de oudere broers en zussen namelijk zelf 

eenn nog lagere opleiding gehad. Dat zal misschien ook de reden zijn dat de respondenten hun 

broerss en zussen niet als informatiebron voor hun huidige school hebben genoemd. Wel kunnen 

ouderee broers en zussen motiveren en een schakel vormen tussen de vaak analfabete ouders en 

dee school. 

Vriendenn en kennissen spelen zowel bij de 1,9 als de 1,25 leerlingen een redelijk 

belangrijkee rol in de informatievoorziening. Ongeveer de helft van hen geeft aan dat zij vooraf 

mett bekenden hebben gesproken over de school. Uit de interviews blijkt dat bij de 1,9 

leerlingenn dit vaak mensen van de "eigen" etnische groep zijn. Soms wordt er gepraat met 

kennissenn van de ouders die ook kinderen op een bepaalde school hebben. Aan de andere kant 

zijnn er ook allochtone jongeren die juist expres niet te veel afgaan op informatie uit de eigen 

etnischee kring. Zij schatten de kwaliteit van deze informatie niet al te hoog in en denken dat 

eenn school met veel allochtonen de kwaliteit ook niet bevordert. "Als ik hoor wat mijn 

vriendinvriendin op het vwo van die school leert, dat leer ik al op de mavo van mijn eigen school. Dat 

kankan ook niet anders als er geen Nederlanders in de klas zijn. Het klinkt wel zo goed, vwo, 

maarmaar wanneer je later wilt werken, dan kom je er wel achter dat het niets is. Ik heb dan liever 
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eeneen mavo diploma van een goede school, waarmee ik nog een vervolgopleiding kan doen " 

(Marokkaanss meisje, Amsterdam, 15 jaar, 3e klas mavo). 

OuderlijkeOuderlijke betrokkenheid 

Allochtonee jongeren zeggen vaak dat hun ouders veel waarde hechten aan onderwijs en het 

ergg toejuichen als zij naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs kunnen. Ook geeft bijna 

zestigg procent aan zeer regelmatig (minstens drie keer per week) met de ouders over school te 

spreken.. Tegelijkertijd geven zij echter aan dat de ouders niet over de vaardigheden 

beschikkenn om dit enthousiasme ook in praktische zin aan te wenden en om hun kinderen 

actieff  te ondersteunen. Daarvoor zijn zij te slecht op de hoogte van het Nederlandse 

onderwijssysteemm en kennen zij ook te weinig scholen. Door veel scholen wordt echter 

gedachtt dat allochtone ouders geen belangstelling hebben voor onderwijs. Ongeveer zestig 

procentt van de allochtone jongeren zegt dat hun ouders zelden of nooit naar een ouderavond 

gaan,, maar dat is niet eens zoveel hoger dan bij de overige groepen. De door scholen 

gesignaleerdee afwezigheid van allochtone ouders heeft volgens Veenman (1996) dan ook niets 

tee maken met een desinteresse van deze ouders voor onderwijs en diploma's. "Uit  het feit dat 

allochtoneallochtone ouders in geringere mate dan autochtone ouders contact onderhouden met de 

schoolschool van hun kinderen, mag niet worden afgeleid dat ze weinig ambitieus zijn wanneer het 

gaatgaat om de opleiding van hun kinderen" (p. 27). Hetzelfde beeld komt ook bij deze 

respondentenn naar voren. Juist de laag opgeleide allochtone ouders hechten volgens de 

jongerenn heel veel waarde aan school. Twee derde van hen meent dat de ouders de school 

"heell  belangrijk" vinden. Ter vergelijking: van de 1,25 leerlingen is slechts één derde dezelfde 

meningg toegedaan en meent zestig procent dat de school door de ouders "redelijk belangrijk" 

wordtt gevonden. Ook wordt in 1,25 gezinnen gemiddeld minder dan in 1,9 gezinnen 

gesprokenn over school (tabel 6.5). Ondanks de geringere betrokkenheid, zijn de ouders van 

1,255 leerlingen wel trouwer in het bezoeken van ouderavonden. Dit zal verklaard worden door 

dee onbekendheid van allochtone ouders met dit verschijnsel. Ook taalproblemen kunnen aan 

ditt verschil ten grondslag liggen. 

Misschienn juist wel door het feit dat ze zelf meestal haast geen opleiding hebben gehad, 

maarr daar wel positief tegenover staan, verwachten allochtone ouders veel van hun kinderen. 

Zee menen dat diploma's hun kinderen meer kansen geven. Ook veel allochtone jongeren zelf 

zijnn sterk op diploma's gericht. Niet zelden werd door de respondenten de opmerking gemaakt 

datt "je achter de kassa bij Albert Heijn al havo nodig hebt. " Een diploma wordt door hen 

voorall  gezien als een toegangsbewijs voor het krijgen van een baan. Minder waarde wordt 

gehechtt aan de school als een plek waar je vrienden en vriendinnen ontmoet, zoals veel 

Nederlandsee leerlingen uit het 1,0 milieu aangeven. "Ik kan niet zeggen dat ik elke dag 

juichendjuichend naar school ga. Soms is het echt heel saai. Maar toch vind ik school heel erg 

belangrijk.belangrijk. Werk ook wel, maar dan zul je toch eerst naar school moeten. Zonder diploma 

komkom je nergens meer. Voor de simpelste klussen vragen ze al een diploma " (Surinaamse 

jongen,, Amsterdam, 16 jaar, 4e klas mavo). 
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Tabell  6.5 Ouderlijke betrokkenheid bij 1,9 en 1,25 leerlingen, in procenten 

waardee van school heel belangrijk 

waardee van school belangrijk 

waardee van school niet belangrijk 

regelmatigg spreken over school met ouders 

aff  en toe spreken over school met ouders 

haastt nooit spreken over school met ouders 

regelmatigg bezoeken van ouderavonden 

aff  en toe bezoeken van ouderavonden 

nooitt bezoeken van ouderavonden 

1,99 leerlingen 

65 5 

35 5 

0 0 

58 8 

31 1 

11 1 

41 1 

38 8 

21 1 

1,255 leerlingen 

35 5 

61 1 

4 4 

49 9 

35 5 

16 6 

58 8 

26 6 

17 7 

Eenn aantal allochtone jongeren vindt dat hun ouders zelfs te veel waarde aan de school 

hechten.. De ouders stellen onmogelijke eisen, waar de jongeren niet aan kunnen voldoen. 

Dezee ouders zijn meestal ook niet in staat om hun eisen ook in praktische zin te ondersteunen, 

bijvoorbeeldd door met het huiswerk te helpen. Sommige jongeren spreken, om van het gezeur 

aff  te zijn, maar helemaal niet meer met hun ouders over school. "Mijn ouders spreken slecht 

Nederlands,Nederlands, hebben weinig opleiding gehad en werken niet. Ze zijn nog sterk op Turkije gericht 

enen gaan er elk jaar heen. Ze hebben eigenlijk geen idee van de opleidingen hier in Nederland, 

maarmaar roepen steeds dat ik mijn best moet doen op school. Zelf kunnen ze me helemaal niet 

helpenhelpen als ik problemen heb met school. Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met over 

schoolschool te vertellen. Ik spreek daar nu vaker met mijn vrienden of met leraren over. Ik wil na de 

havohavo commerciële bouwkunde gaan doen; mijn ouders weten niet goed wat het inhoudt, maar 

ietsiets met de bouw lijkt hun wel goed " (Turkse jongen, 17 jaar, Enschede, 5e klas havo). 

6.3.22 Kinderen van hoger  opgeleide ouders 

Schoolkeuzemotieven Schoolkeuzemotieven 

Inn het Onderwijsvoorrangsbeleid worden alle niet tot een achterstandsgroep behorende 

leerlingenn samengevoegd tot de categorie 1,0 leerlingen. Dat deze leerlingen een zeer 

heterogenee groep vormen, komt echter ook in het schooladvies en de schoolkeuzemotieven 

naarr voren. Er is duidelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de modale 1,0 

leerlingen,, die vaak een mavo/havo advies krijgen en anderzijds de 1,0 elite leerlingen, die 

nagenoegg altijd een havo/vwo advies krijgen. Met name deze laatste groep is zeer 

uitgesprokenn in hun motieven. Zij laten zich hierbij nauwelijks leiden door het advies van de 

basisschool.. Het belangrijkste schoolkeuzemotief voor deze leerlingen is de sfeer van de 

school.. Hoewel dit aspect bij de andere groepen ook belangrijk is, noemt maar liefst 94 

procentt van de 1,0 elite leerlingen de sfeer het belangrijkste motief. Uit ander onderzoek blijkt 

datt niet alleen voor de leerlingen zelf te gelden, maar ook voor de ouders. "Volgens sommige 
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oudersouders en leerlingen is het welzijnsaspect van de school zelfs belangrijker dan het leren ", 

alduss onderwijskundige Roel Bosker in Trouw (9 mei 1998). Hij vraagt zich wel af of de sfeer 

enn de gezelligheid de belangrijkste keuzemotieven moeten zijn. "Als een leerling eenmaal op 

schoolschool zit, dan vindt hij het er altijd gezellig en hun ouders noemen de sfeer altijd goed. 

ScholenScholen onderscheiden zich nauwelijks op dit terrein. Dus ouders die alleen op basis van dit 

criteriumcriterium een school zoeken, richten zich niet op het vinden van een effectieve school. (...) Als 

dede prestaties goed zijn, is de sfeer op school dat ook. " 

Dee sfeer blijk t ook nauw verbonden te zijn met andere belangrijke keuzemotieven van 

dezee leerlingen, te weten de etnische samenstelling, het soort leerlingen op de school en het 

volgenn van vrienden van de basisschool. Met name het laatste argument geldt het sterkst voor 

dee 1,0 elite leerlingen. Er is hier duidelijk sprake van een bepaald scholencircuit, waar men 

zichh expliciet op richt. Voor 1,0 elite leerlingen is ook de grootte (of liever gezegd de 

kleinschaligheid)) van de school van belang. Met name in Amsterdam hebben deze leerlingen 

nogg de beschikking over een aantal "kleine" scholen (bijvoorbeeld categoriale gymnasia), 

waarr men zich onder gelijkgestemden kan bevinden en die men niet te veel met anderen hoeft 

tee "delen". De 1,0 modaal leerlingen hechten minder waarde aan deze kleinschaligheid, maar 

vindenn het wel belangrijk dat de school "netjes" is. Dit komt tot uiting in het belang dat door 

dezee leerlingen aan de criteria etnische samenstelling, imago en ook denominatie wordt 

gegeven.. Het is overigens niet zozeer dat jongeren persé naar een openbare, rooms-katholieke, 

protestants-christelijkee of andersoortige school willen. Denominatie wordt opnieuw vaak 

gebruiktt om de sfeer op school aan te geven. Een deel van de jongeren kiest voor het 

bijzonderr onderwijs, omdat bijvoorbeeld de leerlingen leuker met elkaar zouden omgaan en 

hett er wat "netter" zou zijn. 

All  met al kan geconcludeerd worden dat met name de 1,0 elite leerlingen weliswaar een 

breedd scala aan argumenten opnoemen, maar dat een groot deel daarvan herleid kan worden 

tott het argument sfeer. "Al mijn vriendinnen gingen naar die school, dat vond ik wel 

belangrijk.belangrijk. En je zoekt naar een school die een beetje op de basisschool lijkt. Toen ik op die 

schoolschool kwam, vond ik de sfeer hetzelfde op de basisschool, heel gezellig dus " (Nederlands 

meisje,, 15 jaar, Amsterdam, 3e klas gymnasium). Het extreme belang dat aan de sfeer op 

schooll  wordt toegekend, heeft ook te maken met het feit dat kennisverwerving en 

diplomabezitt voor deze groep vanzelfsprekend zijn. Voor deze leerlingen hoeven scholen niet 

meerr primair mobiliserend te zijn, want het hoogste niveau is al bereikt. Andere 

onderscheidendee factoren, zoals sfeer, nemen dan in belang toe. In verhouding tot de 

opvattingg van veel 1,9 en 1,25 leerlingen, waar de school in eerste instantie een (verplichte) 

instellingg is om wat te leren, hechten 1,0 leerlingen dus veel meer waarde aan de school als 

socialee context. 

Informatievoorziening Informatievoorziening 

Watt betreft de informatievoorziening komt het beeld naar voren dat deze leerlingen, conform 

dee verwachting, een groot aantal methoden gebruiken om aan de informatie te komen (tabel 

6.6)) Een aantal middelbare scholen wordt met de gehele achtste groep bezocht. Dit gebeurt 

overigenss met name in Enschede, waar door het kleinere aantal scholen de situatie 
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overzichtelijkerr is. Bovendien zijn daar meer afspraken tussen het basis- en voortgezet 

onderwijss in dezelfde zuil dan in Amsterdam. Voor een aantal 1,0 modaal leerlingen blijf t het 

daarbijj  en bezoeken zij met hun ouders alleen de school van hun keuze. Voor de meeste 1,0 

elitee jongeren is de informatiezoektocht dan nog niet voltooid. Slechts achttien procent van 

henn bezoekt alleen de school waar men ook daadwerkelijk heen is gegaan. Soms is overigens 

aann de bovenkant de keuze van tevoren al behoorlijk vastgelegd: 'Ik mocht van mijn ouders 

naarnaar elke school, als het maar wel een gymnasium was" meldt een jongen uit de Amsterdamse 

Concertgebouwbuurt.. De meeste jongeren bezoeken met hun ouders een aantal middelbare 

scholen.. Daarbij ligt het maximum op vijf . Van de kennis van vrienden en bekenden wordt 

geprofiteerd,, maar niet vaker dan bij de andere onderscheiden groepen. Ook lezen zij in 

ongeveerr gelijke mate folders en brochures over de school. Daarentegen maken deze jongeren 

well  vaker gebruik van informatie die gegeven wordt door broers en zussen. De kinderen uit 

éénn gezin hebben over het algemeen een vergelijkbare schoolloopbaan en gaan naar dezelfde 

schooll  (en vaak ook hetzelfde niveau). Bijna de helft van de 1,0 elite leerlingen noemt een 

anderee bron van informatievoorziening. Dit zijn met name ouders, andere familieleden of 

vriendenn van ouders die zelf in het onderwijs werkzaam zijn. De meeste 1,0 modaal leerlingen 

beschikkenn niet over een dergelijk netwerk. 

Tabell  6.6 Informatievoorziening bij 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen (meerdere 

antwoordenn mogelijk) 

1,00 modaal 1,0 elite 

bezoekk met ouders aan één middelbare school 38 29 

bezoekk met ouders aan meerdere middelbare scholen 34 68 

bezoekk met basisschool aan middelbare school 68 48 

informatiee van broers en zussen 33 25 

informatiee van vrienden en kennissen 51 49 

lezenn van folders en brochures 46 66 

anderss 28 42 

OuderlijkeOuderlijke betrokkenheid 

Dee betrokkenheid van de 1,0 elite ouders bij de school is over het algemeen groter dan bij de 

1,00 modaal ouders. Dit uit zich in het frequenter bezoeken van ouderavonden en het frequenter 

sprekenn met de kinderen over school. De waarde die volgens de jongeren door de ouders aan 

schooll  wordt gehecht, verschilt weer minder van elkaar (tabel 6.7). Opvallend is dat dit 

percentagee zowel bij de 1,0 modaal als bij de 1,0 elite leerlingen lager ligt dan bij de 1,9 

leerlingen.. Ook hier blijkt weer dat allochtone ouders zeer veel belang aan onderwijs hechten 

enn de school echt als middel zien om sociale mobiliteit te bereiken. Dit is voor de 1,0 ouders 

eenn minder relevante functie van onderwijs, omdat veel leerlingen zich al op een hoog niveau 

bevinden.. Wel zijn de 1,0 ouders veel beter dan de allochtone ouders in staat om hun 
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betrokkenheidd ook in concrete daden om te zetten: bijna de helft van de 1,0 jongeren geeft 
bijvoorbeeldd aan dat zij regelmatig door de ouders worden geholpen met het huiswerk. 

Tabell  6.7 Ouderlijke betrokkenheid bij 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen, in procenten 

1,00 modaal 1,00 elite 
waardee van school heel belangrijk 
waardee van school belangrijk 
waardee van school niet belangrijk 

regelmatigg spreken over school met ouders 
aff  en toe spreken over school met ouders 
haastt nooit spreken over school met ouders 

regelmatigg bezoeken van ouderavonden 
aff  en toe bezoeken van ouderavonden 
nooitt bezoeken van ouderavonden 

49 9 
51 1 
0 0 

52 2 
42 2 

6 6 

54 4 

37 7 

9 9 

57 7 
42 2 

1 1 

71 1 

28 8 
1 1 

71 1 

18 8 
11 1 

6.44 Het verloop van de schoolloopbaan 

Bijj  het verloop van de schoolloopbaan kan aan een aantal zaken worden gedacht. Allereerst 
wordtt bekeken in hoeverre het destijds door de basisschool verstrekte advies juist is gebleken. 
Tenn tweede zal naar voren komen in hoeverre de jongeren te maken hebben met vertragende 
factorenn als doubleren, ongediplomeerde afstroom en voortijdige schoolwisseling. En 
tenslottee kan het succes van de schoolloopbaan worden gedefinieerd in vergelijking met het 
ouderlijkk milieu. In hoofdstuk twee kwam al ter sprake dat er vier prototypen van 
schoolloopbanenn zijn onderscheiden: de stagnerende schoolloopbaan, waarbij jongeren er niet 
inn slagen een hoger onderwijsniveau dan hun laaggeschoolde ouders te behalen; de stijgende 
schoolloopbaan,, waarbij dat wel lukt; de dalende schoolloopbaan, waarbij het bereikte 
onderwijsniveauu van de jongeren lager dan dat van de ouders is (eventueel wel met een 
destijdss verstrekt hoog advies) en tenslotte de consoliderende schoolloopbaan waarbij het 
adviess en het bereikte opleidingsniveau van de jongeren vergelijkbaar is met dat van de 
ouderss en beide op een hoog niveau liggen (figuur 6.1). De stagnerende en consoliderende 
schoolloopbanenn ondersteunen de reproductietheorie, terwijl de stijgende schoolloopbaan bij 
dee mobiliseringstheorie past. De dalende schoolloopbaan ondersteunt geen van beide 
theorieën.. Bij deze indeling wordt dus gekeken naar het verloop van de schoolloopbaan ten 
opzichtee van het ouderlijk milieu. Het gaat daarbij om de intergenerationele mobiliteit, dat wil 
zeggenn dat wordt bekeken in hoeverre de respondenten het beter "doen" dan hun ouders. Van 
eenn vermindering van de invloed van het sociale milieu en een sterk mobiliserend karakter 
vann het onderwijsstelsel is sprake als de bereikte niveaus van de diverse groepen meer op 
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elkaarr gaan lijken. Als alle groepen het beter blijken te doen dan hun ouders, dan is er 
weliswaarr sprake van sociale mobiliteit ten opzichte van de vorige generatie, maar dan 
wordenn de verschillen binnen de generaties door het onderwijs niet verminderd. Het onderwijs 
blijf tt dan de sociale structuren van de maatschappij reproduceren, alleen op een hoger niveau 
dann voorheen. 

Figuurr 6.1 Een typologie van schoolloopbanen 

ouderlijkk milieu laag ouderlijk milieu hoog 
bereiktt opleidingsniveau leerlingen hoog 

bereiktt opleidingsniveau leerlingen laag 

"stijgers" " 
(typee A) 

"stagneerders" " 
(typee B) 

"consolideerders" " 
(typee C) 
"dalers" " 
(typee D) 

CorrectheidCorrectheid van het advies 
Inn de meeste gevallen blijkt het destijds door de basisschool gegeven advies juist te zijn 
geweest,, ook omdat er dikwijl s (expres) een gecombineerd advies is gegeven. Daardoor 
kunnenn de leerlingen nog twee kanten uit. Het advies blijkt daarom het minst uit te komen bij 
degenenn die een puur mavo-advies of een puur havo-advies hebben gekregen (tabel 6.8). 

Tabell  6.8 Ouderlijk milieu en huidig niveau leerlingen, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

totaal l 

1,9 9 

leerlingen n 

(N=107) ) 

40 0 

26 6 

22 2 

12 2 

100 0 

1,25 5 

leerlingen n 

(N=74) ) 

46 6 

27 7 

18 8 

9 9 

100 0 

1,00 modaal 

leerlingen n 

(N== 82) 

20 0 

45 5 

24 4 

13 3 

100 0 

1,00 elite 

leerlingen n 

(N=66) ) 

11 1 

14 4 

21 1 

54 4 

100 0 

totaal l 

(N== 329) 

31 1 

28 8 

23 3 

18 8 

100 0 

Vann degenen met een mavo-advies zit nu een derde deel op het (i)vbo, maar tegelijkertijd zit 
twintigg procent nu op de havo en is dus destijds ondergeadviseerd. Bij degenen met een havo-
adviess blijkt veertig procent op de mavo terecht te zijn gekomen. De havo is duidelijk het 
minstt uitgesproken schooltype. Een prototype havo-leerling manifesteert zich minder snel dan 
eenn prototype vbo, mavo of gymnasiumleerling. Het zijn bij wijze van spreken goede mavo 
leerlingenn of slechte vwo leerlingen. Ook trekt de havo niet in het bijzonder een bepaalde 
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groep.. Bij alle onderscheiden groepen heeft de havo een gelijk aandeel. Op het vwo zitten 

daarentegenn vooral de 1,0 elite leerlingen, op de mavo de 1,0 modaal leerlingen en op het vbo 

dee 1,9 en 1,25 leerlingen. 

Hett verschil tussen adviesniveau en huidig niveau kan wat preciezer bekeken worden door 

puntenn te geven. Hierbij krijgen de leerlingen met een (i))vbo-advies 1 punt, terwijl degenen 

mett een vwo-advies het maximale aantal van 4 punten krijgen.2 Ditzelfde kunnen we doen 

mett het huidige of bereikte niveau. Uit deze tabel 6.9 kan worden afgeleid dat vrijwel alle 

groepenn een hoger advies krijgen dan dat zij uiteindelijk weten te behalen. Opvallend is echter 

datt het verschil tussen advies en uitkomst bij de Turken en Marokkanen (zowel bij de meisjes 

alss de jongens) minimaal is. Turkse jongens en Marokkaanse meisjes weten zelfs hun huidige 

niveauu iets hoger te laten uitkomen dan bij het destijds verstrekte advies. Dit in tegenstelling 

tott de Nederlanders en Surinamers die vrij fors dalen. Bij de Nederlanders wordt dit verklaard 

doorr de 1,25 leerlingen. Hun tot dusverre bereikte niveau komt een stuk lager uit dan het 

adviess dat zij destijds gekregen hebben. Bij de overige Nederlandse leerlingen is er ook sprake 

vann een daling, maar daar valt de schade mee. De slechte score van de Surinaamse leerlingen 

iss vrij opmerkelijk, omdat uit ander onderzoek bekend is dat zij over het algemeen hoger 

scorenn dan Turken en Marokkanen (Veenman, 1996a). Misschien zijn de succesvolle 

Surinaamsee leerlingen wat ondervertegenwoordigd in dit onderzoek, hetgeen samen kan 

hangenn met hun relatief geringe aantal onder de groep respondenten. 

Tabell  6.9 Ontwikkeling advies- en huidige niveau voor verschillende groepen, in punten 

Nederlandsee jongens (N= 96) 

Nederlandsee meisjes (N=100) 

Surinaamsee jongens (N=12) 

Surinaamsee meisjes (N=16) 

Turksee jongens (N=26) 

Turksee meisjes (N= 14) 

Marokkaansee jongens (N= 16) 

Marokkaansee meisjes (N= 29) 

1,99 leerlingen (N= 107) 

1,255 leerlingen (N=74) 

1,00 modaal leerlingen (N=82) 

1,00 elite leerlingen (N=66) 

totaall  (N=329) 

advies s 

2,56 6 

2,82 2 

2,16 6 

1,75 5 

1,92 2 

2,00 0 

2,21 1 

2,33 3 

2,11 1 

2,22 2 

2,42 2 

3,33 3 

2,45 5 

huidigg niveau 

2,39 9 

2,58 8 

2,00 0 

1,53 3 

2,03 3 

2,00 0 

2,17 7 

2,35 5 

2,07 7 

1,89 9 

2,29 9 

3,28 8 

2,31 1 

verschil l 

-0,17 7 

-0,24 4 

-0,16 6 

-0,22 2 

+0,11 1 

0,00 0 

-0,04 4 

+0,02 2 

-0,04 4 

-0,33 3 

-0,13 3 

-0,05 5 

-0,14 4 

Duss (i)vbo = 1; vbo/mavo = 1,5; mavo = 2; mavo/havo = 2,5; havo = 3; havo/vwo = 3,5; vwo = 4 
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Hoewell  de meeste jongeren nog met hun schoolloopbaan bezig zijn, kan op grond van deze 
tabell  voorzichtig geconcludeerd worden dat vooral de Nederlandse 1,25 leerlingen te hoog 
geadviseerdd worden en in de loop der jaren het meest dalen. Zij duiken zelfs onder de 
prestatiess van de allochtone leerlingen, die hun advies samen met de elite leerlingen het meest 
wetenn waar te maken. Dit hangt natuurlijk ook samen met het feit dat de adviezen van de 
allochtonee leerlingen het laagst zijn en zij dus moeilijker kunnen dalen. 

VoortijdigeVoortijdige schoolwisseling, ongediplomeerde afstroom, uitstroom en doubleren. 
Behalvee het verschil tussen advies en het tot dusverre bereikte niveau kunnen ook andere 
aspectenn worden bekeken, die kunnen wijzen op een moeizame dan wel vlotte 
schoolloopbaan.. Dit betreft zaken als het voortijdig van school wisselen, het ongediplomeerd 
dee school verlaten en het doubleren. Omdat deze verschijnselen nauw verbonden zijn met 
leeftijd,, is deze factor constant gehouden door hier per leeftijdsjaar naar te kijken (tabel 6.10). 

Hoewell  een deel van de allochtone leerlingen een relatief gunstige schoolloopbaan 
doorloopt,, vinden we in dezelfde groep jongeren met duidelijke problemen. Veel 1,9 
leerlingenn beginnen de carrière op de middelbare school namelijk al gelijk met een 
achterstand:: veel van hen zijn dertien of zelfs veertien jaar oud, terwijl Nederlandse leerlingen 
meestall  twaalf zijn en soms pas elf. Van de ondervraagde Nederlandse leerlingen is op 
dertien-- of veertienjarige leeftijd nog bijna niemand blijven zitten; bij de allochtone 
leerlingen,, die dus vaak dan pas de middelbare schoolpoorten betreden, is dit al bijna twintig 
procent. . 
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Tabell  6.10 Doubleren, tussentijdse schoolwisseling, diplomabezit en afstroom per groep, 
inn procenten (rekening gehouden met leeftijd) 

1,99 1,25 1,0 modaal 1,0 elite totaal 
leerlingenn leerlingen leerlingen leerlingen (N= 329) 
(N=107)) (N=74) (N=82) (N=66) 

doubleren n 
-- nee 62 
-ja,, 1 keer 32 
-ja,, 2 keer 6 

tussentijdss van 24 
schooll  gewisseld 

diplomabezit t 
-- nee, nog niet 79 
mogelijk k 
-- ja, naar 18 
vervolgopleiding g 
-- ja, naar werk 0 
-- nee, wel naar 1 
vervolgopleiding g 
-- nee, wel naar werk 2 
off  anders 

Hett aantal jongeren dat op jonge leeftijd al van school gewisseld is, is zowel bij de 1,9 en 1,25 
leerlingenn vrij groot. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze jongeren vaak 
overstappenn van de mavo naar het vbo. Van de huidige vbo-leerlingen heeft namelijk dertig 
procentt eerst op een andere school gezeten. Zit men eenmaal de eerste twee jaar op dezelfde 
school,, dan is de kans groot dat men ook wel op die school blijft . Het percentage voortijdige 
wisselaarss stijgt daarna niet zoveel meer en men doet dan vaker een jaar op dezelfde school 
over.. Jongens en allochtonen zijn iets oververtegenwoordigd bij de groep tussentijdse 
schoolwisselaars,, maar de verschillen zijn beperkt. Minder genoemde redenen om tussentijds 
vann school te wisselen betreffen de grootschaligheid van de school (11 procent) en de sfeer 
vann de school (6 procent). 

Inn het ergste geval leiden veelvuldig zittenblijven en voortijdig van school wisselen tot 
eenn ongediplomeerde afstroom uit het onderwijs. Zolang scholieren nog in het 
onderwijssysteemm zitten is er, ondanks het doubleren en het voortijdig van school wisselen, 
nogg een kans dat zij toch een redelijke startkwalificatie voor de arbeidsmarkt zullen krijgen. 
Alss zij echter helemaal zonder diploma uit het onderwijs verdwijnen, dan is de kans groot dat 
zijj  aangewezen zullen zijn op marginale werkgelegenheid en werkloosheid. De ondervraagde 

83 3 
15 5 
2 2 

78 8 
22 2 
0 0 

94 4 

6 6 

0 0 

77 7 

21 1 

2 2 

21 1 16 6 

62 2 

25 5 

9 9 

0 0 

82 2 

17 7 

0 0 

1 1 

94 4 

6 6 

0 0 

0 0 

79 9 

16 6 

2 2 

1 1 
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groepp leerlingen is over het algemeen nog te jong om hier duidelijke uitspraken over te 

kunnenn doen. Slechts zeven respondenten (van de 329) hebben tot dusverre het onderwijs 

ongediplomeerdd verlaten. Twee van hen zitten nu op een cursus en de overige vijf werken. 

Well  is er een aantal respondenten te noemen, waarbij de schoolloopbaan problematisch 

verloopt.. Dit zijn hoofdzakelijk enkele allochtone jongens. Deze leerlingen lopen in sterke 

matee het risico een drop-out van het onderwijssysteem te worden. 

Tevredenheid Tevredenheid 

Dee meeste jongeren zijn tevreden over de schoolkeuze. Het bevalt hen goed op school. Ruim 

tweee derde van alle leerlingen zegt met plezier naar school te gaan en heeft geen spijt van de 

gemaaktee keuze. Vooral de 1,0 leerlingen melden dit, hetgeen ook weer veel te maken heeft 

mett de sfeer op school. De school is in de eerste plaats geschikt om andere jongeren te 

ontmoeten.. Hoewel de jongeren zeggen dat ook de kwaliteit van de school goed moet zijn en 

jee er wat moet leren, gaat het toch vooral om sociale contacten. Matthijssen (1993) noemt dit 

hett leefdomein van de school. De kwaliteit van het onderwijs en andere onderwijskundige 

zakenn als huiswerk en regels noemt hij het leerdomein. Deze aspecten worden over het 

algemeenn een stuk minder gewaardeerd. Veel leerlingen vinden de lessen "ontzettend saai". 

Hett contact met klasgenoten wordt daarom als het meest waardevolle aspect van 

schoolgaann ervaren en compenseert de negatieve kanten van de school. Over leraren spreekt 

menn vaak negatiever: "De leerlingen zijn aardig, maar de leraren zijn debiel" zegt een 

jongenn (15 jaar, Enschede, 4e klas atheneum). Nu is het niet zo dat de behoefte aan sociale 

contactenn resulteert in een vriendschappelijk omgaan met alle medeleerlingen. Juist in de 

puberalee fase is het van belang met wie je wel en met wie je niet omgaat. Men is met elkaar en 

mett zichzelf bezig. De groep van leeftijdgenoten dient daarbij als referentiekader voor wie je 

zelff  graag wel en niet wil zijn. Jongeren willen een eigen identiteit ontwikkelen, maar 

tegelijkertijdd ergens "bijhoren". Op middelbare scholen is er doorgaans sprake van een groot 

aantall  subculturen: gabbers, kakkers, alto 's, aso 's en buitenlanders zijn slechts enkele van de 

tee onderscheiden groepen. "Ik ben zelf een gabber. Niet omdat ik er zo uitzie, maar wel wat de 

muziekmuziek betreft. En dan zitten er ook nog alto's en kakkers op de school. Soms zeggen ze dat ik 

ookook een kakker ben, omdat ik uit Stokhorst kom. Dat is dus echt niet waar. Maar het grootste 

probleemprobleem zijn die Turken. Die zien er echt niet uit. Ze willen er graag bijhoren, maar dan 

kopenkopen ze precies de foute kleren. Of ze combineren een leuke broek met een heel stomme trui. 

EnEn een gabberbroek en een hoofddoek, dat ziet er al helemaal niet uit!"  (Nederlands meisje, 

155 jaar, Enschede, 3e klas havo). Er is uiteraard sprake van samenhang tussen factoren die de 

schoolloopbaann vertragen en de tevredenheid van de leerling. Jongeren die zijn blijven zitten 

off  voortijdig gewisseld zijn, zijn wat minder tevreden over de eerste keuze dan de andere 

jongeren.. Het is minder leuk op school als het niet zo goed gaat of het gaat minder goed als je 

schooll  niet leuk vindt. In paragraaf 6.2 kwam al een voorbeeld van een uiterst moeizame 

schoolloopbaann naar voren. Toch moet hierbij vermeld worden dat dit soort verhalen bij de 

respondentenn een uitzondering zijn, al doet berichtgeving in de kranten vermoeden dat een 

groott deel van de jongeren (zeker van allochtone herkomst) op deze manier zijn 

schoolloopbaann (niet) doorloopt en ook de statistieken soms met sombere resultaten komen. 
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SocialeSociale mobiliteit 
Bijj  alle groepen is het opleidingsniveau van de vader gemiddeld hoger dan dat van de moeder 
(tabellenn 6.11 en 6.12). Het opleidingsniveau van de ouders wijkt echter vrijwel nooit meer 
dann één niveau van elkaar af. Gezinnen waarvan de vader academicus is en de moeder hooguit 
dee basisschool doorlopen heeft (of andersom) zijn zeer zeldzaam. 

Tabell  6.11 Etniciteit en opleidingsniveau vader, in procenten 

geenn school 

basisschool l 

vbo/mavo o 

mbo/havo/vwo o 

hbo/wo o 

Nederlands s 

(N=178) ) 

1 1 

4 4 

25 5 

27 7 

33 3 

Surinaams s 

(N=25) ) 

12 2 

20 0 

56 6 

8 8 

4 4 

Turks s 

(N=31) ) 

16 6 

61 1 

16 6 

3 3 

3 3 

Marokkaans s 

(N=43) ) 

40 0 

44 4 

12 2 

5 5 

0 0 

Tabell  6.12 Etniciteit en opleidingsniveau moeder, in procenten 

geenn school 

basisschool l 

vbo/mavo o 

mbo/havo/vwo o 

hbo/wo o 

Nederlands s 

(N=178) ) 

0 0 

6 6 

38 8 

37 7 

19 9 

Surinaams s 

(N=25) ) 

25 5 

19 9 

44 4 

12 2 

0 0 

Turks s 

(N=33) ) 

18 8 

70 0 

6 6 

3 3 

3 3 

Marokkaans s 

(N=44) ) 

52 2 

39 9 

9 9 

0 0 

0 0 

Uitt de vergelijking tussen advies en huidig niveau (tabel 6.9) bleek dat de meeste jongeren te 
makenn hebben met overadvisering en in de loop der tijd iets dalen. Toch weet een aantal 
jongerenn uiteindelijk een hoger onderwijsniveau dan hun ouders te bereiken. Dit geldt vooral 
voorr de allochtone leerlingen. Deze groep doorloopt daarmee een stijgende schoolloopbaan 
(typee A uit figuur 6.1). Hun ouders hebben over het algemeen een zo laag onderwijsniveau dat 
dezee leerlingen in principe niet een lager onderwijsniveau dan de ouders kunnen halen. Rond 
dee 90 procent van de Turkse moeders en de Marokkaanse ouders heeft hooguit de basisschool 
voltooidd (en dan nog in een ander land). Turkse vaders zijn gemiddeld iets hoger opgeleid. In 
feitee halen veel allochtone jongeren alleen al door de leerplichtwet een hoger onderwijsniveau 
dann hun ouders, hoewel dat natuurlijk niet zomaar met elkaar vergeleken kan worden. In 
Nederlandd is het immers wettelijk onmogelijk om met de basisschool te volstaan. Om een 
vergelijkingg tussen ouders en leerlingen mogelijk te maken is het daarom raadzaam het vbo 
alss ondergrens te nemen. Dit betekent dat allochtone jongeren op het vbo niet als sociale 
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stijgerss ten opzichte van de ouders worden gezien. Een behoorlijk groot deel van deze 

leerlingen,, namelijk ruim een derde, volgt echter een opleiding op havo/vwo niveau en kan 

daarmeee als succesvol ten opzichte van hun ouders worden beschouwd. Gezien het homogene 

(lage)) opleidingsniveau van de Turkse en Marokkaanse ouders, kunnen deze grote verschillen 

tussenn Turkse en Marokkaanse leerlingen onderling niet aan verschillen in het ouderlijk 

opleidingsniveauu toegeschreven worden. Het is zelfs opvallend dat de Surinaamse leerlingen, 

vann wie de ouders gemiddeld hoger zijn opgeleid, een lager bereikt niveau behalen dan de 

Turksee en Marokkaanse leerlingen. 

Hett tot dusverre behaalde onderwijsniveau van de meeste Nederlandse leerlingen is 

daarentegenn vergelijkbaar met dat van de ouders. Voor de 1,0 leerlingen en dan met name de 

1,00 elite leerlingen betekent dit een reproductie op hoog niveau. Driekwart van de elite 

leerlingenn volgt een opleiding op havo/vwo niveau. Het op dit moment hoogst mogelijk 

bereikbaree niveau (vwo) is in veel gevallen al behaald en men kan dus niet verder stijgen. 

Dezee schoolloopbanen worden dan ook consoliderend genoemd (type C). De overige 1,0 

leerlingenn laten een divers beeld zien, hetgeen overeenkomt met het gevarieerde 

opleidingsniveauu van deze ouders. Het is overigens opmerkelijk dat twee derde van deze 

leerlingenn - als vbo en mavo samen worden genomen - zich momenteel op een lager dan of 

hooguitt hetzelfde onderwijsniveau bevindt als de ouders. Het onderwijssysteem is voor deze 

groepp leerlingen stagnerender van aard dan verwacht. Veel 1,0 modaal leerlingen doorlopen 

dann ook een schoolloopbaan van type B of zelfs type D (respectievelijk de stagnerende en de 

dalendedalende schoolloopbaan). 

Watt de 1,25 leerlingen betreft, komt naar voren dat zij nog sterker dan de 1,0 modaal 

leertingenn worden geconfronteerd met stagnerende schoolloopbanen (type B). Deze groep is 

hett minst te vinden op havo en vwo. Bijna de helft van deze leerlingen bevindt zich op het 

vbo.. Dit is uiteraard veel hoger dan bij de andere Nederlandse leerlingen, maar ook hoger dan 

bijj  de allochtone leerlingen. Er is bij deze groep steeds meer sprake van een "restgroep" waar 

dee snelle stijging van het onderwijsniveau in de maatschappij aan voorbij lijk t te zijn gegaan. 

Dee leerlingen die tot dit type behoren, bezoeken structureel de lagere typen van het 

middelbaarr onderwijs. 

Toekomstoriëntatie Toekomstoriëntatie 

Overr het uiteindelijke niveau dat de respondenten zullen behalen, is nog niets definitiefs te 

zeggen.. De meesten van hen zijn immers nog bezig met hun schoolloopbaan. Toch is gekeken 

naarr de verwachtingen voor de toekomst. Door de jongeren met een vbo of mavo opleiding 

dienenn er eerder dan door havo/vwo leerlingen keuzen ten aanzien van een vervolgopleiding 

off  werk genomen te worden. Een klein deel van de respondenten heeft daadwerkelijk al de 

overgangg naar een vervolgopleiding of werk gemaakt. Zij zijn hier dus achteraf over 

ondervraagd.. Aan de andere respondenten is naar hun wensen en verwachtingen gevraagd. 

Verrewegg de meeste jongeren willen een vervolgopleiding volgen (tabel 6.13). De grote 

uitzonderingg vormen de 1,25 leerlingen. Van hen wil een kwart na afronding van de huidige 

opleidingg direct de arbeidsmarkt betreden. 
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Tabell  6.13 Toekomstoriëntatie en ouderlijk milieu, in procenten 

werk k 

opleiding g 

anders s 

totaal l 

1,99 leerlingen 

(N=108) ) 

8 8 

92 2 

--

100 0 

1,255 leerlingen 

(N=74) ) 

26 6 

68 8 

6 6 

100 0 

1,00 modaal 

leerlingen n 

(N== 82) 

5 5 

89 9 

6 6 

100 0 

1,00 elite 

leerlingen n 

(N=65) ) 

3 3 

97 7 

--

100 0 

totaal l 

(N== 329) 

10 0 

87 7 

3 3 

100 0 

Off  er meteen voor werk of eerst voor een vervolgopleiding gekozen wordt, hangt behalve met 
hett ouderlijk milieu ook sterk samen met het opleidingsniveau. Leerlingen op het vbo en in 
minderee mate de mavo zijn meer gericht op werk dan jongeren op de havo of het vwo, die in 
allee gevallen zeggen een vervolgopleiding te willen doen. Opnieuw blijkt dat met name de 
Nederlandsee leerlingen op het vbo (dit zijn ook vaak de 1,25 leerlingen) sterk zijn gericht op 
dee arbeidsmarkt. Van hen geeft bijna de helft aan dat zij na de huidige opleiding direct willen 
werken.. Voor allochtone leerlingen op het vbo geldt dit echter in veel mindere mate. Slechts 
vijftienn procent ziet de huidige vbo-opleiding als eindonderwijs. Het ambitieniveau ligt bij 
dezee groep dus duidelijk hoger. Aan de andere kant kan men stellen dat de 1,25 leerlingen 
duidelijkerr dan allochtonen een concreet beroep met hun vbo opleiding voor ogen hebben en 
daaropp in hun opleiding anticiperen. In verzwakte mate komt hetzelfde beeld bij de leerlingen 
opp de mavo naar voren: een kwart van de 1,25 leerlingen en tien procent van de 1,9 leerlingen 
will  na verkrijging van het mavo-diploma direct de arbeidsmarkt op. Voor 1,25 en 1,9 
leerlingenn op de havo en het vwo, bij wie het meest sprake is van sociale mobiliteit, is deze 
optiee absoluut niet aantrekkelijk. Iedereen geeft aan een vervolgopleiding te willen doen. Zij 
onderscheidenn zich daarmee in niets van de havo- en vwo leerlingen afkomstig uit een 1,0 
milieu.. In hoofdstuk acht wordt nagegaan in hoeverre de geuite toekomstwensen te realiseren 
zijnn in de eigen regio. Hierbij zal ook aan de orde komen naar wat voor soort 
vervolgopleidingenn en werk de voorkeur uitgaat en welke verbanden daarbij met de regionale 
contextt kunnen worden gelegd. 

6.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan wat de invloed is van het ouderlijk milieu op de schoolloopbanen 
vann de jongeren. Er is hierbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt van dezelfde categorieën zoals 
dezee ook in het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) zijn omschreven. Er is een duidelijke 
koppelingg te maken tussen het ouderlijk milieu en het type schoolloopbaan van de leerling. 
Grofwegg kan gesteld worden dat veel 1,9 leerlingen een schoolloopbaan van type A doorlopen 
(dee stijgende schoolloopbaan), veel 1,25 leerlingen een schoolloopbaan van type D (de 
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dalendee schoolloopbaan), veel 1,0 modaal leerlingen een schoolloopbaan van type B (de 
stagnerendee schoolloopbaan) en veel 1,0 elite leerlingen een schoolloopbaan van type C (de 
consoliderendee schoolloopbaan). 

Tussenn Nederlandse jongeren met laag opgeleide ouders (1,25 leerlingen) en allochtone 
jongerenn met laag opgeleide ouders (1,9 leerlingen) zijn de verschillen aanvankelijk nog 
gering;; etniciteit alleen speelt bij het advies geen onderscheidende rol. Wat betreft het huidige 
niveauu komen er echter wel verschillen naar etniciteit naar voren, waarbij de allochtone 
leerlingenn hun advies meer waar maken dan de autochtone leerlingen. Het is niet zo 
verwonderlijkk dat een groot deel van de allochtone jongeren zich op het vbo of de mavo 
bevindt:: hun ouders hebben meestal niet eens de basisschool voltooid (en dan nog in een 
anderr land). Vrijwel alle 1,9 leerlingen boeken daarom vooruitgang ten opzichte van hun 
ouders.. Een aanzienlijk deel volgt momenteel een opleiding op havo/vwo niveau en doorloopt 
daarmeee een sterk stijgende en mobiliserende schoolloopbaan. Tegelijkertijd is bekend dat 
binnenn diezelfde groep zich ook veel problemen voordoen. Zij wisselen relatief vaak van 
schooll  en blijven vaak zitten. In het ergste geval leiden deze vertragende omstandigheden tot 
voortijdigee en ongediplomeerde schooluitval. Daar is bij deze groep (nog) geen sprake van, 
waarschijnlijkk omdat de ondervraagde leerlingen nog te jong zijn en het merendeel 
leerplichtigg is. 

Dee 1,25 leerlingen weten de minste vooruitgang te boeken en bereiken gemiddeld 
nauwelijkss een hoger onderwijsniveau dan hun ouders. Hun schoolloopbanen kunnen zelfs als 
dalendd gekenschetst worden. Bij deze leerlingen is dus het meest sprake van een 
reproducerendd onderwijsstelsel. Voor een relatief groot deel van de 1,0 modaal leerlingen is 
hett onderwijssysteem stagnerend van aard. Het is zeer waarschijnlijk dat zich onder deze 
groepp een type leerling bevindt, dat voor de aanscherping van het Onderwijsvoorrangsbeleid 
inn 1993 tot de categorie 1,25 leerlingen gerekend werd. Voor de andere 1,0 leerlingen is het 
systeemm ook reproducerend, maar dan op een hoger niveau. Hun schoolloopbanen kunnen als 
consoliderendd worden getypeerd. Voor een flink deel van hen (de elite leerlingen) kan het 
systeemm in dit stadium van de schoolloopbaan niet meer mobiliserend zijn, omdat hun ouders 
all  het maximale onderwijsniveau (hbo/wo) bereikt hebben. 

Ookk het soort schoolkeuzemotieven hangt duidelijk met de sociale achtergrond en de 
gehanteerdee typologie samen. De groep waar het meest sprake is van sociale mobiliteit via het 
onderwijss - de 1,9 leerlingen - is sterk gericht op het advies van de basisschool. Deze 
leerlingenn zien de school en het bijbehorend diploma in eerste instantie als een (verplichte) 
toegangg tot werk. Hun oriëntatie op onderwijs is dus vooral functioneel van aard. Dit geldt 
weliswaarr ook voor de 1,25 leerlingen, maar hun houding ten opzichte van school komt wat 
ongemotiveerderr over. Zij zijn weinig uitgesproken in hun schoolkeuzemotieven. 

Voorr kinderen van hoger opgeleide ouders geldt dat de school niet alleen een manier is 
omm kennis op te doen en een diploma te halen, maar ook en vooral een periode is om sociale 
vaardighedenn te leren. Diplomabezit en kennisverwerving zijn vanzelfsprekend voor deze 
groep.. Voor deze ouders en leerlingen hoeft het onderwijssysteem niet meer primair 
mobiliserendd te zijn. Aspecten die gericht zijn op de school als sociale context (bijvoorbeeld 
dee sfeer, de bevolkingssamenstelling, het imago en de grootte) gaan dan veel zwaarder tellen 
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bijj  het kiezen en succesvol doorlopen van een school. De 1,0 elite leerlingen gaan daarom 

bijnaa altijd naar een havo/vwo opleiding op een gereputeerde school waar de sfeer herkenbaar 

iss en in overeenstemming is met het eigen sociaal milieu ("ons soort mensen"). Sfeer en 

aanpalendee motieven zijn dan ook van doorslaggevend belang voor deze leerlingen die veelal 

eenn consoliderende schoolloopbaan doorlopen. De groep 1,0 modaal leerlingen tenslotte is 

duidelijkk de meest heterogene groep. Hun schoolkeuzemotieven zijn dan ook tamelijk 

verschillend.. Zij realiseren zich heel goed dat zij niet bij de 1,0 elite leerlingen horen - en daar 

ookk niet de benodigde havo/vwo adviezen voor krijgen - maar wensen ook niet te veel tot de 

1,99 en 1,25 leerlingen gerekend te worden. Hun schoolkeuzemotieven zijn daarom gericht op 

hett vinden van een "nette" en "degelijke" school, die niet te elitair is maar hen ook niet voor 

hunn gevoel naar beneden haalt. 
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Hoofdstukk zeven 

Buurtinvloedenn en de schoolloopbaan 

7.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is de relatie tussen individuele kenmerken en het verloop van de 
schoolloopbaann besproken. Hierbij is het belang van het ouderlijk milieu en dan met name het 
ouderlijkk opleidingsniveau voor de schoolloopbanen van de jongeren aangetoond. In dit 
hoofdstukk zal bekeken worden in hoeverre buurtinvloeden deze relatie versterken dan wel 
afzwakken.. In eerdere hoofdstukken is een aantal veronderstellingen over de invloed van de 
buurtt op schoolloopbanen en schoolkeuzen geformuleerd. Hierbij kan een onderscheid 
wordenn gemaakt tussen enerzijds structurele invloeden en anderzijds culturele invloeden. 
Dezee zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar spelen op elkaar in. 

Dee eerste verklaring richt zich op de buurt als leverancier van (onderwijs)faciliteiten. In 
sommigee buurten is er een dermate verschraald aanbod, dat alleen (zwarte) scholen met 
weinigg kwaliteit zijn overgebleven. Bepaalde typen hoger onderwijs zijn afwezig en daarom 
bezoekenn jongeren uit concentratiewij ken lagere typen scholen dan vergelijkbare jongeren uit 
buurtenn met een gevarieerder bevolkingsopbouw, louter en alleen omdat er geen eigen 
volwaardigg aanbod in de buurt is. 

Dee tweede verklaring richt zich op het hebben van verschillende hulpnetwerken, die 
doorwerkenn in de informatievoorziening en schoolkeuze en daarmee in de schoolloopbaan. 
Dee buurt functioneert immers ook als een netwerksysteem in faciliterende zin. Jongeren in 
achterstandsbuurtenn hebben een eenzijdiger en beperkter (personen)netwerk ter beschikking, 
waardoorr zij minder informatie krijgen, niet op de hoogte zijn van (hogere) 
onderwijsmogelijkhedenn en ook niet gewezen worden op de mogelijkheden om aan deze 
(hogere)) vormen van onderwijs deel te nemen. 

Eenn derde verklaring houdt verband met het bestaan van een buurtcultuur, die in het geval 
vann achterstandsbuurten negatief doorwerkt in de schoolloopbanen. Jongeren uit deze buurten 
zienn het nut van leren niet in, omdat ze niet worden gemotiveerd door mensen uit de buurt 
(Kroftt et al., 1989). De armoedecultuur van de wijk werkt door in de houding van jongeren en 
hunn ouders ten opzichte van onderwijs. Er ontstaat in deze wijken een geïnternaliseerde anti-
schoolcultuurr (Bun & Spruit, 1982). 

Eenn vierde en laatste verklaring zou kunnen zijn dat de schoolcarrières van jongeren uit 
achterstandsbuurtenn negatiever verlopen, omdat zij niet naar scholen buiten de buurt mogen 
gaann en de toegankelijkheid is ingeperkt. Zij worden van deze scholen geweerd. Op basis van 
dee (slechte) status en identiteit van de buurten treedt er territoriale stigmatisering op. 
Jongerenn wordt de toegang tot scholen buiten de buurt ontzegd. 

Inn de opbouw van dit hoofdstuk zijn deze ideeën en hypothesen verwerkt. Allereerst 
wordtt nagegaan in hoeverre de adviezen en loopbanen van jongeren met een vergelijkbaar 
ouderlijkk milieu in de diverse buurten van elkaar verschillen. Om de zelfstandige invloed van 
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dee buurt op het spoor te komen, is het belangrijk om de individuele factoren hierbij zoveel 

mogelijkk constant te houden. In de daarop volgende paragrafen zullen de eerder genoemde 

theorieënn als verklaring voor de aangetroffen verschillen tussen buurten onderzocht worden. 

7.22 Advies, loopbaan en buur t 

Uiteraardd laten de jongeren in de diverse onderzoeksbuurten grote verschillen zien in het 

adviess dat zij krijgen en in de schoolloopbaan die zij doorlopen. Dit heeft echter vooral te 

makenn met het feit dat de jongeren ook uit zeer verschillende ouderlijke milieus afkomstig 

zijnn en dat deze milieus ongelijk over de diverse buurten verdeeld zijn. Het is daarom 

noodzakelijkk de persoonlijke en individuele kenmerken zoveel mogelijk constant te houden. 

Dee invloed van de buurt zal daarom beschreven worden voor de vier belangrijkste groepen die 

inn dit onderzoek met als leidraad de criteria van het OVB worden onderscheiden. Hierbij 

wordenn de 1,0 leerlingen net als in het vorige hoofdstuk onderverdeeld in een modale groep 

enn een elite groep. Als er minder dan tien leerlingen per buurt tot een bepaalde groep behoren, 

wordtt deze buurt niet meegenomen in de bespreking. De vertekeningen zouden dan te groot 

zijn. . 

7.2.11 Kinderen van laag opgeleide allochtone en autochtone ouders 

Dee groep jongeren met laag opgeleide allochtone ouders (de 1,9 leerlingen) is in dit 

onderzoekk vooral woonachtig in de Amsterdamse Stadionbuurt en Vogelbuurt. Daar vormen 

zee rond de zeventig procent van de totale ondervraagde populatie. In Deppenbroek is hun 

aandeell  ongeveer veertig procent en in Ribbelt en Nieuwendam ongeveer een kwart. In de 

Concertgebouwbuurtt en Stokhorst is deze groep vrijwel geheel afwezig. Deze twee buurten 

zullenn dan ook hier niet verder besproken worden. De vraag is of deze homogeen gehouden 

groepp grote verschillen per buurt laat zien. Allereerst wordt gekeken naar het advies dat deze 

jongerenn op de basisschool hebben gekregen (tabel 7.1). Opvallend is dat de allochtone 

jongerenn in de Enschedese wijken Deppenbroek en in mindere mate Ribbelt gemiddeld lagere 

adviezenn krijgen dan in de Amsterdamse wijken. Ze krijgen in Enschede namelijk minder 

vaakk een havo/vwo advies. Tussen Ribbelt en Deppenbroek doen zich ook enige verschillen 

voor.. In Deppenbroek krijgen deze jongeren vaker een vbo/mavo advies dan in Ribbelt, waar 

zijj  vaker een mavo/havo advies krijgen. Door de kleine aantallen (met name in Ribbelt en 

Nieuwendam)) treden er natuurlijk gauw vertekeningen op 
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Tabell  7.1 Adviesniveau van 1,9 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo/mavo o 

mavo/havo o 

havo/vwo o 

totaal l 

Deppenbroek k 

(N=21) ) 

67 7 

24 4 

9 9 

100 0 

Ribbelt t 

(N=12) ) 

42 2 

42 2 

16 6 

100 0 

Stadionbuurt t 

(N=31) ) 

19 9 

55 5 

26 6 

100 0 

Vogelbuurt t 

(N=28) ) 

50 0 

21 1 

29 9 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=12) ) 

58 8 

17 7 

25 5 

100 0 

Binnenn Amsterdam vallen vooral de verschillen tussen de Stadionbuurt enerzijds en de buurten 

inn Amsterdam-Noord anderzijds op. De jongeren in de Stadionbuurt krijgen veel vaker een 

mavo/havoo advies en gaan dus vaker naar algemeen voortgezet onderwijs dan in de twee andere 

buurten,, waar eerder een advies voor beroepsonderwijs wordt gegeven. Het percentage 

havo/vwoo adviezen verschilt echter weer niet zoveel van elkaar. "Vooral de intelligente kinderen 

probeerprobeer ik niet te onderadviseren. Liever geef ik dan een iets hoger advies, dan kunnen ze altijd 

nognog naar beneden. Maar de zwakbegaafde leerlingen stuur ik het liefst naar vbo-scholen met een 

duidelijkduidelijk programma, waar ze goed tot hun recht komen. Daar balen die leerlingen dan wel eens 

van,van, die beschouwen dat vbo als een eindstation. Dan zeg ik altijd: dat is niet waar, uiteindelijk 

kankan je via mbo en hbo ook naar de universiteit" (lerares basisschool Vogelbuurt, Amsterdam-

Noord).. Het onderscheid tussen de buurten manifesteert zich daarom vooral binnen de lagere 

vormenn voor voortgezet onderwijs: in een advies en keuze voor enerzijds beroepsonderwijs in de 

vormm van vbo en anderzijds voor algemeen onderwijs in de vorm van mavo, soms in combinatie 

mett een voorzichtig havo-advies. 

Hett gemiddeld hogere niveau in de Stadionbuurt blijf t ook gedurende de schoolloopbaan van 

krachtt (tabel 7.2). Bijna de helft van de ondervraagde allochtone jongeren volgt een opleiding op 

havo/vwoo niveau tegenover ongeveer dertig procent in de buurten in Noord. De relatief hoge 

onderwijspositiee van de allochtone leerlingen in de Stadionbuurt gaat echter relatief vaak 

gepaardd met bijverschijnselen als voortijdige schoolwisseling en doubleren. Bijna de helft is 

voortijdigg naar een andere school gegaan, soms ook in combinatie met doubleren of afstroom 

naarr een lager niveau. Een voortijdige schoolwisseling leidt vrijwel altijd tot een lager niveau: 

vaakk gaat het om de wisseling van mavo naar vbo. Uiteindelijk komt dus toch een groter deel 

vann de leerlingen op het vbo terecht. Desondanks blijven de leerlingen in de Stadionbuurt het 

relatieff  goed doen. 
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Tabell  7.2 Huidig niveau van 1,9 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

totaal l 

Deppenbroek k 

(N=21) ) 

43 3 

38 8 

19 9 

--

100 0 

Ribbelt t 

(N=12) ) 

16 6 

42 2 

42 2 

--

100 0 

Stadionbuurt t 

(N=31) ) 

29 9 

23 3 

26 6 

22 2 

100 0 

Vogelbuurt t 

(N=28) ) 

56 6 

14 4 

14 4 

16 6 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=12) ) 

58 8 

8 8 

26 6 

8 8 

100 0 

Hett aandeel van de 1,25 leerlingen is de afgelopen jaren gestadig afgenomen. Dit komt in de 
eerstee plaats door een stijging van het gemiddelde onderwijsniveau van de Nederlandse 
ouders.. De daling is in de grote steden extra sterk geweest, omdat juist deze groepen vaak zijn 
gesuburbaniseerdd naar goedkope groeikernen en hun woningen veelal zijn betrokken door 
migranten.. Bovendien is de norm om tot deze groep te worden gerekend in de loop der tijd 
aanzienlijkk verscherpt. Uiteindelijk is deze groep dan ook in slechts twee buurten van dit 
onderzoekk redelijk vertegenwoordigd: namelijk in Ribbelt in Enschede en in Nieuwendam in 
Amsterdam.. Ongeveer de helft van de aldaar ondervraagde jongeren voldoet aan deze 
omschrijving.. In Deppenbroek zijn deze jongeren, alhoewel in de minderheid, ook nog wel te 
vinden.. In de Stadionbuurt, Vogelbuurt, Concertgebouwbuurt en Stokhorst zijn er nauwelijks 
jongerenn (meer) te vinden die passen in dit profiel. Deze buurten worden dan ook verder 
buitenn beschouwing gelaten, hetgeen overigens betekent dat het vergelijkingsmateriaal nogal 
magerr is. 

Dee 1,25 leerlingen uit deze wijken krijgen in ongeveer dezelfde mate een havo/vwo 
adviess als hun allochtone buurtgenoten (tabel 7.3). Hier blijkt opnieuw uit dat het niet zozeer 
dee etniciteit is die de schoolloopbaan beïnvloedt, maar veel meer het ouderlijk 
opleidingsniveau.. De enige buurten die binnen dezelfde regionale context wat betreft de 1,25 
leerlingenn met elkaar vergeleken kunnen worden zijn Deppenbroek en Ribbelt. De verschillen 
zijnn niet groot en worden verklaard door het relatief geringe aantal respondenten in 
Deppenbroek,, waardoor er makkelijk vertekeningen optreden. 

Hett aantal leerlingen dat momenteel een opleiding op havo/vwo niveau volgt is zowel in 
Ribbeltt als Deppenbroek gelijk (tabel 7.4). Het is echter lager dan op basis van de adviezen 
verwachtt had kunnen worden en is ook lager dan bij de allochtone 1,9 leerlingen in deze 
buurten.. In het vorige hoofdstuk kwam de relatief sterke daling van de 1,25 leerlingen 
gedurendee de schoolloopbaan al naar voren. Zij krijgen over het algemeen al lage adviezen en 
degenenn die wel een hoog advies krijgen, slagen er veelal niet in dit waar te maken. 
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Tabell  7.3 Adviesniveau van 1,25 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo/mavo o 

mavo/havo o 

havo/vwo o 

totaal l 

Deppenbroek k 

(N=10) ) 

40 0 

40 0 

20 0 

100 0 

Ribbelt t 

(N=23) ) 

52 2 

30 0 

18 8 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=20) ) 

35 5 

30 0 

35 5 

100 0 

Tabell  7.4 Huidig niveau van 1,25 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

Deppenbroek k 

(N=10) ) 

50 0 

40 0 

10 0 
--

Ribbelt t 

(N=23) ) 

57 7 

30 0 

8 8 

5 5 

Nieuwendam m 

(N=20) ) 

50 0 

20 0 

15 5 

15 5 

totaal l 100 0 100 0 100 0 

Bijj  de vergelijkbare groep in Nieuwendam is er eveneens sprake van een daling; indertijd 

kreegg 35 procent een vbo/mavo advies, nu blijkt alleen al de helft van de leerlingen op het vbo 

tee zitten en nog eens twintig procent op de mavo. Ook hier is het percentage dat havo/vwo 

volgtt lager uitgekomen dan destijds geadviseerd, maar het blijf t wel op een hoger niveau dan 

inn de buurten in Enschede. 

7.2.22 Kinderen van hoger  opgeleide ouders 

Dee resterende groep 1,0 leerlingen is in vergelijking met de andere groepen heel heterogeen. 

Err is daarom, net als in hoofdstuk zes, een splitsing gemaakt tussen 1,0 modaal leerlingen en 

1,00 elite leerlingen. De dominante woonlocatie van deze leerlingen (met name de 1,0 elite 

leerlingen)) laat het tegenovergestelde beeld van de andere twee groepen zien. Deze jongeren 

zijnn voornamelijk woonachtig in de Concertgebouwbuurt en Stokhorst (meer dan tachtig 

procentt van de ondervraagde jongeren) en in veel mindere mate in de overige wijken. In de 

Vogelbuurtt zijn nauwelijks 1,0 modaal leerlingen en al helemaal geen 1,0 elite leerlingen 

aangetroffen.. Deze buurt wordt dan ook buiten beschouwing gelaten. 

Dee verschillen in advies bij deze groep manifesteren zich vooral op havo/vwo niveau. In 

dee buurten waar deze jongeren in de minderheid zijn, worden veel minder havo/vwo adviezen 

gegevenn dan in de elitebuurten (tabel 7.5). Het gemiddelde adviesniveau komt in de niet-elite 

buurtenn bij deze groep dan ook lager uit. De duidelijk hogere adviezen in de elitebuurten 
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wordenn overigens vooral verklaard door het gemiddeld veel hogere opleidingsniveau van de 
bevolkingg in deze buurten. In de wijken Stokhorst en Concertgebouwbuurt heeft de overgrote 
meerderheidd van de ouders een hbo/wo opleiding genoten, terwijl de 1,0 ouders in de andere 
buurtenn vaker een opleiding rond havo/mbo niveau hebben. Ook de 1,0 modaal leerlingen in 
Stokhorstt en vooral de Concertgebouwbuurt krijgen echter hogere adviezen dan vergelijkbare 
jongerenn in de andere buurten. Er is dus eigenlijk sprake van een elitair buurteffect: modale 
jongerenn worden in chique wijken eerder omhoog getrokken dan dat zij in achterstandswijken 
omlaagg worden getrokken. 

Tabell  7.5 Adviesniveau van 1,0 modaal leerlingen per buurt, in procenten 

Deppen-- Ribbelt Stokhorst Stadion- Concert- Nieuwendam 
broekk (N=12) (N=17) buurt gebouw (N=10) 

(N=19)) (N=10) (N=12) 
vbo/mavo o 
mavo/havo o 
havo/vwo o 

totaal l 

37 7 
53 3 
11 1 

100 0 

42 2 
50 0 
8 8 

100 0 

18 8 
47 7 
35 5 

100 0 

--
70 0 
30 0 

100 0 

--

16 6 
84 4 

100 0 

10 0 
80 0 
10 0 

100 0 

Beperkenn we de groep 1,0 leerlingen tot alleen de 1,0 elite leerlingen, dan blijven slechts de 
Concertgebouwbuurtt en Stokhorst ter vergelijking over. Deze groep krijgt in de 
Concertgebouwbuurtt vrijwel zonder uitzondering en vanzelfsprekend een havo/vwo advies 
(944 procent), terwijl in Stokhorst toch nog vrij regelmatig een lager advies wordt gegeven (75 
procentt krijgt een havo/vwo advies). In de Concertgebouwbuurt zijn er geen verschillen 
tussenn de 1,0 modaal en de 1,0 elite leerlingen; in Stokhorst is het gemiddelde advies bij de 
elitegroepp duidelijk hoger ten opzichte van de overige 1,0 leerlingen. Deze laatste groep krijgt 
echterr ook in Stokhorst hogere adviezen dan in de andere Enschedese buurten. 

Tenslottee werpen we nog een blik op het huidige niveau van de 1,0 leerlingen (tabel 7.6). 
Ookk hier blijkt dat de 1,0 modaal leerlingen een veel heterogener groep vormen dan de andere 
onderscheidenn groepen. Deze categorie omvat alle leerlingen die niet tot één van de specifiek 
omschrevenn groepen kunnen worden gerekend. In Ribbelt en Deppenbroek lijk t hun bereikt 
niveauu op dat van de 1,25 en 1,9 leerlingen en zit een groot deel van hen op het vbo of de 
mavo.. In de Amsterdamse buurten Nieuwendam en de Stadionbuurt laat de groep een 
gemiddeldd hoger onderwijsniveau zien en volgt een flink deel een opleiding op havo/vwo 
niveau.. In Stokhorst en de Concertgebouwbuurt worden deze leerlingen duidelijk 
meegetrokkenn door de dominante 1,0 elite leerlingen. In Stokhorst zit twee derde van hen op 
dee havo of het vwo en in de Concertgebouwbuurt vrijwel iedereen. 
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Tabell  7.6 Huidige niveau van 1,0 modaal leerlingen per buurt, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

totaal l 

Deppen--

broek k 

(N=19) ) 

42 2 

47 7 

11 1 

--

100 0 

Ribbelt t 

(N=12) ) 

42 2 

50 0 

--

8 8 

100 0 

Stokhorst t 

(N=17) ) 

--

35 5 

47 7 

18 8 

100 0 

Stadionbuurt t 

(N=10) ) 

10 0 

30 0 

30 0 

30 0 

100 0 

Concert--

gebouw w 

(N=12) ) 

--

8 8 

50 0 

42 2 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=10) ) 

10 0 

40 0 

30 0 

10 0 

100 0 

Opp basis van de voorgaande vergelijking kan geconstateerd worden dat in alle buurten en aan 

allee groepen in Amsterdam hogere adviezen worden gegeven dan in Enschede. Deze regionale 

verschillenn staan in het volgende hoofdstuk centraal. Op buurtniveau komt een tweetal zaken 

naarr voren, die het waard zijn om nader uitgezocht te worden. Ten eerste betreft dit de 

opmerkelijkee positie van de jongeren in de Stadionbuurt. Jongeren in deze buurt krijgen een 

gemiddeldd hoger advies en gaan (in eerste instantie) veel minder vaak naar het 

beroepsonderwijss dan vergelijkbare jongeren in de andere buurten. In de volgende paragraaf 

zall  dit zogenaamde "Stadionbuurt-effect" nader beschreven worden. 

Tenn tweede is het homogene karakter van de elitebuurten en de doorwerking daarvan in 

dee schoolloopbanen opgevallen. Terwijl in de andere buurten er tot op zekere hoogte sprake is 

vann een menging van diverse groepen, is de bevolkingssamenstelling in Stokhorst en de 

Concertgebouwbuurtt heel eenzijdig en laten de meeste jongeren een zeer vergelijkbaar beeld 

zien.. Dit geldt ook voor de 1,0 modaal leerlingen in deze buurten, die een hoger advies 

krijgenn en hogere niveaus volgen dan dezelfde groep jongeren in de andere buurten. In 

paragraaff  7.4 komt dit "elitaire buurteffect" aan de orde. 

7.33 Het Stadionbuurt-effect 

Dee schoolloopbanen van jongeren in de Stadionbuurt zijn hoger en algemener van aard dan 

bijj  vergelijkbare jongeren in de andere buurten. Om hiervoor een verklaring te vinden, zullen 

dee resultaten van de Stadionbuurt en de Vogelbuurt (de andere geselecteerde Amsterdamse 

1,99 buurt) op een aantal punten met elkaar vergeleken worden. Dit gebeurt met hulp van de 

eerderr geformuleerde theorieën op het gebied van het onderwijsaanbod, de hulpnetwerken, de 

buurtcultuurr en de territoriale stigmatisering. Deze verschijnselen kunnen van invloed zijn op 

dee beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van onderwijs. Om met de 

beschikbaarheidd te beginnen: in de omgeving van de Stadionbuurt staan zeer veel scholen voor 

(mavo)/havo/vwoo en weinig tot geen vbo-scholen. De term "verschraald aanbod" is dan ook 

zekerr niet van toepassing op de Stadionbuurt. Er is eerder sprake van een beperkt aanbod aan de 

onderkantt dan aan de bovenkant. Dit komt overeen met de dominante bevolkingssamenstelling 
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inn Amsterdam-Zuid. De leerlingen van de Stadionbuurt profiteren van dit hoogwaardige 
aanbod,, want zij gaan meer dan vergelijkbare leerlingen in de Vogelbuurt naar de mavo en de 
havo.. Juist het beroepsonderwijs is minder beschikbaar en bereikbaar. Het ontbreken van een 
schooll  voor beroepsonderwijs in de omgeving van de Stadionbuurt heeft a!s merkwaardig 
gevolgg dat juist de vbo-leerlingen het langst onderweg zijn naar school. Bijna veertig procent 
vann de ondervraagde jongeren is langer dan een kwartier onderweg, terwijl dat in de 
Vogelbuurtt slechts zestien procent is. Hier is twee derde van alle leerlingen zelfs binnen tien 
minutenn op school. Het is mogelijk dat de verschillen in beschikbaarheid en bereikbaarheid 
vann het beroepsonderwijs verantwoordelijk zijn voor de verschillende deelname in beide 
buurten.. Toch heeft het keuzemotief "afstand" zowel in de Vogelbuurt als de Stadionbuurt 
slechtss voor ongeveer de helft van de respondenten een rol gespeeld bij de schoolkeuze, ook 
bijj  degenen met een vbo/mavo advies. Wat dit aspect betreft verschillen de buurten dus niet 
vann elkaar. 

Dee jongeren in Amsterdam-Noord hebben wel wat minder keuze dan de jongeren in de 
Stadionbuurt.. Verreweg de meeste jongeren in de Vogelbuurt blijven in de eigen omgeving en 
gaann naar dezelfde scholen. Dit heeft behalve met de beschikbaarheid van onderwijs in de 
eigenn buurt vooral met de bereikbaarheid van onderwijs buiten de eigen buurt te maken. Door 
dee vrij geïsoleerde ligging van Amsterdam-Noord gaan slechts weinig jongeren naar andere 
delenn van de stad. De leerlingen uit de Stadionbuurt verspreiden zich daarentegen over een 
zeerr groot aantal scholen (tabel 7.7). Deze spreiding heeft tevens als gevolg dat slechts 
weinigenn met veel buurtgenoten in de klas zitten. Deze jongeren komen dus relatief vaak met 
jongerenn uit andere buurten in contact en hun netwerk speelt zich vooral voorbij de grenzen 
vann de eigen buurt af. In de Vogelbuurt zegt daarentegen een ruime meerderheid dat veel 
klasgenotenn bij hen in de buurt of in ieder geval in Amsterdam-Noord wonen. Zij gaan dus 
weinigg naar scholen buiten hun buurt, maar omgekeerd trekken hun scholen (of althans hun 
klassen)) ook weinig leerlingen vanuit andere stadsdelen. 

Tabell  7.7 Aantal in eerste instantie uitgekozen middelbare scholen en favoriete twee 
scholenn in de Vogelbuurt en de Stadionbuurt 

Stadionbuurt t 

Vogelbuurt t 

aantall  uitgekozen 
scholen n 

13 3 

7 7 

favorietee twee scholen 
(percentagee leerlingen) 

Spinozaa (23 procent) 
Huygenss (13 procent) 
Brederoo (42 procent) 
Nieuwendam(322 procent) 

wonenn klasgenoten veel 
inn buurt (percentage ja) 

7 7 

63 3 

Hoewell  de jongeren in de Stadionbuurt een groter onderwijsaanbod ter beschikking hebben, 
kann deze ongelijke verdeling niet de enige verklarende factor zijn voor de aangetroffen 
verschillenn tussen de Stadionbuurt en de Vogelbuurt. Ook in de Vogelbuurt zijn faciliteiten 
voorr mavo/havo/vwo te vinden. Het ligt daarom niet voor de hand dat het afwijkende karakter 
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vann de Stadionbuurt uitsluitend door de ongelijke spreiding van middelbaar onderwijs 

verklaardd wordt. Daarvoor zijn de afstanden binnen de steden te gering en is de spreiding van 

verschillendee typen onderwijs te groot. Er zijn daarom aanvullende verklaringen gezocht, met 

namee in de sfeer van regels en cultuur. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de 

houdingg ten opzichte van onderwijs, de invloed van buurtgenoten en het systeem van 

toewijzingg en informatie vanuit de basisschool. 

Dee jongeren in de Stadionbuurt sorteren zich over een groot aantal scholen uit. Deze 

uitwaaieringg wordt door de leerkrachten van de basisschool ook actief gestimuleerd door hen 

opp het bestaan van verschillende scholen te wijzen en een belangrijke, maar juist niet 

doorslaggevendee rol te spelen in de voorlichting en toewijzing. "Tegen jongeren met een 

mavo/havomavo/havo advies zeg ik, ga eens kijken op de Gerrit v/d Veen, het Amsterdams Lyceum of het 

Spinozalyceum.Spinozalyceum. Bij jongeren met een duidelijk havo/vwo advies noem ik bijvoorbeeld het 

FonsFons Vitae, het Hervormd Lyceum of het Nicolaaslyceum. Waarom ze uiteindelijk voor een 

bepaaldebepaalde school kiezen is moeilijk aan te geven. Vaak gaat het via vrienden en kennissen denk 

ik"ik"  (leraar basisschool Stadionbuurt, Amsterdam-Zuid). De leerkrachten van de basisschool 

brengenn de jongeren met verschillende scholen in contact, maar adviseren meestal niet één 

bepaaldee school, zoals in de Vogelbuurt wel gebeurt. Hierdoor is het belang van het 

keuzemotieff  "op advies van de leerkracht van de basisschool" in beide buurten aanzienlijk 

verschillend.. In de Stadionbuurt zegt ruim veertig procent dat het advies van de basisschool 

eenn belangrijke rol bij de schoolkeuze heeft gespeeld, in de Vogelbuurt is dit bijna tachtig 

procent. . 

Hett grote onderwijsaanbod in de omgeving van de Stadionbuurt zorgt er ook voor dat 

leerlingenn zich veel meer dan in de Vogelbuurt op een flink aantal scholen kunnen oriënteren. 

Zoo heeft 63 procent van de leerlingen alvorens een definitieve keuze te maken meerdere 

scholenn bezocht. In de Vogelbuurt is dit niet meer dan 16 procent en heeft twee derde zelfs 

alleenn de school bezocht waar men ook daadwerkelijk heen is gegaan. De leerkrachten van de 

basisscholenn in Noord verwijzen leerlingen ook niet snel naar "de andere kant van het IJ". Zij 

vindenn het aanbod in Noord ruim genoeg, zodat zij zich in de voorlichting ook voornamelijk 

beperkenn tot het aanbod in de directe omgeving. "Er zijn hier genoeg scholen in de buurt, dus 

waaromwaarom zou je kinderen dan zo'n eind laten reizen? Veel ouders en leerlingen hebben daar 

zelfzelf ook bezwaar tegen. Je laat een kind van twaalf toch niet door het drukke centrum gaan, 

terwijlterwijl  ze op vijf minuten loopafstand naar school kunnen?" (lerares basisschool Vogelbuurt, 

Amsterdam-Noord).. Dit citaat maakt ook duidelijk dat het aanbod pas door 

informatieverstrekkingg tot leven komt. Als jongeren niet worden gewezen op de 

mogelijkheden,, dan maken zij er ook minder gebruik van. Geconcludeerd kan daarom worden 

datt het grotere aantal uitgezochte scholen in de Stadionbuurt behalve door het ruimere aanbod 

ookk verklaard wordt door de veelzijdiger informatieverstrekking vanuit de basisschool. In 

feitee wordt er door de leerkrachten over meer scholen minder informatie gegeven. Dit in 

tegenstellingg tot de situatie in Noord, waar over weinig scholen veel informatie wordt 

gegevenn en jongeren dus ook eerder naar dezelfde school gaan. De ruimere 

informatieverstrekkingg in de Stadionbuurt verklaart overigens wel waarom jongeren zich over 
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meerr scholen verspreiden, maar nog niet het hogere en algemenere onderwijsniveau dat 
jongerenn in deze buurt volgen. Daarom zal nu bekeken worden in hoeverre verschillen in de 
buurtcultuurr hier verantwoordelijk voor zijn. 

Hoewell  de sociale achtergrond van de ondervraagde jongeren in de Stadionbuurt 
vergelijkbaarr is met die van de jongeren in de Vogelbuurt, is de bevolkingssamenstelling van 
beidee buurten als geheel heel verschillend. De Stadionbuurt kent een gemengder 
bevolkingsopbouww dan de Vogelbuurt. Jongeren in de Stadionbuurt geven dan ook vaker aan 
datt buurtgenoten over een hoge opleiding beschikken (dertig procent), terwijl slechts elf 
procentt meent dat de meeste buurtgenoten een lage of geen opleiding hebben genoten. In de 
Vogelbuurtt zien we een ander beeld. Daar denkt slechts zestien procent dat de meeste 
buurtgenotenn een hoog opleidingsniveau hebben en zegt een derde dat de meeste 
buurtgenotenn een lage of geen opleiding hebben. Het gemengde karakter van de Stadionbuurt 
komtt ook duidelijk tot uiting in de waarde die buurtbewoners aan opleiding zouden geven 
(duss ongeacht of ze nu zelf een hoge opleiding hebben genoten). In de Stadionbuurt zegt bijna 
dee helft van de jongeren dat school en werk heel belangrijk zouden zijn voor buurtgenoten. In 
dee Vogelbuurt is slechts zestien procent die mening toegedaan en zegt de helft dat de school 
"redelijkk belangrijk" wordt gevonden, terwijl een kwart meent dat school "niet zo belangrijk" 
wordtt gevonden. 

Opp grond van deze gegevens is te verwachten dat de jongeren in de Vogelbuurt over 
minderr positieve voorbeeldeffecten beschikken, omdat ze minder mensen kennen met een 
hogee opleiding en er door de omgeving minder waarde aan school zou worden gehecht. Daar 
komtt bij dat de jongeren in de Vogelbuurt vaker dan in de Stadonbuurt aangeven over veel 
contactenn met buurtgenoten te beschikken, hetgeen door de homogenere 
bevolkingssamenstellingg kan worden verklaard, het feit dat veel jongeren in de eigen buurt 
naarr school gaan en zij daarom met veel jongeren uit de eigen buurt in de klas zitten. 

Tabell  7.8 Aantal contacten in de buurt, in procenten 

Heell  veel contacten redelijk veel contacten niet zo veel contacten totaal 
Stadionbuurtt 20 56 24 ~~ ÏÖÖ~ 
Vogelbuurtt 32 53 15 100 

Watt is nu de invloed van de buurtcultuur op de houding van de jongeren ten opzichte van 
school?? Zijn de jongeren in de Stadionbuurt - waar meer mensen een goede opleiding hebben 
genotenn - positiever over school dan de jongeren in de Vogelbuurt? Wordt zodoende de 
gemiddeldd hogere onderwijsdeelname in de Stadionbuurt verklaard? Hoewel in de Vogelbuurt 
slechtss een minderheid denkt dat buurtgenoten goed geschoold zijn, meent nog altijd 
driekwartt van de ondervraagde jongeren dat de school tenminste redelijk belangrijk wordt 
gevondenn door buurtgenoten. Men kan dus niet aannemen dat het gemiddeld lage 
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onderwijspeill  in deze buurt vooral te maken zou hebben met desinteresse voor onderwijs en 

diploma's. . 

Dee belangrijkste vraag is of het wonen in een wijk waar school en werk minder 

belangrijkk zouden zijn nu betekent dat de jongeren zélf ook minder waarde aan onderwijs en 

werkk hechten. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het aantal jongeren dat zegt weinig waarde te 

hechtenn aan school is in beide buurten te verwaarlozen. Tussen de categorieën "heel veel 

waarde""  en "redelijk veel waarde" onderscheiden de buurten zich duidelijk wel van elkaar. In 

diee zin komt de houding van de jongeren in de Stadionbuurt ambitieuzer over. Het is echter 

niett zo dat schoolloopbanen van ambitieuze jongeren in de Vogelbuurt door de omgeving 

zoudenn worden veroordeeld en getraineerd. Een Marokkaans meisje uit de Vogelbuurt laat 

bijvoorbeeldd weten: "Ik heb nog nooit gemerkt dat mensen het stom vinden dat ik op het vwo 

zit.zit. Ze zeggen er niets van of ze vinden het wel goed. Het zegt hen ook weinig. En al zouden ze 

erer wat van zeggen, dan trek ik me daar niets van aan" (Marokkaans meisje, 17 jaar, 

Vogelbuurt,, 4e klas atheneum). De opvatting dat buurtbewoners van invloed zijn op de 

motivatiee van de jongeren klopt dus slechts in zeer beperkte mate. De meeste jongeren in 

zowell  de Vogelbuurt als de Stadionbuurt laten zich in hun schoolloopbaan niet sterk 

beïnvloedenn door wat de buren zeggen of denken. Dit betekent enerzijds dat zij niet met 

negatievee voorbeelden worden geconfronteerd, maar anderzijds dus ook de positieve 

stimuleringg missen. 

Tabell  7.9 Waarde van school volgens jongeren zelf, in procenten 

heell  veel waarde redelijk veel waarde niet zo veel waarde totaal 

Stadionbuurtt 60 40 - 100 

Vogelbuurtt 37 58 5 100 

Dee grotere waarde die door de jongeren in de Stadionbuurt aan school wordt gehecht, vertaalt 

zichh wel in een sterker dan in de Vogelbuurt heersende "anti-vbo cultuur", hetgeen de 

populariteitt van het algemeen voortgezet onderwijs in deze buurt verklaart. Dit beeld wordt 

doorr de ondervraagde docenten bevestigd. Met name allochtone jongeren zouden het een 

vernederingg vinden om naar het vbo te worden verwezen en proberen als het even kan op de 

mavoo terecht te komen. "Vbo is een vies woord hier. Dat wordt toch als werken met je 

handenhanden gezien. Een kantoorbaantje staat voor veel van hen gelijk aan maatschappelijk 

succes.succes. Eigenlijk is dit zonde, want aan een afgebroken havo-opleiding heb je natuurlijk veel 

minderminder dan aan een voltooide vbo-opleiding. Als jongeren echt naar het vbo moeten, dan 

gaangaan ze vaak naar Panta Rhei in Amstelveen. Ze zijn daar zo met de sneltram en het heeft 

meermeer status om naar die school te gaan dan naar een vergelijkbare school in West 

bijvoorbeeld"bijvoorbeeld" (leraar basisschool Stadionbuurt, Amsterdam-Zuid). Hoewel deze leerkracht 

aangeeftt dat hij zelf niet afkerig staat ten opzichte van het vbo, is hij toch degene die relatief 

hogee adviezen aan de leerlingen verstrekt. Daarbij gaat het niet om de havo en vwo adviezen, 

wantt die zijn in beide buurten ongeveer gelijk verdeeld. De verschillen manifesteren zich 
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voorall  in een keuze voor vbo of mavo. Deze verschillen kunnen dus vooral toegeschreven 

wordenn aan de houding van de jongeren ten opzichte van het vbo, tezamen met een hoger 

adviess vanuit de basisschool. De afstand tot het vbo is duidelijk geen afdoende verklaring 

voorr de geringe populariteit. Als men naar het vbo gaat, dan gaat men zelfs liever naar 

Amstelveenn dan naar een dichterbij gelegen vbo-school in Amsterdam-West. Zelfs op vbo-

niveauu is men in de Stadionbuurt er zich van bewust dat de buurt deel uitmaakt van het 

elitairee rayon Amsterdam-Zuid/Buitenveldert/Amstelveen. 

Ookk bij het verschijnsel territoriale stigmatisering komen de verschillen tussen de 

Stadionbuurtt en de Vogelbuurt duidelijk naar voren. De Vogelbuurt kampt in tegenstelling tot 

dee Stadionbuurt met een negatief imago. Hier bestaat dus het gevaar van territoriale 

stigmatisering.. Bijna twee derde van de jongeren zegt dat hun buurt door de buitenwereld een 

negatieff  imago dat omschreven wordt als "asociaal" en "allochtoon". Dit slechte imago wordt 

doorr de meeste jongeren overigens zelf bevestigd. Een derde van de ondervraagde jongeren 

waardeertt de eigen woonomgeving maar zeer matig of in het geheel niet. "Het is hier echt een 

heelheel slechte buurt met veel criminaliteit. Ook zijn veel mensen heel arm. Ik werk op een 

benzinestation.benzinestation. Dan komen er vaak mensen in een heel dure auto en die gaan dan voor 10 

guldengulden tanken of zo" (Turkse jongen, 18 jaar, Vogelbuurt, 5e klas havo). Uit een onderzoek 

vann het CBS in 1997 kwam de Vogelbuurt als armste buurt van Amsterdam uit de bus. De 

daaropp volgende publiciteit heeft volgens vele jongeren het imago ernstig geschaad. "Toen is 

AT5AT5 (de lokale TV-zender, PG) hier de hele dag gaan rondrijden en hebben ze allemaal beelden 

uitgezondenuitgezonden van zielige mensen die geen geld hebben. Net alsof hier geen andere mensen wonen. 

NuNu vind ik het zelf ook niet zo 'n goede buurt hoor. Ik bedoel, een deel is zeker waar. Maar het 

wordtwordt zo aangedikt en mensen zeggen dan gelijk, o, dat is die asocialenbuurt" (Marokkaans 

meisje,, 18 jaar, Vogelbuurt, 6e klas atheneum). "Dan vragen mensen: zie je nog wel eens een 

Nederlander?Nederlander? Het zit toch helemaal vol Turken bij jou?" (Nederlands meisje, 15 jaar, 

Vogelbuurt,, 3e klas atheneum). 

Hoewell  de jongeren in de Stadionbuurt een vergelijkbare persoonlijke achtergrond 

hebben,, merkt hier vrijwel niemand op dat hun buurt een negatief imago of stigma heeft. Er 

zijnn zelfs meer jongeren die opmerken dat de buurt een elitair imago heeft dan een negatief 

imagoo (respectievelijk zeventien en zeven procent). Opnieuw wordt hierdoor duidelijk dat de 

Stadionbuurt,, zeker voor de buitenwereld, een onderdeel is van Amsterdam-Zuid. "Ja, 

anderenanderen vinden het wel een droge buurt geloof ik. Dan komen ze zelf uit de Bijlmer en dan 

zeggenzeggen ze, bij jou in Zuid gebeurt nooit wat. Alleen maar oude wijven en rijke gasten. Ik zou 

zelfzelf niet in de Bijlmer willen wonen, hoor. Alleen maar geweld. Hier is het wel lekker rustig, 

nietniet echt gezellig, maar ik ken wel wat mensen en daarom is het leuk" (Marokkaans meisje, 

166 jaar, Stadionbuurt, 3e klas mavo). 

Ondankss het slechte imago van de Vogelbuurt is het niet aan te tonen of de jongeren hier 

opp school ook last van hebben. Verreweg de meeste leerlingen uit deze buurt gaan in de eigen 

omgevingg naar de middelbare school. Dit heeft echter vooral met de relatief slechte fysieke 

bereikbaarheidd van scholen in andere buurten te maken alsmede met de relatief eenzijdige 

informatieverstrekkingg vanaf de basisschool. Er zijn geen aanwijzingen dat jongeren uit de 
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Vogelbuurtt louter op basis van hun woonadres van bepaalde scholen uitgesloten zouden 
worden.. Territoriale stigmatisering is dus geen oorzaak van de aangetroffen verschillen tussen 
dee Stadionbuurt en de Vogelbuurt. Geen van de ondervraagde jongeren geeft bijvoorbeeld aan 
datt zij liever naar een school buiten de buurt waren gegaan, maar zich daar niet mochten 
inschrijven.. De meeste jongeren in de Vogelbuurt zeggen ook dat zij op school niet met 
stigmatiseringg worden geconfronteerd, omdat veel klasgenoten bij hen in de buurt wonen. Zij 
merkenn wel dat de buurt in zijn algemeenheid niet al te goed bekend staat, maar ondervinden 
daarvann geen negatieve gevolgen voor wat betreft hun schoolloopbaan. 

7.44 Het elitaire buurteffect 

Bijj  de vergelijking tussen de Stadionbuurt en de Vogelbuurt is enigszins meewarig 
geconcludeerdd dat de jongeren in de Vogelbuurt over een in verhouding beperkt 
scholenaanbodd beschikken. Toch heeft een ruim aanbod niet altijd zijn weerslag op de 
schoolkeuzen.. De 1,0 elite leerlingen uit de eveneens in Amsterdam-Zuid gelegen 
Concertgebouwbuurtt - die dus in principe over hetzelfde ruime aanbod beschikken als de 
jongerenn in de Stadionbuurt - richten zich namelijk juist op een zeer beperkt aantal scholen. 
Ongeveerr tachtig procent van de ondervraagde leerlingen heeft zich in eerste instantie 
aangemeldd op slechts twee scholen in de buurt: degenen met een vwo advies op het Sint-
Ignatiusgymnasiumm en degenen met een havo/vwo advies op het Sint-Nicolaaslyceum. Ook is 
hett duidelijk dat de leerlingen uit de Concertgebouwbuurt naar andere scholen gaan dan de 
leerlingenn uit de Stadionbuurt, ook wanneer het advies gelijk is. Hier blijkt uit dat 
basisscholenn een duidelijke verbinding hebben met bepaalde middelbare scholen, die 
overeenkomenn in signatuur, karakter, populatie en sfeer. Dat wordt ook zo door de jongeren 
zelff  en door de ouders ervaren en gezocht. Met name in Amsterdam-Zuid biedt het ruime 
onderwijsaanbodd aan diverse groepen de mogelijkheid om een school te vinden die volgens 
henn het beste bij hen past. In feite zijn hier drie circuits te onderscheiden, die aansluiten bij de 
inn hoofdstuk vijf gesignaleerde driedeling van het Amsterdamse middelbare onderwijs. Het 
eerstee circuit bestaat grofweg uit de gereputeerde havo/vwo scholen (waaronder de 
zelfstandigee gymnasia), het tweede circuit uit de gemengde mavo/havo/vwo scholen en het 
derdee circuit uit (vooral) de vbo/mavo scholen én de "zwarte" mavo/havo/(vwo) scholen. Ook 
ditt derde circuit is in Amsterdam-Zuid in enige mate vertegenwoordigd, al komen de 
leerlingenn van deze scholen meestal niet uit de buurt. 

Inn Enschede is het aanbod duidelijk beperkter en uniformer. Dit heeft tot gevolg dat de 
1,00 elite jongeren uit Stokhorst naar min of meer dezelfde scholen gaan als de jongeren in de 
tweee andere onderzochte buurten. De groep is eenvoudigweg te klein om een draagvlak voor 
"eigen""  scholen te creëren, zoals in de Concertgebouwbuurt. Van de jongeren in de drie 
onderzochtee buurten gaat daarom een groot deel naar het nabijgelegen Kottenparkcollege of 
naarr de dependance van deze school. Hierbij is het wel zo dat de jongeren uit Stokhorst vaak 
naarr de havo/vwo-afdeling gaan en de jongeren uit Ribbelt en Deppenbroek naar de 
mavo/havoo afdeling. Door het beperktere aanbod gaan verschillende groepen vaker dan in 

157 7 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

Amsterdamm naar dezelfde scholen en sorteren zich dan binnen die scholen over de 

verschillendee niveaus uit. 

Inn hoofdstuk zes bleek duidelijk dat bij het schoolkeuzeproces veel jongeren en ouders gericht 

zijnn op hun "eigen circuit". Dat is het circuit waarbinnen zij zich informeren over het aanbod. 

Zijj  bezoeken en oriënteren zich op een select aantal scholen. In bijna alle gevallen bezoekt 

menn minimaal drie scholen. Uit het feit dat in de elitebuurten uiteindelijk zeer uniform voor 

dezelfdee school wordt gekozen, kan echter worden afgeleid dat de keuze van tevoren al voor 

eenn belangrijk deel bepaald is en men de open dagen van diverse scholen afloopt omdat het zo 

hoort.. De rol van de basisschool is daarbij meestal beperkt tot louter het advies. In de 

Concertgebouwbuurtt zegt slechts zestien procent dat de leerkracht heeft geadviseerd bij de 

keuzee voor een bepaalde school; in Stokhorst is dit zelfs niet meer dan tien procent. Wel 

hebbenn de jongeren in Stokhorst - net als de andere leerlingen in Enschede - vaak met de 

basisschooll  alle middelbare scholen van de eigen zuil bezocht. In Amsterdam komt dit 

fenomeenn nauwelijks voor en wordt er dus veel meer aan het initiatief van de leerling en zijn 

off  haar ouders overgelaten. 

Bijj  de schoolkeuzemotieven hebben we al gezien dat in het bijzonder "1,0 elite 

leerlingen""  letten op de sfeer en aanverwante kenmerken van de school. Het is duidelijk dat 

wee dit keuzemotief daarmee vooral aantreffen in de Concertgebouwbuurt. Daar kunnen de 

scholenn duidelijk op dit gebied met elkaar vergeleken worden. Ook jongeren in Stokhorst 

vindenn de sfeer van de school een essentieel criterium, maar in Enschede is de keuze wat 

beperkter,, waardoor jongeren minder over de mogelijkheid beschikken om naar 

"afzonderlijke""  scholen als categoriale gymnasia te gaan. In de Concertgebouwbuurt geeft een 

kleinn deel van de jongeren overigens aan dat er best een school dichterbij gevonden had 

kunnenn worden, maar dat die school nooit in overweging is genomen, omdat zij in andere 

opzichtenn niet voldeed aan de wensen. De school paste niet in het circuit en is soms helemaal 

buitenn het gezichtsveld van de jongeren en hun ouders gevallen. De informatievoorziening is 

duss niet oneindig; juist het grote aanbod noopt tot inperking. Een meisje dat op de grens van 

dee Concertgebouwbuurt en De Pijp woont, meldt bijvoorbeeld over haar schoolkeuzeproces: 

"Het"Het is heel erg, maar ik wist tot voor kort niet eens dat die school (waar respondente zelfs op 

uitkijkt ,, PG) gewoon vwo heeft. Ik bedoel, je ziet alleen maar buitenlandse leerlingen en ze 

makenmaken op die school veel reclame voor ondersteuning in andere talen en schakelklassen en 

zo.zo. Ik dacht dat die school alleen was voor mensen die nog niet lang in Nederland wonen. Ik 

kenken ook helemaal niemand op die school en niemand van mijn vrienden ging erheen" 

(Nederlandss meisje, 16 jaar, Concertgebouwbuurt, 4e klas atheneum). 

Eenn kleine maar interessante groep binnen de elitebuurten zijn vbo/mavo jongeren, die wel 

overr een "1,0 achtergrond" beschikken, maar niet voldoen aan het algemene havo/vwo beeld. 

Dee keuzemogelijkheden voor een school zijn voor hen relatief beperkt. Een jongen die 

dichtbijj  een school voor vbo woont, maar dezelfde opleiding in Amstelveen volgt, zegt 

bijvoorbeeld:: "Ik heb er nooit aan gedacht om naar die school te gaan. Dat leek me helemaal 

geengeen leuke school. Geen leuke leerlingen en een agressieve sfeer. Ik moet nu wel ver reizen, 
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maarmaar dat heb ik er wel voor over" (Nederlandse jongen, 16 jaar, Concertgebouwbuurt, 4e klas 

vbo).. Een enkeling uit het 1,0 elite milieu heeft echter op een gegeven moment de overstap 

vann het "gereputeerde circuit" naar het meer gemengde circuit gemaakt. Dat pakt soms goed 

uit,, zoals het onderstaande voorbeeld van een meisje uit de Concertgebouwbuurt laat zien: "Ik 

zatzat eerst op Fons Vitae. Dat was een heel leuke school, maar te moeilijk voor me. Omdat ze daar 

geengeen mavo hebben, moest ik naar een andere school. Indertijd was ik expres naar een school 

zonderzonder mavo-afdeling gegaan. Ik dacht, als het dan even niet goed gaat, sturen ze je gelijk naar 

dede mavo. Dat wou ik niet. Toen ik naar een andere school ging, ben ik goed gaan rondkijken tot 

inin Amstelveen toe. Op een gegeven moment dacht ik, ik ben ook gek ook. Ik woon zo ongeveer 

naastnaast een school met mavo, laat ik het daar gewoon eens proberen. Iedereen praat hier altijd 

heelheel negatief over het Sweelinck, dat er alleen maar tuig opzit en buitenlanders. Nou, het is een 

fantastischefantastische school. Ik heb een ontzettend leuke klas en het gaat heel goed met me. Ik haal alleen 

maarmaar voldoendes, ik weet niet wat me overkomt!" (Nederlands meisje, 15 jaar, 

Concertgebouwbuurt,, 3e klas mavo). Juist doordat de jongeren uit de Concertgebouwbuurt en 

Stokhorstt zich op een beperkt aantal scholen richten, geven zij vaak aan dat veel leerlingen uit 

hunn klas bij hen in de buurt wonen. De buurt- en schoolcontacten vallen dus sterk met elkaar 

samen.. Het is daarom de verwachting dat er in de elitaire buurten sprake is van een 

gemeenschappelijkee buurtcultuur, die in dit geval positief doorwerkt in de loopbanen van de 

jongeren.. Hoewel we in de vorige paragraaf zagen dat in de Vogelbuurt de school- en 

buurtkenmerkenn ook voor een groot deel met elkaar samenvielen, leidde dat niet tot een 

frequentt spreken over school en werk. In Stokhorst en met name de Concertgebouwbuurt is 

"dee school" echter wel een vaak besproken thema (tabel 7.10). 

Tabell  7.10 Frequentie van contact met buurtgenoten over school, in procenten 

Deppenbroek k 
Ribbelt t 
Stokhorst t 
Stadionbuurt t 
Concertgebouw w 
Vogelbuurt t 
Nieuwendam m 

heell  vaak 

29 9 
23 3 
31 1 
11 1 
46 6 
16 6 
16 6 

soms s 
39 9 
43 3 
46 6 
53 3 
39 9 
42 2 
44 4 

(haast)) nooit 
33 3 
34 4 
23 3 
37 7 
16 6 
42 2 
40 0 

totaal l 
100 0 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Totaall  25 43 32 100 

Hett is niet zo verwonderlijk dat vrijwel alle jongeren in Stokhorst en de Concertgebouwbuurt 

menenn dat buurtbewoners positief over opleiding en werk denken. Er heerst in deze wijken 

eenn duidelijke school- en werkcultuur, waar de jongeren zich goed van bewust zijn. Aan de 

anderee kant is dit thema zo vanzelfsprekend, dat er ook weer niet té veel aandacht voor is. "Of 

werkenwerken belangrijk is? Ja natuurlijk, je moet toch geld verdienen en kunnen leven. Dat vindt 
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iedereeniedereen hier in de buurt wel denk ik. Iedereen werkt hier" (Nederlandse jongen, 15 jaar, 

Stokhorst,, 3e klas havo). "Daar praat je eigenlijk nooit over. Iedereen zit hier op het vwo, dus 

datdat is normaal. Als je niet op de havo of het vwo zit, dan zouden ze waarschijnlijk pas vragen 

gaangaan stellen" (Nederlandse jongen, 15 jaar, Concertgebouwbuurt, 3e klas gymnasium). 'De 

huizenhuizen hier kosten wel wat. Dat kan natuurlijk niet iedereen betalen. Er wonen hier ook veel 

hoogopgeleidehoogopgeleide mensen. Dus ik denk dat werk en school wel belangrijk worden gevonden " 

(Nederlandss meisje, 17 jaar, Concertgebouwbuurt, 5e klas gymnasium). De 1,0 elite leerlingen 

inn deze buurten hechten zelf niet meer waarde aan school dan de jongeren uit de 

achterstandsbuurtenn (tabel 7.11). Wel hechten ze meer waarde aan bepaalde aspecten van het 

onderwijs,, die verband houden met de sfeer op school. Zij zijn veel minder dan de jongeren in 

dee andere buurten zich aan het voorbereiden op een concreet beroep en bovendien zien zij in 

datt een opleiding betekent dat er op de lange termijn meer geld kan worden verdiend. 

Tabell  7.11 Waarde van school en werk in de buurt volgens de jongeren, in procenten 

Deppenbroek k 

Ribbelt t 

Stokhorst t 

Stadionbuurt t 

Concertgebouw w 

Vogelbuurt t 

Nieuwendam m 

totaal l 

heell  veel waarde 

46 6 

50 0 

87 7 

44 4 

68 8 

16 6 

40 0 

51 1 

redelijk k veell  waarde 

46 6 

41 1 

13 3 

46 6 

32 2 

58 8 

47 7 

40 0 

niett zo veel waarde 

8 8 

10 0 

0 0 

11 1 

0 0 

26 6 

13 3 

9 9 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Err is tevens een sterke samenhang tussen de waarde die in de buurt aan scholing en werk zou 

wordenn gehecht en het feit of men denkt dat andere buurtbewoners zelf een goede opleiding 

hebbenn genoten. In de Concertgebouwbuurt en Stokhorst meent dan ook de overgrote 

meerderheidd van de jongeren dat hun buurtgenoten niet alleen veel waarde aan onderwijs 

hechten,, maar dat men in de meeste gevallen (zeventig tot tachtig procent) ook zelf een goede 

opleidingg heeft genoten. 

Dee vergelijking tussen de achterstandsbuurten en de elitebuurten met betrekking tot de 

invloedd van de buurtcultuur op schoolloopbanen levert een interessante bevinding op. Het 

voorbeeldeffectt op basis van ontmoetingen en contacten met buurtbewoners speelt zich vooral 

inn de elitaire buurten af. Het is niet zozeer zoals in de theorie dikwijl s wordt beweerd - dat 

jongerenn in achterstandswijken met allerlei negatieve voorbeelden worden geconfronteerd en 

datt zij ontmoedigd en belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Het is eerder zo dat in 

gegoedee wijken veel positieve voorbeelden door de omgeving worden gegeven, er 

vanzelfsprekendd over school wordt gesproken met vrienden en buren, men naar de juiste 
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scholenn gaat (waar buren en vrienden ook heen gaan) en er regelmatig wordt gevraagd naar de 

vorderingenn op school. Het homogene karakter van deze wijken biedt ook de mogelijkheid 

omm veel over dit soort zaken te spreken en om veel jongeren te ontmoeten die in een 

vergelijkbaree situatie verkeren en dientengevolge een vergelijkbare schoolloopbaan 

doormaken.. In de achterstandswijken wordt er niet zoveel met anderen in de buurt over 

schooll  gesproken, maar dat komt met name omdat jongeren ook niet zoveel mensen in de 

buurtt kennen. Hun buurten kennen een veel heterogener bevolkingssamenstelling. 

Uiteindelijkk kan dit proces wel leiden tot verder uiteenlopende schoolloopbanen, maar dan 

meerr omdat jongeren aan de bovenkant extra worden gestimuleerd dan dat jongeren aan de 

onderkantt extra worden afgeremd. In de elitaire buurten wordt namelijk wel negatief gepraat 

overr "vbo-leerlingen". In deze buurten zijn havo en vwo de standaard en gaan jongeren bij 

wijzee van spreken alleen als het echt niet anders kan naar de mavo. Het eerder aangetroffen 

verschill  tussen enerzijds 1,0 modaal leerlingen in elitaire buurten en anderzijds 1,0 modaal 

leerlingenn in niet-elitaire buurten, waarbij de eerste groep veel vaker naar de havo of het vwo 

gaatt dan de tweede groep, wordt gedeeltelijk door deze buurtcultuur verklaard. Leerlingen 

zettenn hoog in of volgen vanzelfsprekend hun vrienden en buren naar dezelfde scholen. De 

jongerenn uit deze buurten kennen elkaar vaak al vanaf de peuterspeelzaal, zitten bij elkaar op 

hockeyy en voetbal, fietsen in groepen naar dezelfde middelbare school, waar ze dan ook weer 

bijj  elkaar in de klas zitten. "Hoor je niet overal dezelfde verhalen? " vroeg een respondent. 

Inn de andere buurten zijn er juist veel verschillende soorten groepen: allochtone jongeren, 

autochtonee jongeren met een lagere sociaal-economische achtergrond en ook jongeren met 

middelbaarr geschoolde ouders. Er is daarom eerder sprake van een versnipperde buurtcultuur. 

Dee jongeren uit deze buurten hebben veel minder binding en overeenkomsten met elkaar dan 

dee jongeren uit Stokhorst en de Concertgebouwbuurt, die vrijwel allemaal uit dezelfde soort 

gezinnenn komen en waar het dus veel eerder opvalt als je niet tot het "prototype" behoort. Een 

meisjee uit Stokhorst met een vbo-opleiding zegt daarom over haar wijk: "Het is hier 

ontzettendontzettend saai en bekakt. Er is niets te doen. Ik zit op het vbo en dan zeggen ze: o doe jij 

maarmaar vbo? Ik zit op het atheneum. Nou, dat is ook niet leuk om de hele tijd te moeten horen " 

(Nederlandss meisje, 16 jaar, Stokhorst, 4e klas vbo). 

7.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan op welke manieren de buurt de schoolloopbanen van jongeren 

positief,, negatief of helemaal niet kan beïnvloeden. Dat de jongeren grote verschillen per 

buurtt laten zien, is gezien het milieu van herkomst niet zo verwonderlijk. De vraagstelling 

wass dan ook hoe hetzelfde type jongeren het in verschillende woonmilieus "doet" en in 

hoeverree de buurt een zelfstandige invloed heeft op het verloop van de schoolloopbaan. De 

vraagg is of de etiketten die in het vorige hoofdstuk op de schoolloopbanen van de individuen 

zijnn geplakt (stijgend, dalend, stagnerend en consoliderend) ook van toepassing zijn op de 

buurtenn als geheel. 
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Err zijn twee zaken naar voren gekomen, die wijzen op mogelijke buurtinvloeden. Binnen 
Amsterdamm is dit het verschil tussen de jongeren in de Stadionbuurt en de buurten in 
Amsterdam-Noord,, met name de Vogelbuurt. De jongeren in de Stadionbuurt krijgen hogere 
adviezenn en gaan naar hogere en vooral ook algemenere vormen van voortgezet onderwijs. De 
Stadionbuurtt kan dus worden opgevat als een mobiliserende buurt met veel stijgers, terwijl de 
Vogelbuurtt relatief stagnerende trekken vertoont. Onderzocht is in hoeverre verschillen in 
bereikbaarheid,, beschikbaarheid en toegankelijkheid verantwoordelijk voor dit beeld zijn. De 
Stadionbuurtt maakt zowel wat betreft de beschikbare faciliteiten als de geldende regels 
duidelijkk deel uit van een wijder rayon, namelijk dat van Amsterdam-Zuid (met zelfs 
vertakkingenn naar Buitenveldert en Amstelveen). Deze bevinding pleit ervoor om een buurt 
niett te beperkt te definiëren en meer op stadsdeelniveau naar de "buurtinvloed" te kijken. 
Hoewell  er in de Stadionbuurt zelf geen middelbare school staat, is er namelijk op 
stadsdeelniveauu sprake van een ruim aanbod, juist in de hogere regionen. Bovendien is dit 
aanbodd ook uitstekend bereikbaar. Overigens kan dit niet dé onderscheidende verklaring voor 
dee verschillen tussen de Vogelbuurt en de Stadionbuurt zijn. Ook in de Vogelbuurt kunnen -
hoewell  in mindere mate - alle schooltypen aangetroffen worden. De verklaring ligt dan ook 
voorall  in verschillen in de toegankelijkheid. Jongeren in de Stadionbuurt ontvangen hogere 
adviezenn en worden breder maar minder sturend geïnformeerd over mogelijke scholen. De 
gerichtheidd op meer algemene vormen van voortgezet onderwijs wordt daarnaast gevoed door 
eenn sterker dan in Amsterdam-Noord heersende afkeer van het vbo, hetgeen betekent dat 
jongerenn met een vbo/mavo advies zich primair zullen richten op de mavo. 

Eenn tweede aspect dat uit de analyse naar voren is gekomen, betreft de homogeniteit van 
dee elitebuurten, zowel in Amsterdam als in Enschede. Met name de kinderen van hbo/wo 
ouderss wonen sterk geconcentreerd. De vraag is of deze concentratie van invloed is op de 
schoolloopbanen.. In ieder geval is duidelijk dat de 1,0 modaal leerlingen door de elitegroep 
meegetrokkenn worden. Zij krijgen hogere adviezen dan vergelijkbare leerlingen in de overige 
buurten.. De invloed van de buurtcultuur manifesteert zich dan ook eerder in de elitaire 
buurtenn dan in de achterstandsbuurten. Door het homogene karakter van de elitaire buurten 
komenn "afwijkende" schoolloopbanen snel in het vizier. De jongeren hebben zo'n beetje 
allemaall  hetzelfde leven. Ze gaan naar dezelfde scholen en bezoeken dezelfde clubs. Dit staat 
inn tegenstelling tot de overige buurten, waar sprake is van een heterogener 
bevolkingssamenstellingg en jongeren minder beïnvloed worden door buurtgenoten in hun 
schoolloopbaan.. Buurten als de Concertgebouwbuurt en Stokhorst kunnen daarom als 
consoliderendee buurten getypeerd worden, conform de schoolloopbaan van een groot deel van 
dee aldaar woonachtige jongeren. 
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8.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk zullen de regionale effecten nader uitgewerkt worden. Eerst wordt de 
feitelijkee ontwikkeling van de schoolloopbanen in Amsterdam en Enschede met elkaar 
vergeleken.. Hierbij wordt gekeken of wat betreft het ouderlijk milieu vergelijkbare groepen in 
eenn andere regionale context een andere schoolcarrière doorlopen. Omdat een dergelijke 
vergelijkingg ook in de vorige hoofdstukken is verricht, zal dit een korte paragraaf zijn. In de 
daaropp volgende paragrafen zullen verklaringen voor de aangetroffen verschillen worden 
gezocht.. Net als bij het buurtniveau kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen 
structurelee kenmerken op het gebied van de faciliteiten en culturele kenmerken op het gebied 
vann de regels. Eerst wordt een verklaring gezocht in een verschillende functie van de regio als 
voorzieningengebiedd en wel met name in de arbeidsmarktstructuur. De achterliggende 
gedachtee is dat jongeren in de "roltrapregio" Amsterdam hogere adviezen krijgen en meer 
naarr algemeen voortgezet onderwijs dan beroepsonderwijs gaan, omdat de 
werkgelegenheidsstructuurr van de regio hierom vraagt. Ook binnen het beroepsonderwijs 
komtt de regionale invloed naar voren: in Enschede zou men vooral op industriële en 
technischee opleidingen georiënteerd zijn, terwijl jongeren in Amsterdam de voorkeur geven 
aann opleidingen die voorbereiden op beroepen in de handel en zakelijke dienstverlening. Met 
dezee keuze anticiperen zij ook op de toekomst en de vervolgopleidingen en beroepen die zij in 
dee eigen regio kunnen vinden. 

Hett culturele karakter van de regio bepaalt in de eerste plaats in hoeverre jongeren 
überhauptt op een vervolgopleiding zijn gericht. De verwachting is namelijk dat jongeren in 
hett "traditionalistische" Enschede meer op betaald werk en het huishouden zijn gericht dan in 
Amsterdam,, alwaar een "modern-dynamisch" cultuurpatroon heerst. Men kan verwachten dat 
inn een samenleving, waar relatief weinig hooggeschoolden zijn, men minder hoog inzet en 
menn minder op vervolgopleidingen is georiënteerd. Men kent weinig mensen die zelf een 
hogee opleiding hebben genoten en men hecht minder waarde aan hoge opleidingen. Daarom 
zouu de regionale cultuur in Enschede zich tevens in een afkeurende houding ten opzichte van 
migratiee kunnen manifesteren, zowel door de jongeren zelf als de sociale omgeving. Het 
netwerkk van bewoners beperkt zich, meer dan in modem-dynamische regio's, vooral tot de 
eigenn regio, waardoor jongeren minder verhuisgeneigd zijn. Jongeren in Amsterdam zullen 
daarentegenn migreren als de door hen gewenste opleiding niet in de eigen regio gevonden kan 
worden,, omdat zij als inwoners van een moderne regio veel minder territoriaal gebonden zijn. 
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8.22 Advies, loopbaan en regio 

All ee onderscheiden groepen krijgen in Amsterdam hogere adviezen dan in Enschede (tabel 

8.1).. De verschillen tussen Amsterdam en Enschede zijn het grootst bij de 1,0 modaal 

leerlingenn en de 1,9 leerlingen. Deze leerlingen krijgen in Enschede veel vaker een vbo/mavo 

adviess en veel minder vaak een havo/vwo advies dan in Amsterdam. Ongeveer een derde van 

dee kinderen met laag opgeleide allochtone ouders krijgt in Amsterdam een havo/vwo-advies; 

inn Enschede is dit niet meer dan tien procent en krijgen zij veel vaker een vbo/mavo advies. 

Watt betreft de 1,25 leerlingen en de 1,0 elite leerlingen zijn de verschillen minder groot, zij 

hett dat ook aan deze groepen in Amsterdam wat vaker een havo/vwo advies wordt gegeven. 

Tabell  8.1 Schooladviezen van verschillende groepen in Amsterdam en Enschede, in 

procenten n 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen (N=75) 

1,255 leerlingen (N=34) 

1,00 modaal leerlingen (N=32) 

1,00 elite leerlingen (N=37) 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen (N=32) 

1,255 leerlingen (N=40) 

1,00 modaal leerlingen (N=50) 

1,00 elite leerlingen (N=29) 

totaal l 

vbo/mavo o 

38 8 

42 2 

3 3 

3 3 

25 5 

62 2 

42 2 

31 1 

10 0 

36 6 

mavo/havo o 

33 3 

21 1 

52 2 

11 1 

30 0 

28 8 

34 4 

40 0 

17 7 

35 5 

havo/vwo o 

29 9 

36 6 

45 5 

86 6 

45 5 

10 0 

24 4 

29 9 

73 3 

29 9 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Aangezienn bij alle groepen het verband in dezelfde richting wijst, kan gesteld worden dat er in 

Enschedee aan vergelijkbare groepen inderdaad voorzichtiger en lagere adviezen worden 

gegevenn dan in Amsterdam. "Alleen als een kind dik en dik mavo kan halen, dan geef ik een 

mavo-advies.mavo-advies. Bij twijfel adviseer ik toch eerder het vbo. Een kind moet eerst zelfvertrouwen 

krijgen.krijgen. Bovendien kun je met vbo nog alle kanten op en met alleen mavo begin je niets " 

(leraarr basisschool Deppenbroek, Enschede). 

Nuu rijst de vraag of men in Amsterdam dit hoge advies weet waar te maken of dat men 

afglijdtt naar een lager schooltype. Docenten in Enschede adviseren misschien weliswaar niet 

zoo hoog, maar daardoor kan er ook minder daling plaatsvinden (tabe! 8.2). Het blijkt echter 

datt het gemiddelde opleidingsniveau in Amsterdam voor alle groepen hoger blijf t dan in 

Enschedee en hoge adviezen dus in een aantal gevallen lonen. Van de 1,0 elite leerlingen zit in 
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Amsterdamm uiteindelijk driekwart op het vwo, terwijl dat in Enschede slechts de helft is. Van 
dee leerlingen met laag opgeleide Nederlandse ouders gaat in Amsterdam ruim een derde naar 
dee havo of het vwo; in Enschede is dit nog geen twintig procent. Overigens zitten deze 
leerlingenn in ongeveer dezelfde mate op het vbo (ongeveer de helft). Opvallend is dat zowel in 
Amsterdamm en Enschede de verschillen tussen 1,25 leerlingen en 1,9 leerlingen relatief gering 
zijn.. Etniciteit alleen doet er blijkbaar niet zoveel toe, het gaat veel meer om het ouderlijk 
opleidingsniveau. . 

Tabell  8.2 Huidige niveau van verschillende groepen in Amsterdam en Enschede, 
inn procenten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen (N=75) 

1,255 leerlingen (N=34) 

1,00 modaal leerlingen (N=32) 

1,00 elite leerlingen (N=37) 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen (N=32) 

1,255 leerlingen (N=40) 

1,00 modaal leerlingen (N=50) 

1,00 elite leerlingen (N=29) 

totaal l 

vbo o 

42 2 

46 6 

9 9 

11 1 

30 0 

35 5 

47 7 

27 7 

10 0 

31 1 

mavo o 

20 0 

18 8 

44 4 

11 1 

22 2 

41 1 

34 4 

39 9 

17 7 

33 3 

havo o 

21 1 

27 7 

28 8 

3 3 

20 0 

24 4 

11 1 

21 1 

21 1 

19 9 

vwo o 

17 7 

9 9 

19 9 

74 4 

28 8 

--

8 8 

13 3 

52 2 

17 7 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Hett gemiddelde onderwijsniveau blijf t dus in Amsterdam bij alle groepen hoger dan in 
Enschede,, maar de verschillen tussen de twee steden worden in de loop der jaren wel kleiner 
(tabell  8.3). Niet zoals misschien verwacht de allochtone leerlingen, maar juist de autochtone 
leerlingenn met laag opgeleide ouders hebben het meest te maken met de negatieve gevolgen 
vann overadvisering. Zij volgen in beide regio's zelfs uiteindelijk een gemiddeld lager niveau 
dann de allochtone leerlingen. In hoofdstuk zes is deze stagnerende positie van de 1,25 
leerlingenn ook al naar voren gekomen. Er is bij deze groep veel meer dan vroeger sprake van 
eenn achterblijvende groep. De ouders van de respondenten zijn opgegroeid in een tijd, waarin 
hett steeds normaler werd om door te leren. Veel generatiegenoten hebben daardoor wel een 
hogeree opleiding gevolgd. De groep ouders van de 1,25 leerlingen bestaat zodoende uit een 
steedss homogenere groep lager opgeleiden. De heterogeniteit van de 1,9 leerlingen en hun 
ouderss is daarentegen veel groter dan dikwijl s wordt gedacht; hun potentieel voor sociale 
mobiliteitt is nog ruim voorhanden en zij volgen daarom een veel gevarieerder 
onderwijscarrière. . 
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Tabell  8.3 Ontwikkeling advies en werkelijk niveau, in punten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

adviess niveau 

2,22 2 

2,34 4 

2,80 0 

3,47 7 

2,62 2 

1,98 8 

2,13 3 

2,18 8 

3,16 6 

2,26 6 

huidigg niveau 

2,13 3 

2,00 0 

2,56 6 

3,40 0 

2,44 4 

1,90 0 

1,79 9 

2,10 0 

3,13 3 

2,18 8 

verschil l 

-0,09 9 

-0,34 4 

-0,24 4 

-0,07 7 

-0,18 8 

-0,08 8 

-0,34 4 

-0,08 8 

-0,03 3 

-0,08 8 

8.33 De roltrapregi o 

Inn vergelijking met Amsterdam is de industriële sector in Enschede nog steeds van relatief 
grotee betekenis, al is, net als in de rest van Nederland, het aandeel in de loop der jaren 
geslonken.. De commerciële dienstverlening is in Enschede van minder groot belang dan in 
Amsterdam.. De groei van deze sector is in Nederland als geheel veel sneller gegaan dan in 
Enschede.. In zowel Enschede als Amsterdam is de niet-commerciële dienstverlening in de 
afgelopenn periode nog wel gegroeid; in Nederland als geheel is de sector ingekrompen. Deze 
ontwikkelingg is in hoofdstuk vier uitgebreid beschreven. De veronderstelling is dat het naar 
verhoudingg industriële karakter van Enschede doorwerkt in een relatief sterke oriëntatie op het 
(technische)) beroepsonderwijs en lagere vormen van algemeen voortgezet onderwijs, terwijl 
inn Amsterdam hogere vormen van algemeen voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Naar 
vorenn is gekomen dat in Enschede inderdaad lagere adviezen aan vergelijkbare groepen 
wordenn gegeven. De respondenten gaan uiteindelijk in beide steden echter in gelijke mate 
naarr het vbo. Wel wordt in Amsterdam een vbo-advies veel vaker dan in Enschede in 
combinatiee met een mavo-advies gegeven (in Amsterdam 48 procent en in Enschede 27 
procent).. Ook gaan jongeren in Enschede meestal direct vanaf de basisschool naar het vbo, 
terwijll  jongeren in Amsterdam in eerste instantie voor de mavo kiezen. Dit wordt ook 
mogelijkk gemaakt door de in Amsterdam vaker gegeven gecombineerde vbo/mavo adviezen. 
Ditt kan een aanwijzing zijn dat het vbo in Enschede populairder is en bewuster gekozen 
wordt.. In Amsterdam is 36 procent van de huidige leerlingen op het vbo oorspronkelijk 
afkomstigg van de mavo; in Enschede is dit 23 procent. De leraren in Amsterdam constateren 
ookk dat op het vbo een daling van het niveau is: er is een verschuiving gaande van examens 
opp C- en D-niveau naar het lagere A- en B-niveau. Ook het feit dat in Amsterdam de helft van 
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dee jongeren met een puur vbo-advies eigenlijk te laag scoort om naar dit type onderwijs te 

gaann (Gemeente Amsterdam, 1999), geeft aan dat het vbo meer dan in Enschede als laatste 

optiee en restonderwijs fungeert en relatief slechtere leerlingen aantrekt. Als het maar even 

mogelijkk is, kiest men in Amsterdam voor de mavo. Een aantal interviewfragmenten geeft een 

beeldd van de motivatie om naar het vbo te gaan. Ook hierbij komt naar voren dat jongeren in 

Enschedee meestal bewust en gemotiveerd voor het vbo kiezen, terwijl jongeren in Amsterdam 

hett toch eerder als een persoonlijke nederlaag en als een tweede klas keuze ervaren. Zoals in 

hett vorige hoofdstuk naar voren kwam, geldt dit binnen Amsterdam het sterkst voor de 

leerlingenn in de Stadionbuurt, waar het meest een "witteboordenmentaliteit" heerst. Een aantal 

jongerenn uit Enschede: "Uiteindelijk wil ik verwarmingsmonteur worden. Dat beroep heeft een 

buurmanbuurman van mij ook en ik help wel eens mee. Eerst moet ik nog ruim twee jaar naar school, 

maarmaar er is ook een stage in mijn programma en daar kijk ik wel naar uit. Ik hou ervan om 

gewoongewoon te werken" (Nederlandse jongen, 17 jaar, Ribbelt, 2e klas mbo). "Ik volg nu een 

opleidingopleiding voor timmerman. Ik ga één dag in de week naar school - een lange dag van 9 tot 5 -

enen werk vier dagen per week op een timmerbedrijf in Pathmos. Ik vind het werken erg leuk en 

hebheb daar een goede begeleiding. Ik heb bewust voor deze opleiding gekozen. Geen moment heb 

ikik er aan gedacht om naar de mavo of de havo te gaan. Juist het in de praktijk werken vind ik 

ergerg leuk. Via kennissen ben ik aan mijn werkadres gekomen. Die hebben ook een timmerbedrijf 

enen zo kon ik eens meelopen en kijken of het wat voor mij was" (Nederlandse jongen, 17 jaar, 

Ribbelt,, leerlingwezen). Vergelijk deze uitspraken eens met de Amsterdamse equivalenten, waar 

eenn veel negatievere motivatie uitspreekt. "Ik was veel liever naar een school als het 

AmsterdamsAmsterdams Lyceum gegaan. Dat is een goede school en hij staat ook nog dichtbij. Maar 

daardaar kon ik niet naar toe, omdat het te moeilijk voor me is. Het Huygens is best een leuke 

school,school, maar wel agressief. De meeste leerlingen hebben een grote bek De richting die ik 

volg,volg, (Verkoop en Kantoor, PG) bevalt wel goed. Ook het Huygens zelf vind ik wel goed, ik 

hebheb het gevoel dat ik er wat leer" (Marokkaanse jongen, 16 jaar, Stadionbuurt, 3e klas vbo). 

"Wat"Wat ik heel belangrijk vond was dat het gebouw er heel netjes en schoon uitzag. Het is ook 

eeneen vrij  nieuw gebouw, dat vond ik wel fijn. Verder had ik niet zoveel keuze met mijn vbo 

advies.advies. Ik wou het liefst een beetje in de buurt blijven, maar in deze buurt zijn haast geen vbo-

scholen.scholen. Op vbo-scholen zit heel vaak tuig. Bijvoorbeeld in West zit zo 'n school, het Calvijn 

geloofgeloof ik, nou daar zitten alleen maar criminelen. We hebben dus gezocht naar vbo-scholen 

waarwaar ook nog wat leuke mensen opzaten. Dan bleef er niet veel over. Ik ben alleen naar Panta 

RheiRhei in Amstelveen geweest en naar het Huygens. Het gebouw van Panta Rhei vond ik niets, 

netnet een gevangenis. Op het Huygens werden we echt met open armen en heel persoonlijk 

ontvangen.ontvangen. De docenten waren heel aardig. Dus toen is het die school geworden. Ik kende 

nognog geen mensen op die school, een paar van mijn klas op de basisschool bleken er ook heen 

tete gaan, maar dat merkte ik pas toen ik er al op zat (Nederlands meisje, 16 jaar, Stadionbuurt, 

4ee klas vbo). 
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Tabell  8.4 Gekozen richting binnen het vbo, in procenten' 

Enschedee Amsterdam 

(N=44)) (N=53) 

technisch,, transport en bouw 42 24 

agrarischh 5 

verzorgingg 28 21 

handel,, horeca 10 21 

administratiee 15 31 

overigg - 3 

totaall  100 100 

Afgezienn van het feit of men voor beroepsonderwijs of algemeen voortgezet onderwijs kiest, 

kann ook bekeken worden naar wat voor soort (voorbereidend) beroepsonderwijs de voorkeur 

uitgaatt (tabel 8.4), In Enschede is vooral technisch onderwijs populair, terwijl men in 

Amsterdamm eerder voor opleidingen in de handel of administratie kiest. De keuze tussen vbo 

off  mavo en de richting die men binnen het vbo kiest, kan dus inderdaad in verband worden 

gebrachtt met kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Voor wat betreft de keuze tussen 

bijvoorbeeldd havo of vwo ligt deze invloed minder voor de hand. In principe kan worden 

aangevoerdd dat de havo bedoeld is als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs, terwijl 

hett vwo als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs wordt beschouwd. De havo is 

duss in principe meer beroepsgericht dan het vwo. In de praktijk functioneert de havo meestal 

niett zo en wordt het vooral als een eenvoudiger vorm van vwo gezien. 

Dee regionale invloed van de arbeidsmarktstructuur is dus duidelijk zichtbaar in het 

schooladviess en de eerste fase van de middelbare schoolloopbaan. Toch zal de invloed nog 

pregnanterr tijdens de eindfase van de middelbare schooltijd en het leven dat daarop volgt naar 

vorenn komen. Naarmate het eindexamen nadert, worden jongeren geconfronteerd met de 

mogelijkhedenn en beperkingen ten aanzien van vervolgopleiding of werk. In hoofdstuk zeven 

iss vastgesteld dat de meeste jongeren een vervolgopleiding willen doen. Een uitzondering 

vormenn de 1,25 leerlingen op vbo/mavo niveau die relatief sterk op de arbeidsmarkt zijn 

gericht.. In deze paragraaf zal bekeken worden in hoeverre de toekomstwensen te verklaren en 

inn te passen zijn in de regionale context. De verwachting daarbij is dat jongeren in Enschede 

meerr op werk zijn gericht dan in Amsterdam en dat zij in Enschede gezien de structuur van de 

arbeidsmarktt vooral georiënteerd zijn op technische en industriële opleidingen en beroepen. In 

Amsterdamm zouden jongeren vaker een algemene, administratieve of commerciële opleiding 

kiezen.. Een dergelijk beeld kwam al bij de richting binnen het vbo naar voren en het is de 

vraagg of deze verschillen ook bij de vervolgopleidingen en beroepen in stand blijven. 

'' Overigens moet hierbij rekening worden gehouden met het feit dat in Enschede er iets meer jongens 
dann meisjes naar het vbo gaan (resp. 34 en 26 procent van de ondervraagde jongeren). In Amsterdam 
iss de verhouding bijna gelijk (resp. 32 en 30 procent) 
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Tabell  8.5 Plannen na de middelbare school in Amsterdam en Enschede, in procenten 

Amsterdam m 

werk k 

vervolgopleiding g 

anders s 

Enschede e 

werk k 

vervolgopleiding g 

anders s 

vbo o 

17 7 

76 6 

8 8 

38 8 

55 5 

7 7 

mavo o 

5 5 

90 0 

5 5 

15 5 

85 5 

--

havo o 

--

100 0 

--

--

100 0 

--

vwo o 

_ _ 

100 0 

--

--

100 0 

--

Totaal l 

6 6 

90 0 

4 4 

16 6 

82 2 

2 2 

Voorall  in Enschede zijn de leerlingen van het vbo georiënteerd op de arbeidsmarkt: bijna 
veertigg procent wil het liefst na de huidige middelbare school gaan werken of heeft 
daadwerkelijkk al een baan (tabel 8.5). Dit hoge percentage komt voor rekening van de 1,25 
leerlingen,, want hun allochtone klasgenoten willen - ook in Enschede - vaak nog wél een 
vervolgopleidingg doen. In Amsterdam geldt voor slechts zeventien procent van alle vbo-
leerlingenn dat zij direct na school willen werken. Hieruit blijkt opnieuw dat het vbo in 
Enschedee een wat bewustere en beroepsgerichtere keuze is dan in Amsterdam, met name voor 
dee 1,25 leerlingen. Voor hen is het vbo vaak eindonderwijs. Hierbij kan opnieuw het 
werkgelegenheidsaanbodd een rol spelen: in Enschede is het nog mogelijk om met een vbo-
diplomaa werk te vinden; in Amsterdam wordt vrijwel altijd een vervolgopleiding nodig 
geacht. . 

Dee veronderstelling dat jongeren in Enschede meer georiënteerd zijn op werk en in 
Amsterdamm op opleiding kan dus alleen bevestigd worden voor de leerlingen met laag opgeleide 
autochtonee ouders. Bij de andere groepen zijn er geen relevante verschillen. Leerlingen op het 
vboo in Amsterdam kiezen in plaats van werken liever voor het mbo, dat overigens in Enschede 
ookk populair is. Van de mavo-leerlingen in Amsterdam geeft een derde aan het liefst naar de 
havoo te gaan (of is daar al daadwerkelijk heen gegaan). Dit is in Enschede geen populaire 
optie.. Hier gaan de mavo-leerlingen juist massaal naar het mbo. Iets soortgelijks zien we bij 
dee havo-leerlingen, die in Amsterdam eerder voor het vwo kiezen dan in Enschede. Mavo en 
havoo leerlingen in Enschede zijn dus vaker op het beroepsonderwijs gericht dan in 
Amsterdam,, alwaar men vaker voor een algemene vervolgopleiding kiest. De minste 
verschillenn zien we bij de vwo-leerlingen. Zij laten in beide plaatsen een zeer vergelijkbaar 
beeldd zien. Een ruime meerderheid kiest voor het wetenschappelijk onderwijs en een enkeling 
voorr het hoger beroepsonderwijs (tabel 8.6). 
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Tabell  8.6 (Gewenste) vervolgopleiding en huidig of bereikt niveau, Amsterdam en 
Enschede,, in procenten 

vboo -^werk 
vboo ->mbo 
mavoo ->werk 
mavoo ->mbo 
mavoo -> havo 
havoo -> hbo 
havoo -^ vwo 
vwoo -^ hbo 
vwoo -> WO 

Amsterdam m 
17 7 
76 6 

--
61 1 
32 2 
46 6 
23 3 
15 5 
66 6 

Enschede e 
38 8 
55 5 
13 3 
76 6 
6 6 
48 8 
11 1 
14 4 
68 8 

Ookk op het gebied van de toekomstige beroepen wordt de invloed van de regionale 
arbeidsmarktt zichtbaar (tabel 8.7). Conform de verwachting laten de jongeren in Enschede een 
sterkeree nadruk op industriële en technische functies zien, terwijl zij in Amsterdam vaker voor 
eenn "kantoorbaan" kiezen. De verschillen zijn opnieuw het grootst tussen de vbo/mavo 
leerlingenn in beide gebieden. In Amsterdam kiezen zij vaker voor administratieve en 
commerciëlee functies dan in Enschede, waar functies in de bouw en de industrie populairder 
zijn.. Havo/vwo leerlingen in Enschede verschillen weinig van soortgelijke jongeren in 
Amsterdam,, zij het dat in Enschede deze jongeren iets vaker aangeven later een beroep in de 
non-profitt of sociale sector te ambiëren. Ook bij de aard van de beroepen komt dus naar voren 
datt verschillen tussen Amsterdam en Enschede zich het meest bij de jongeren met een lagere 
opleidingg voordoen. 

Tabell  8.7 Richting van gewenste beroep (op alle niveaus), in procenten 

(detail)handel,, zakelijke dienstverlening, 
administratief,, kantoor 
verzorging,, medisch 
technischh en bouw 
sociaal,, onderwijs, non-profit 
creatief,, artistiek 
overig g 

horeca a 

Amsterdam m 

20 0 
18 8 
18 8 
21 1 
18 8 

4 4 

1 1 

Enschede e 

18 8 
9 9 
14 4 
32 2 
23 3 

3 3 

1 1 

totaall  100 100 
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Hett onderwijs- en arbeidsaanbod is in Amsterdam gevarieerder dan in Enschede. Eigenlijk is 
inn Amsterdam vrijwel elke opleiding aanwezig. Eén van de weinige uitzonderingen is een 
technischee universiteit, die juist weer wel in Enschede aangetroffen kan worden. Het is gezien 
hett ruime aanbod niet zo verwonderlijk dat vrijwel alle Amsterdamse jongeren melden dat zij 
inn de eigen stad kunnen blijven om de gewenste opleiding te volgen. Een aantal noemt een 
andere,, dichtbij gelegen plaats als Zaandam of Haarlem en slechts één respondente meldt dat 
dee door haar gewenste opleiding niet in de regio Amsterdam aanwezig is en dat zij daarom wil 
verhuizen.. Naar opleidingsniveau en geslacht zijn er geen verschillen: een ieder kan de 
gewenstee opleiding in de eigen omgeving vinden. Ook in Enschede met zijn minder rijk 
geschakeerdee aanbod zegt twee derde van de leerlingen dat de door hun gewenste 
vervolgopleidingg in de eigen stad gevonden kan worden. Hierbij is het natuurlijk mogelijk dat 
dee gewenste vervolgopleiding ook beïnvloed wordt door het beschikbare aanbod. Nog eens 
dertienn procent meldt dat de opleiding weliswaar niet in de eigen stad aanwezig is, maar wel 
opp korte afstand (Hengelo of Almelo). Ongeveer twintig procent van de respondenten zegt dat 
zijj  de regio moet verlaten. Dit zijn vooral degenen die een hbo- of wo-opleiding willen 
volgen.. Van hen zegt bijna de helft dat de door hen gewenste opleiding niet in Twente 
aangetroffenn kan worden. Dit betreft vooral opleidingen in de niet-technische sfeer. Het hoger 
onderwijss en dan met name de universiteit is in Twente technisch gericht. Deze opleidingen 
trekkenn relatief veel jongens. De gerichtheid op gebieden buiten Enschede en Twente verschilt 
dann ook niet tussen jongens en meisjes op de lagere niveaus (vbo en mavo). Bij leerlingen van 
dee havo en het vwo ligt dat anders. Havo/vwo jongens zijn sterker op de eigen regio gericht 
dann meisjes. De helft van de havo-meisjes en twee derde van de vwo-meisjes moet volgens 
eigenn zeggen de regio uit om de gewenste opleiding te volgen. Groningen is een geliefde 
universiteitsstad,, gevolgd door Utrecht. Met name voor de hoger opgeleide meisjes is de rol 
vann Twente wat betreft het vervolgonderwijs snel uitgespeeld. Jongens worden nog wat langer 
voorr de regio behouden, aangezien zij hun technische of bedrijfskundige opleiding in de eigen 
stadd kunnen volgen. Het is echter heel goed mogelijk dat zij een fase later, wanneer de 
vervolgopleidingg is afgerond en zij zich oriënteren op de arbeidsmarkt, alsnog de regio 
verlaten,, omdat de gewenste banen niet in de eigen omgeving voorradig zijn. 

8.44 Het modern-dynamisch cultuurpatroon 

Behalvee door arbeidsmarktverschillen zouden de aangetroffen verschillen tussen Amsterdam 
enn Enschede ook verklaard kunnen worden door culturele verschillen. Het zijn daarom de 
culturelee kenmerken die in deze paragraaf nader uitgewerkt zullen worden, zowel op het 
gebiedd van de huidige schoolloopbaan als van de toekomstoriëntatie. In hoofdstuk twee zijn 
dee belangrijkste kenmerken van een modem-dynamisch cultuurpatroon beschreven: een 
positievee houding ten opzichte van verandering, een hoge waardering voor onderwijs en een 
kosmopolitischee en individualistische leefstijl hetgeen mede tot uitdrukking komt in een grote 
bereidheidd tot verhuizen naar andere regio's indien dit nodig wordt geacht. De relaties 
verlopenn categoriaal en functioneel en dus minder territoriaal. De gedachtenlijn ten aanzien 
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vann het onderwijs is dat in Enschede de jongeren, ouders en leraren minder hoog inzetten dan 

inn Amsterdam, omdat er in deze stad minder sprake is van een modern-dynamisch 

cultuurpatroonn dan in Amsterdam. Met behulp van een aantal interviewfragmenten kan deze 

redeneringg onderbouwd worden. "Eventueel had ik wel naar de havo gekund, maar dat zag ik 

nietniet zitten. Daar had ik dus echt geen zin in. Dan zou ik de hele tijd huiswerk moeten maken 

enen zitten leren. Ik wil later kraamverzorgster worden en dan is mavo voldoende" (Nederlands 

meisje,, 15 jaar, Deppenbroek, 4e klas mavo). "Ik wist al vanaf de derde groep op de 

basisschoolbasisschool dat ik goudsmid wilde worden. Daarvoor is mavo op D-niveau voldoende, dus dat 

hebheb ik gedaan. Hoe eerder ik naar deze school kon, hoe beter" (Nederlandse jongen, 17 jaar, 

Ribbelt,, 1 e jaar mbo). "Ik heb heel bewust voor de havo en met voor het vwo gekozen. Daar is 

tochtoch niets mis mee? " (Nederlands meisje, 14 jaar, Stokhorst, 3e klas havo). "Ik ben echt een 

jongenjongen van de praktijk. Ik zou misschien best mavo kunnen, maar daar heb ik helemaal met het 

geduldgeduld voor. Dus dan kan je wel gaan pushen dat ik dat moet doen, maar als ik daar ongelukkig 

vanvan wordt, heb je er ook niets aan. Datzelfde hebben ze indertijd tegen m'n zus gezegd" 

(Nederlandsee jongen, 15 jaar, Deppenbroek, 3e klas vbo). "Het motto hier in Twente is: een 

goedegoede timmerman heeft altijd brood op de plank" (leraar basisschool Stokhorst, Enschede). 

Inn Enschede hebben met name de vbo/mavo jongeren een duidelijk beroep voor ogen, waarop 

zee anticiperen in hun middelbare schoolkeuze. In Amsterdam kiezen deze jongeren liever een 

opleidingg "waar je nog alle kanten mee op kunt", omdat hun toekomstwensen minder zijn 

uitgekristalliseerd.. Tevens komt uit de gesprekken in Amsterdam naar voren, dat daar door 

bijvoorbeeldd leraren wat meer wordt aangedrongen om zo hoog mogelijk in te zetten en er 

zodoendee een mobiliserender klimaat heerst. Vooral allochtone leerlingen maken hier melding 

van.. Dit beeld wordt ook door de leraren bevestigd. "Ik woonde pas 4 jaar in Nederland toen ik 

naarnaar de middelbare school moest. Mijn Nederlands was niet goed, maar de leraar van de 

basisschoolbasisschool zei dat ik wel de intelligentie had om naar de havo te gaan. Op de Berlage krijg je 

extraextra ondersteuning in Nederlands, terwijl je wel naar de havo kan. Als ik naar het 

BrederolyceumBrederolyceum was gegaan, dan had ik naar de mavo gemoeten" (Turkse jongen, 16 jaar, 

Vogelbuurt,, 3e klas havo). "Ik was al naar de Berlage scholengemeenschap gegaan, naar de 

schakelklas.schakelklas. Ik was toen nog niet zo lang in Nederland, een paar jaar. In die schakelklas zaten 

alleenalleen leerlingen die helemaal geen Nederlands spraken. Toen dacht ik, ik kan dan nog beter 

eeneen jaar extra naar de basisschool terug gaan, want daar wordt in ieder geval meer 

NederlandsNederlands gesproken dan hier. Dat zeiden ze op de Berlage ook hoor, dat er meer inzat dan 

erer op dat moment uitkwam. Dat het beter was om weer naar de basisschool te gaan. Eenjaar 

laterlater ben ik weer naar het Berlage gegaan en nou zit ik op de havo. Het heeft dus wel 

geholpen"geholpen" (Marokkaanse jongen, 15 jaar, Stadionbuurt, 2e klas havo). "Ik ben wel geneigd 

leerlingenleerlingen het voordeel van de twijfel te gunnen. Vooral als uit alles blijkt dat het een heel 

intelligentintelligent kind is, maar door problemen met de taal of de huiselijke situatie niet tot zijn recht 

komt"komt" (lerares basisschool Vogelbuurt). 

Ookk de waarde die volgens de jongeren door de ouders aan school wordt gehecht, laat 

significantee verschillen zien tussen Amsterdam en Enschede. Deze verschillen kunnen in 
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verbandd worden gebracht met het regionale cultuurpatroon. Zij bevestigen de door Hofstee al 

bijnaa veertig jaar geleden ontwikkelde these dat in modern-dynamische regio's de waardering 

voorr onderwijs hoger is dan in traditionalistische regio's. In Amsterdam vinden volgens de 

jongerenn de meeste ouders de school heel belangrijk, terwijl in Enschede de meeste ouders de 

schooll  redelijk belangrijk vinden (tabel 8.8). 

Tabell  8.8 Waarde van onderwijs door ouders volgens jongeren, in procenten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

heell  belangrijk 

71 1 

39 9 

64 4 

61 1 

62 2 

52 2 

32 2 

40 0 

52 2 

42 2 

redelijkk belangrijk 

29 9 

55 5 

36 6 

36 6 

36 6 

48 8 

66 6 

60 0 

48 8 

57 7 

niett zo belangrijk 

--

6 6 

--

3 3 

2 2 

--

2 2 

--

3 3 

1 1 

Inn beide steden zijn er overigens nauwelijks ouders die menen dat de school niet belangrijk is, 

maarr wel kan worden afgeleid dat ouders in Amsterdam wat "pusheriger" overkomen. Dit kan 

bijvoorbeeldd leiden tot het sterker aandringen bij leraren om hogere adviezen aan hun 

kinderenn te geven (Gemeente Amsterdam, 1999). Het Sociaal Cultureel Planbureau schrijft de 

verschillenn mede toe aan een assertiever cultureel klimaat in de Randstad, waardoor ouders en 

kinderenn sneller opkomen voor hun vermeende rechten (SCP, 1996). Leerkrachten hebben 

minderr gezag en staan daardoor sneller onder druk om hogere adviezen te geven. Overigens 

valtt in beide steden de relatief passieve houding van de ouders van de 1,25 leerlingen ten 

opzichtee van onderwijs op. Zij nemen duidelijk een minder positieve houding ten opzichte van 

onderwijss in, hetgeen een gedeeltelijke verklaring kan zijn voor de gemiddeld lage 

schoolcarrièress die deze jongeren doorlopen. Volgens de leerkrachten is dit ook de moeilijkste 

groep.. "Het wordt elk jaar erger. Je ziet ze per jaar afzakken. Ik moet echt zeggen dat de 

TurkseTurkse ouders een stuk geïnteresseerder en betrokken zijn dan die Nederlandse ouders. Die 

NederlandseNederlandse ouders hebben zoiets van: mijn kind hoeft niet hoger dan ik. Turkse ouders zijn 

somssoms drammeriger. Dat moet ik dan ook wel eens remmen. Dan zeg ik dat hun kinderen echt 

dede kans krijgen, dat ze altijd nog kunnen doorstromen " (lerares basisschool Deppenbroek, 

Enschede). . 
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Hett culturele karakter van de regio zou, behalve in het advies en huidige niveau, ook door 

kunnenn werken in de toekomstoriëntatie en dan vooral in de locatie. Jongeren in Amsterdam 

zoudenn minder territoriaal gebonden zijn dan de jongeren in Enschede en daarom minder 

waardee hechten aan de mogelijkheid of een vervolgopleiding in de eigen regio gevonden kan 

worden.. Hoewel we bij de bespreking van de onderwijsfaciliteiten in de regio hebben gezien, 

datt de meeste jongeren in Enschede en zeker in Amsterdam kunnen blijven, is daarom 

gevraagdd wat zij zouden doen als de door hun gewenste opleiding niet in de eigen regio 

gevondenn zou kunnen worden. De veronderstelling is dat in Enschede de jongeren vooral een 

anderee opleiding zouden kiezen, terwijl zij in Amsterdam meer gericht zouden zijn op 

migratie. . 

Juistt in Enschede zeggen de jongeren echter dat zij vertrekken als de gewenste opleiding 

niett voorhanden is. In Enschede geeft zeventig procent aan dat zij bereid is om naar een 

anderee regio te verhuizen, in Amsterdam is dit vijfti g procent. Er is daarom geen aanleiding 

omm aan te nemen dat jongeren in Enschede bij voorbaat veel meer op de eigen regio zijn 

gerichtt dan jongeren in Amsterdam. Veel jongeren in Enschede zijn zich er van bewust dat 

niett elke opleiding in de regio gevonden kan worden. Sommige respondenten geven zelfs 

expliciett aan te willen vertrekken. Dit zijn met name vwo-leerlingen, wier ouders niet uit 

Enschedee komen. "Enschede heeft ook een kunstacademie, maar die is geloof ik niet zo goed. 

BovendienBovendien heb ik helemaal geen binding met Enschede. Het is best een leuke stad hoor, ik heb 

erer helemaal geen hekel aan. Ik woon echter liever in een wat historischer stad; die hebben 

veelveel meer sfeer en zien er gezelliger uit. Enschede heeft nou niet bepaald heel veel sfeer" 

(Nederlandss meisje, 15 jaar, Stokhorst, 3e klas vwo). "Amsterdam of Utrecht, dat lijken me 

leukeleuke steden. Ik wil echt niet de hele tijd hier blijven. Bovendien wil ik graag rechten of 

economieeconomie studeren en dat kan toch niet hier. Het lijkt me gewoon leuk om een paar jaar 

ergensergens anders te wonen. Er is best kans dat ik daarna weer naar Enschede terugkom, maar 

daardaar kan ik nu natuurlijk nog weinig over zeggen " (Nederlandse jongen, 16 jaar, Stokhorst, 4e 

klass vwo). 

Inn Amsterdam zijn het juist met name de havo/vwo leerlingen uit de Concertgebouwbuurt 

diee opmerken dat ze het liefst in Amsterdam willen blijven wonen. Vooral de eigen buurt 

geniett daarbij de voorkeur. "Als ik zo door Amsterdam loop, vooral hier of in het centrum, 

dandan denk ik dat ik hier nooit weg wil. Ik zie mezelf later wel in zo 'n grachtenpandje zitten, 

hoor.hoor. Volgens mij is Amsterdam gewoon de leukste stad in Nederland om te wonen" 

(Nederlandsee jongen, 17 jaar, Concertgebouwbuurt, 4£ klas vwo). 

Opvallendd is dat in Enschede de allochtone leerlingen veel meer op andere regio's zijn 

gerichtt en welwillender tegenover migratie staan dan de Nederlandse jongeren op vbo/mavo 

niveau.. Allochtone jongeren verschillen in die zin nauwelijks van de 1,0 leerlingen wat betreft 

hunn bereidheid om naar een andere regio te verhuizen. Bij hen spelen echter andere 

beperkingenn een rol. Zo is op kamers gaan (zeker als meisje) niet gebruikelijk en ongewenst. 

"De"De hbo-opleiding die ik na deze school wil doen zit niet in Enschede. De dichtstbijzijnde 

plaatsplaats waar je het kunt studeren is Nijmegen. Dat is natuurlijk veel te ver weg om dagelijks 

heenheen en weer te reizen. Ik zou er zo heen gaan, maar mijn ouders willen het liefst dat ik hier 

blijfblijf  Ze zouden het niet zo prettig vind als ik in een andere stad zou wonen. Dat zal nog wel 
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eeneen strijd worden, maar als je hoog wilt komen, dan moetje hier toch wel weg" (Marokkaans 

meisje,, 17 jaar, Ribbelt, Ie jaar mbo). Het zijn dus in Enschede met name de 1,25 leerlingen 

diee zeer gehecht zijn aan de regio, het meest een beroepsopleiding volgen die opleidt voor een 

baann in de regio en het minst welwillend tegenover migratie staan. Tijdens de interviews 

merktenn zij veelal opgelucht op dat zij toch niet hoeven te verhuizen, omdat hun 

vervolgopleidingg of werk in de regio zelf gevonden kan worden. Bij een deel van hen bestaat 

overigenss ook vrees om naar andere regio's te gaan. Soms begint die vrees zelfs bij de 

naburigee gemeente. "Dat ik nu uitgerekend een richting binnen de verzorging wil volgen die 

nietniet in Enschede is, maar in Hengelo. In Enschede zit verder alles, alleen deze richting niet. Dat 

isis niet zo praktisch. Maar ik ga niet in Hengelo wonen hoor. Ik wil gewoon in Enschede blijven " 

(Nederlandss meisje, 16 jaar, Deppenbroek, 4e klas mavo). "Je hebt toch een accent en dan 

denkendenken ze, wat zijn dat voor boeren. Ik voel me daar (in de Randstad, PG) niet op mijn gemak. 

DeDe mensen hebben een grote bek en het is er hartstikke druk. Ik zou dan liever naar 

GroningenGroningen gaan, dat is ook een grote stad maar het lijkt meer op hier" (Nederlands meisje, 

177 jaar, Ribbelt, 4e klas havo). 

Dee mate van bereidheid om naar een andere regio te migreren houdt dus duidelijk verband 

mett de lokale binding van de jongeren. Meer locaal gewortelde jongeren - waarvan beide 

ouderss in Enschede of Amsterdam zijn geboren - staan negatiever tegenover migratie (tabel 

8.9).. Voor een aanzienlijk deel zijn dit opnieuw de 1,25 leerlingen. Zij passen dus het best bij 

dee gestelde criteria ten aanzien van een traditionalistisch cultuurpatroon. Dit geldt in veel 

minderee mate voor de 1,0 en 1,9 leerlingen. Een groot deel van de 1,0 ouders is niet in 

Amsterdamm of Enschede geboren, maar is daar zelf om studie- of werkredenen heen verhuisd. 

Zijj  zijn dus ook meer gericht op en meer gewend aan migreren. Bovendien wonen andere 

familieledenn vaak verspreid over het land, waardoor het netwerksysteem minder samenvalt 

mett dat van de regio. Jongeren komen daardoor in verscheidene plaatsen buiten hun eigen 

stad. . 

Tabell  8.9 Bereidheid om te verhuizen en geboorteplaats ouders, in procenten 

well  verhuizen 
niett verhuizen 

beidee ouders uit regio 
afkomstig g 

A'damm Enschede 
411 55 
599 45 

beidee ouders uit andere 
Nederlandsee regio 

afkomstig g 

A'damm Enschede 
711 95 
299 5 

beidee ouders uit 
buitenlandd afkomstig 

A'damm Enschede 
577 76 
433 24 
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Tabell  8.10 Voorkeur voor latere woonlocatie, in procenten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

eigenn regio 

76 6 

84 4 

68 8 

75 5 

77 7 

35 5 

74 4 

58 8 

35 5 

53 3 

beslistt andere regio 

6 6 

3 3 

13 3 

6 6 

6 6 

28 8 

2 2 

8 8 

21 1 

13 3 

maaktt niet uit 

18 8 

13 3 

19 9 

19 9 

17 7 

37 7 

24 4 

34 4 

44 4 

34 4 

Dee ouders van de 1,9 leerlingen hebben per definitie een migratiegeschiedenis achter de rug 

enn zijn dus veel minder gebonden aan een specifieke stad in Nederland. Zij zullen eerder om 

praktischee redenen dan om emotionele redenen in een stad blijven (tabel 8.10). Bedacht moet 

wordenn dat juist het netwerk van migranten vaak veel verder reikt dan Amsterdam of 

Enschede.. In het land van herkomst zijn vaak nog familieleden woonachtig en bovendien zijn 

veell  familieleden naar andere steden in Nederland of soms België, Frankrijk of Duitsland 

gemigreerd.. Deze familieleden worden regelmatig bezocht. Wat dat betreft gaat de sterke 

buurtgebondenheidd die dikwijl s aan migranten wordt toegeschreven, slechts in beperkte mate 

op.. Zij beschikken in verhouding tot de meeste Nederlanders over een veel internationaler 

netwerk.. "Of ik hier zou willen blijven wonen? Dat hangt van mijn baan af. Als ik hier een leuke 

baanbaan vind en het verdient goed, ja, dan blijf  ik wel. Maar als ik ergens anders werk krijg, dan ga 

ikik wel weg" (Turkse jongen, 16 jaar, Deppenbroek, 4e klas vbo). 

Opp basis van de gepresenteerde gegevens kan geconcludeerd worden dat de regionale 

culturelee aspecten vooral van betekenis zijn voor het niveau en soort onderwijs dat gekozen en 

geadviseerdd wordt. Wat betreft de locatie van de vervolgopleiding spelen de culturele 

aspectenn in de regio Twente een minder grote rol. Vooral de 1,9 en 1,0 elite leerlingen, 

waarvann de ouders meestal van buiten de regio komen, zijn gericht op migratie. Alleen de 

relatieff  sterke oriëntatie van de 1,25 leerlingen op hun eigen gebied is conform de 

verwachtingg en past binnen de criteria die voor inwoners van een traditionalistische regio zijn 

opgesteld.. In de regio Amsterdam zijn de verschillen tussen de onderscheiden groepen te 

verwaarlozen:: vrijwel iedereen kan en wil in de eigen omgeving blijven. 
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8.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is bestudeerd in hoeverre de regionale faciliteiten en regels van invloed zijn 
opp de schoolloopbanen van jongeren uit verschillende ouderlijke milieus. De schoolloopbanen 
inn Amsterdam kunnen in vergelijking met die van Enschede als hoger en algemener getypeerd 
worden.. De arbeidsmarktstructuur beïnvloedt vooral de gekozen richting binnen het 
voortgezett onderwijs en de keuze van vervolgopleidingen. De regionale cultuur bepaalt vooral 
hett niveau. Jongeren in Amsterdam krijgen hogere adviezen dan de jongeren in Enschede, al 
komenn zij uit vergelijkbare sociale milieus. Hoewel er in Amsterdam in sterkere mate sprake 
iss van overadvisering en jongeren dientengevolge sterker dalen dan in Enschede, blijf t ook het 
behaaldee opleidingsniveau op een hoger niveau. Gevolg is dat in Enschede jongeren een lager 
onderwijsniveauu volgen dan op grond van hun sociale achtergrond zou kunnen worden 
verwacht.. Men kan dus stellen dat in Amsterdam de omgeving over het algemeen 
mobiliserendermobiliserender is dan in Enschede, alwaar het beeld reproducerender van aard is. 

Hett beroepsonderwijs is in Enschede populairder dan in Amsterdam. Dit geldt met name 
voorr het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, want het voorbereidend beroepsonderwijs 
neemtt in beide plaatsen een vergelijkbare positie in. Wel verschilt de richting binnen het vbo: 
technischee en bouwkundige opleidingen worden in Enschede frequenter gekozen. Ook kan men 
zichh afvragen waarom voor deze opleiding gekozen wordt. Is het echt een bewuste keuze en 
willenn deze leerlingen graag een praktische opleiding of gaan ze naar het vbo omdat ze nu 
eenmaall  naar school moeten en dit het laagste niveau is? Ook al gaat in beide steden een even 
hoogg percentage naar het vbo, er is toch een duidelijk verschil tussen de positieve, 
beroepsgerichtee keuze in Enschede en de negatieve keuze in Amsterdam. Hier fungeert het vbo 
minderr als voorbereiding op een vak, maar eerder als de eindbestemming in een neerwaartse 
spiraal.. Het grote aantal wisselaars van mavo naar vbo is hier een signaal van, tezamen met het 
falendee gevoel van deze overstappers. 

Hett beroepsonderwijs bereidt in Enschede de jongeren beter voor op de locale 
werkgelegenheidsstructuurr dan algemeen onderwijs. De gerichtheid op gebieden buiten 
Enschedee en Twente neemt dan ook toe naarmate het opleidingsniveau stijgt en jongeren 
opleidingenn willen volgen die niet in de eigen omgeving gevonden kunnen worden. Volgens de 
meestee jongeren zijn er echter in de eigen regio genoeg mogelijkheden om een opleiding te 
volgenn en in de eigen regio te verzelfstandigen. Men staat overigens niet afkerig ten opzichte 
vann migratie indien dit nodig zou zijn. Migratie gaat dus voor substitutie. 
Inn Enschede wil ongeveer de helft van de ondervraagde jongeren later het liefst in Twente 
(blijven)) wonen. Dit geldt vooral voor de "echte" Twentenaren, van wie de ouders ook uit de 
regioo afkomstig zijn, het merendeel van de familie er woont en het hulpnetwerk dus vooral tot 
dee eigen regio beperkt blijft . Deze groep voldoet daarmee het meest aan het idee dat inwoners 
vann "traditionalistische" regio's sterk aan hun eigen gebied gehecht zijn en niet geneigd zijn 
tott migratie. Deze groep wordt het meest beïnvloed door de regionale cultuur. De overige 
jongerenn in Enschede zijn veel minder aan hun woonplaats gehecht. Hun ouders zijn niet uit 
dee regio afkomstig, maar daar zelf vanuit het buitenland of andere Nederlandse plaatsen heen 
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verhuisd.. Hun netwerk is dientengevolge groter en zij zijn meer op andere regio's gericht of 
staann daar in ieder geval minder afkerig tegenover. 

Voorr Amsterdam geldt in nog veel sterkere mate dat de meeste ouders "import" zijn. 
Tochh blijken vrijwel alle jongeren heel erg gehecht te zijn aan de stad. Zij zijn negatief over 
dee rest van Nederland en als gevolg daarvan niet erg verhuisgeneigd. Dat hoeven ze gezien het 
grotee aanbod van opleidingen en werkgelegenheid ook niet te zijn. Zij beseffen dat ze op de 
hoogstee trede van de roltrap staan. Deze jongeren voldoen daarmee niet helemaal aan het 
beeldd dat van de inwoners van een modern-dynamische regio zou kunnen worden verwacht, 
waarbijj  emotionele binding met de woonplaats als een achterhaalde zaak wordt gezien. Veel 
Amsterdammerss zijn misschien wel provincialer dan ze zelfdenken. 
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9.11 Het onderwerp 

Inn dit afsluitende hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek nogmaals kort 
gepresenteerdd en bediscussieerd worden in het licht van het gehanteerde theoretische kader. 
Tevenss worden de resultaten afgezet tegen een aantal huidige ontwikkelingen in het 
onderwijsbeleidd en worden er enige suggesties voor vervolgonderzoek en beleid gegeven. De 
doelstellingg van dit onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre individuele 
schoolcarrièress worden beïnvloed door ruimtelijke factoren op buurtniveau en regionaal 
niveau.. Het meeste onderzoek naar schoolloopbanen richt zich namelijk op de invloed van het 
ouderlijkk milieu (bijvoorbeeld Jungbluth, 1985; Tesser, 1986; Dronkers, 1992; Dronkers & 
Dee Graaf, 1995) en houdt daarmee de Nederlandse context constant. Deze is volgens veel 
onderzoekerss wel veranderlijk in de tijd, maar niet in de ruimte. Er is de afgelopen decennia in 
algemenee zin een afnemende betekenis van het ouderlijk milieu voor schoolloopbanen 
geconstateerd.. Het onderwijssysteem is mobiliserender van aard geworden, waardoor 
toegeschrevenn en ouderlijke kenmerken als geboorte, geslacht en sociale afkomst ten dele 
hebbenn plaats gemaakt voor verworven en eigen kenmerken als ambitie, intelligentie en 
motivatie.. Er is dan ook veel beleid gevoerd om de sterke koppeling tussen ouderlijk 
opleidingsniveauu en individuele schoolloopbanen te verminderen en zo het verborgen talent te 
mobiliseren.. De invoering van de Mammoetwet in 1968, waarbij scholengemeenschappen en 
heterogenee brugklassen werden geïntroduceerd, kan als hoogtepunt van dit 
mobiliseringsbeleidd worden gezien. 

Uitgangspuntt van deze studie is geweest om nu niet het tijdsaspect van de relatie tussen het 
ouderlijkk milieu en schoolloopbanen centraal te stellen, maar om deze relatie vanuit een 
ruimtelijkee invalshoek te bekijken en individuele schoolloopbanen in verschillende 
ruimtelijkee settings met elkaar te vergelijken. Binnen de sociale geografie is er - met name 
aann de Universiteit van Amsterdam - een duidelijke belangstelling voor de vraag naar de rol 
vann de omgeving op het handelen en gedrag van bewoners. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld 
onderzoekk verricht naar de invloed van de ruimtelijke omgeving op het dagelijks leven van 
stedelingenn (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1992), het vrijetijdsgedrag van vrouwen 
(Karsten,, 1992), tweeverdieners met kinderen (Droogleever Fortuijn, 1993), de participatie 
vann ouderen (Dignum, 1997) en stemgedrag en kerkelijke betrokkenheid (De Vos, 1997). Dit 
onderzoekk naar de rol van omgevingskenmerken op schoolloopbanen past in deze 
opsomming. . 

Nadatt allereerst de relatie tussen ouderlijk milieu en individuele schoolloopbanen is 
onderzocht,, is nagegaan hoe op buurtniveau en op regionaal niveau deze relatie versterkt dan 
well  afgezwakt wordt. Voor beide schaalniveaus zijn op basis van bestaande theorieën 
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veronderstellingenn gemaakt. Ten aanzien van de buurt zijn dit ten eerste de ongelijke 
beschikbaarheidd en bereikbaarheid van onderwijs en het al dan niet ontbreken van een bepaald 
typee scholen in bepaalde buurten - het verschraalde aanbod - (Wilson, 1987), ten tweede de 
matee van betekenis van contacten in de buurt als bron van hulpnetwerken (Granovetter, 1973; 
Wilson,, 1987), ten derde het doorwerken van de buurtcultuur op de houding van jongeren ten 
opzichtee van school en werk (Lewis, 1966; Wilson, 1987) en ten vierde de invloed van het 
verschijnsell  territoriale stigmatisering, waarbij jongeren uit slecht aangeschreven delen van de 
stadd geen toegang hebben tot scholen buiten hun gebied (Wacquant, 1993). Ten aanzien van de 
regionalee invloed is gekeken naar de mate van de moderniteit van de regio, zowel in structureel 
opzichtt - de mate waarin een regio als roltrapregio kan worden aangemerkt - (Fielding, 1992) 
alss in cultureel opzicht - de mate waarin een regio gekenmerkt wordt door een modern-
dynamischh cultuurpatroon - (Hofstee, 1962). 

9.22 Onderzoeksopzet 

Omm de gemaakte veronderstellingen te toetsen is een onderzoek verricht in de steden 
Amsterdamm en Enschede. Deze steden gelden als "ideaaltypen" van enerzijds een centrale en 
modernee regio en anderzijds een perifere en traditionele regio. Amsterdam heeft een 
heterogenee bevolkingssamenstelling met een gedifferentieerd opleidingsniveau (zowel veel 
hoog-opgeleidenn als uiterst laag opgeleiden), veel werkgelegenheid in de hoogwaardige 
dienstverleningg en is centraal in Nederland gelegen. Enschede laat het omgekeerde beeld zien: 
eenn (voormalige) industriestad met weinig hoogwaardige werkgelegenheid, perifeer gelegen 
enn een relatief homogene bevolkingssamenstelling met veel laag tot middelbaar opgeleiden. 
Binnenn de steden Amsterdam en Enschede is op basis van de criteria van het 
Onderwijsvoorrangsbeleidd (OVB) gekozen voor buurten waar veel leerlingen op de basisscholen 
eenn 1,9 gewicht krijgen (allochtone leerlingen met laag opgeleide ouders), buurten met veel 
leerlingenn met een 1,25 gewicht (autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders) en buurten 
mett veel leerlingen met een 1,0 gewicht (overige leerlingen). Aangezien deze laatste groep zeer 
heterogeenn is samengesteld, is bij de analyse deze groep nader onderverdeeld in een "1,0 elite 
type""  (minstens één van de ouders heeft een opleiding op hbo/wo niveau) en een "1,0 modaal 
type""  (de overige leerlingen). 

Inn Amsterdam zijn de Vogelbuurt (Amsterdam-Noord) en de Stadionbuurt (Amsterdam-
Zuid)) geselecteerd als 1,9 buurten, Nieuwendam (Amsterdam-Noord) als 1,25 buurt en de 
Concertgebouwbuurtt (Amsterdam-Zuid) als 1,0 buurt. In Enschede is Deppenbroek (Enschede-
Noord)) geselecteerd als 1,9 buurt, Ribbelt (Enschede-Oost) als 1,25 buurt en Stokhorst 
(Enschede-Oost)) als 1,0 buurt. In elke geselecteerde buurt is aan een basisschool gevraagd 
medewerkingg te verlenen aan het onderzoek. Er is daarbij een basisschool geselecteerd, die qua 
leerlingensamenstelüngg representatief is voor de buurt. De aanname van dit onderzoek is dan 
ookk dat de leerlingenpopulatie van basisscholen een afspiegeling vormt van de 
bevolkingssamenstellingg in de buurt. Scholen zijn volgens deze benadering niet op zichzelf 
staandee organisaties, die onafhankelijk van hun ruimtelijke omgeving opereren. De school wordt 
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juistt opgevat als een subsysteem dat zowel in facilitair als cultureel opzicht duidelijk beïnvloed 

wordtt door de kenmerken van zijn omgeving. De school functioneert daarmee als spiegel van de 

omgeving. . 

Dee gegevens met betrekking tot de leerlingen zijn op twee verschillende tijdstippen 

verzameld.. Kort na de start van het onderzoek zijn de leerlingen van de achtste groep van de 

geselecteerdee basisscholen ondervraagd. Zij stonden op het punt om de basisschool te verlaten, 

haddenn hun advies van de basisschool gekregen en hun keuze voor de middelbare school 

gemaakt.. Om een beeld te krijgen van de hele middelbare schooljeugd, moesten echter ook 

ouderee leerlingen ondervraagd worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van ex-kiassenlijsten van 

dezelfdee basisscholen, bij voorkeur van leerlingen die driejaar eerder de school verlaten hadden. 

Dezee groep jongeren is zoveel mogelijk thuis bezocht en ondervraagd over hun schoolloopbaan. 

Hett resterende deel is telefonisch gesproken. In totaal zijn bij deze eerste ronde 396 jongeren 

ondervraagd.. Ruim twee jaar na de eerste ronde is de hele procedure herhaald. Zo kon de 

schoolloopbaann voor langere tijd gevolgd worden en is er een longitudinaal perspectief in het 

onderzoekk verwerkt. Bij de tweede ronde zijn alle jongeren opnieuw benaderd: met 117 

jongerenn is door mij bij hen thuis een interview gehouden en met 212 jongeren is een telefonisch 

intervieww gehouden. In totaal zijn dus 329 respondenten weer achterhaald. Er is een kleine 

twintigg procent uitval geweest, hetgeen vooral toe te schrijven is aan verhuizingen. 

9.33 De invloed van het ouderlij k milieu 

Dee opvattingen van wetenschappers over de relatie tussen het ouderlijk milieu en 

schoolloopbanenn kunnen grofweg in twee stromingen verdeeld worden. De eerste stroming 

hangtt de mobiliseringstheorie aan (Davis & Moore, 1945; Parsons, 1951; Blau & Duncan, 

1967;; Van Heek, 1968). Op basis van geboorte verkregen kenmerken als geslacht, etniciteit en 

socialee klasse kunnen in een moderne en democratische samenleving niet de determinanten 

zijnn voor sociaal-economisch succes. De invloed van het ouderlijk milieu vermindert dan ook 

tenn gunste van eigen kenmerken als intelligentie en motivatie. Aanhangers van de 

reproductietheoriee (Bourdieu, 1973; Collins, 1975; Jencks, 1972) stellen daar tegenover dat 

hett onderwijs de bestaande maatschappelijke verhoudingen reproduceert. Het onderwijsbeleid 

weett wel de ouderlijke invloed in economisch opzicht te verminderen, maar dit geldt veel 

minderr voor de ouderlijke invloed in cultureel opzicht. Het ouderlijk milieu wordt nog steeds 

vann generatie op generatie doorgegeven, alleen op een meer indirecte manier dan vroeger. 

Opp basis van deze tegenstelling tussen mobilisering en reproducering zijn door mij vier 

typenn schoolloopbanen onderscheiden, die aangeven of jongeren er in slagen een hoger 

onderwijsniveauu dan hun ouders te behalen (figuur 9.1). De eerste soort schoolloopbaan is 

conformm de mobiliseringstheorie en kan als stijgend gekenmerkt worden. Hierbij behaalt de 

jongeree een hogere onderwijspositie dan de laag geschoolde ouders. Het tweede en derde type 

schoolloopbaann is gebaseerd op de reproduceringstheorie. Hierbij wordt een verschil gemaakt 

tussenn reproducering op een laag niveau en reproducering op een hoog niveau. In het geval dat 

eenn jongere een vergelijkbaar onderwijsniveau haalt als de laaggeschoolde ouders, is de 
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schoolloopbaann als stagnerend gedefinieerd. In het geval dat de jongere een vergelijkbaar 
onderwijsniveauu haalt als de hooggeschoolde ouders, is gekozen voor het label consoliderend. 
Hett hoogste niveau is door velen uit deze groep al bereikt, waardoor er eigenlijk geen stijging 
meerr mogelijk is. Tenslotte kan nog gewezen worden op de mogelijkheid dat jongeren een 
lagerr onderwijsniveau dan de ouders halen. Deze schoolloopbanen zijn als dalend 
gedefinieerdd en worden door de mobiliserings- noch door de reproduceringstheorie 
ondersteund. . 

Dee onderscheiden schoolkeuzemotieven blijken goed op deze typologie aan te sluiten. 
Voorr degenen met een stijgende schoolloopbaan {"stijgers") is de school en met name het 
bijbehorendee diploma allereerst een middel om hogerop te komen en een (goede) baan te 
bemachtigen.. Deze leerlingen gaat het vooral om de tijd na de school wanneer er geld 
verdiendd kan worden. Deze leerlingen zijn in hun schoolkeuzemotieven heel functioneel en 
latenn zich sterk leiden door mensen waarvan zij denken dat die weten wat voor hen de beste 
schooll  is. In concreto zijn dit de leerkrachten op de basisschool. De leerlingen met een 
dalendee schoolloopbaan ("dalers") fixeren zich ook op werk, maar ervaren de schooltijd 
eerderr als een noodzakelijke en verplichte hindernis. In tegenstelling tot de "stijgers" 
beschouwenn zij de school dus niet als een middel om vooruitgang te bewerkstelligen. Bij de 
"stagneerders""stagneerders" is er eigenlijk sprake van twee subgroepen, die zeer verschillend zijn in hun 
schoolkeuzemotieven.. Het verdient daarom aanbeveling de typologie uit hoofdstuk zes uit te 
breidenn met een categorie "middelbaar opgeleiden" en de stagneerders te splitsen in een 
problematischh en een niet-problematisch deel. De eerste groep kan tot de risicogroepen van 
hett onderwijsbestel gerekend worden. Bij deze groep is er kans op voortijdige schooluitval en 
afstroom.. In hun schoolkeuzemotieven lijken zij op de dalers; desinteresse en gelatenheid zijn 
bijj  wijze van spreken het uitgangspunt. Er is echter ook een groep niet-problematische 
stagneerderss (met middelbaar opgeleide ouders), die meer gericht is op het handhaven van de 
status-quo.. Deze groep is op zoek naar nette, overzichtelijke scholen met een fatsoenlijk 
publiek.. Men behoort niet tot het hoog opgeleide en elitaire segment, maar men wil ook niet 
tott lager op de sociale ladder geplaatste groepen gerekend worden. Bij deze groep begint dus 
all  meer de functie van de school als sociaal verband een rol te spelen. Dat geldt in nog veel 
sterkeree mate voor de "consolideerders " die zich richten op scholen waar zij gelijkgestemden 
kunnenn vinden ("ons soort mensen"). Voor deze groep is de sociale context van de school 
extreemm belangrijk. De schooltijd is een belangrijke fase in het leven, waar je zo goed 
mogelijkk voorbereid dient te worden op de maatschappij. Naarmate men hoger op de sociale 
ladderr staat, kan men het zich permitteren relatief minder belang te hechten aan cognitieve 
aspectenn en meer aandacht te hebben voor de overige aspecten van een school. 
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Figuurr 9.1 Een typologie van schoolloopbanen 

Opleidingsniveauu ouders -> Laag Middelbaar Hoog 

Opleidingg leerlingen laag Problematische Dalers Dalers 

stagneerders s 

Opleidingg leerlingen Stijgers Niet-problematische Dalers 

middelbaarr stagneerders 

Opleidingg leerlingen hoog Stijgers Stijgers Consolideerders 

Uitt de resultaten van dit onderzoek kan worden afgeleid dat op individueel niveau de 

stijgendestijgende schoolloopbanen (en daarmee het verborgen talent) zich tegenwoordig vooral 

bevindenn onder een deel van de tweede generatie allochtonen (de 1,9 leerlingen). Hoewel een 

relatieff  groot deel van hen een opleiding op vbo/mavo niveau volgt en de schoolloopbaan 

somss moeizaam verloopt, volgt een derde deel van de allochtone respondenten een opleiding 

opp havo/vwo niveau. We vinden deze allochtone havo/vwo leerlingen relatief veel onder 

Turksee jongens en Marokkaanse meisjes. De ondervraagde Surinamers scoren tamelijk slecht; 

mett name de meisjes halen slechte resultaten en boeken weinig vooruitgang in de 

schoolcarrière.. Dit kan te maken hebben met het feit dat zij relatief ondervertegenwoordigd 

zijnn onder de respondenten. Wanneer er meer Surinamers waren ondervraagd, was 

waarschijnlijkk de interne differentiatie beter naar voren gekomen. Nu behoren de meeste 

respondentenn tot wat Van Niekerk de "vierde categorie" noemt: "Tot deze categorie behoren 

ookook veel laag opgeleide meisjes die evenals hun moeders gerekend worden tot de 

'ontmoedigde'ontmoedigde arbeidskrachten'. Zij trekken zich terug van de arbeidsmarkt - vaak als 

alleenstaandalleenstaand moeder - omdat er voor hen nauwelijks aantrekkelijk werk te krijgen is dat 

enigszinsenigszins lonend is" (Van Niekerk, 1994, p. 74). 

Ondankss de constatering dat een behoorlijk aantal allochtone leerlingen de weg naar 

havo/vwoo weet te vinden, kan niet ontkend worden dat de schoolloopbanen van veel andere 

allochtonee jongeren niet gunstig verlopen. Een deel van de 1,9 leerlingen kan daarom tot de 

problematischee stagneerders gerekend worden. Dit hangt vooral samen met het feit dat 

allochtonee leerlingen meestal worden vergeleken met Nederlandse jongeren van dezelfde 

generatiee en ook met deze Nederlandse jongeren moeten concurreren voor een plek op de 

arbeidsmarkt.. In die zin nemen zij over het algemeen inderdaad een zwakkere positie in. 

Wanneerr deze jongeren echter vergeleken worden met hun ouders, dan kan alleen maar 

geconcludeerdd worden dat er sprake is van een enorme sociale mobiliteit, zeker wanneer we 

onss realiseren dat dit pas de tweede generatie is. De Nederlandse samenleving als geheel heeft 

err vele tientallen jaren over gedaan om het huidige onderwijspeil te bereiken. Niet voor niets 

gevenn Vermeulen & Penninx (1994) aan dat het proces van integratie en emancipatie van 

minderheidsgroepenn eerder een kwestie van generaties is dan van jaren. Het Nederlandse 

(onderwijs)beleidd wil het liefst snel een duidelijke verbetering zien. In de ogen van veel 

onderzoekers,, beleidsmakers en politici gaat de vooruitgang veel te langzaam en dreigt er een 
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"zwartee onderklasse" te ontstaan. Toch zijn de ontwikkelingen niet onverdeeld ongunstig. De 
tweedee generatie heeft in principe betere maatschappelijke kansen dan de eerste generatie. 
Doorr een start in het Nederlandse onderwijs vanaf het begin is het gemakkelijker om binnen 
hett onderwijs mee te komen. Een hoger eindniveau in het onderwijs vergroot ook de kansen 
opp de arbeidsmarkt en in een maatschappij waarin het steeds moeilijker wordt een baan te 
vindenn als men een laag gekwalificeerde opleiding heeft (Vermeulen & Penninx, 1994). 

Hett verborgen talent lijk t echter uitgeput te zijn bij de groep waar Van Heek c.s. zich nog 
zoo sterk op richtte: de kinderen van laag opgeleide Nederlandse ouders (de 1,25 leerlingen). 
Ditt betekent overigens dat het mobilisenngsbeleid voor de meeste mensen wél heeft gewerkt, 
wantt er is steeds meer sprake van een hardnekkige restgroep, waar de algehele stijging van het 
onderwijsniveauu aan voorbij lijk t te zijn gegaan. Driekwart van hen volgt een opleiding op 
vbo/mavoo niveau. Het aantal 1,25 leerlingen uit dit onderzoek dat op het vwo te vinden is, is 
gering.. De schoolloopbanen van de kinderen van hoog opgeleide ouders (de 1,0 elite 
leerlingen)) zijn ook reproducerend van aard, maar dan op een hoog niveau. Aangezien beide 
ouderss vaak een opleiding op hbo/wo niveau hebben gevolgd, is het onmogelijk voor deze 
kinderenn om in dit stadium van hun leven nog hoger op de onderwijsladder te komen. 
Verrewegg het grootste deel van deze leerlingen bezoekt zelf ook een opleiding op havo/vwo 
niveauu (75 procent), met als gevolg dat hun schoolloopbanen consoliderend verlopen. De 
overigee leerlingen (de 1,0 modaal leerlingen) vormen duidelijk een heterogene groep en hun 
schoolloopbanenn zijn dan ook moeilijker te classificeren. De mavo is het meest populaire 
schooltype,, waarmee deze groep een vergelijkbaar of zelfs iets lager onderwijsniveau haalt 
dann de ouders. Hun schoolloopbanen zijn dan ook als veelal (niet problematisch) stagnerend 
bestempeld.. De deelname aan havo/vwo is met 37 procent vergelijkbaar met het gemiddelde 
vann alle leerlingen (41 procent). 

9.44 De invloed van de ruimtelijk e omgeving 

Inn dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de hiervoor beschreven typen schoolloopbanen door de 
ruimtelijkee omgeving worden beïnvloed. Uit de resultaten komt naar voren dat de ruimtelijke 
invloedd zich allereerst manifesteert op het regionale niveau. Schoolloopbanen in de regio 
Twentee worden afgezwakt door de relatief lage adviezen van leerkrachten op de basisschool. 
Jongerenn in Amsterdam krijgen hogere adviezen dan de jongeren in Enschede, al komen zij uit 
vergelijkbaree ouderlijke milieus. De eerste verklaring vormt de regionale arbeidsmarktstructuur. 
Inn een centrale en moderne regio als Amsterdam is sprake van een hoogwaardige arbeidsmarkt, 
waardoorr er veel hoog opgeleiden nodig zijn. De regionale cultuur heeft zich daaraan aangepast 
enn er heerst een mobiliserender klimaat dan in een relatief perifere en traditionele regio als 
Twente.. Men staat positief tegenover hogere vormen van middelbaar onderwijs en hoger 
vervolgonderwijs.. Soms kan deze positieve houding zelfs doorslaan in "pushen" en 
overadvisering,, waardoor er een versterkt risico is op uitval. De jongeren in Amsterdam blijven 
echterr ook gedurende de middelbare schooltijd een hoger niveau volgen dan hun leeftijdgenoten 
inn Enschede. Overadvisering blijkt dus in een aantal gevallen te lonen. 
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Dee industriële traditie van de regio Twente werkt behalve in de lage adviezen tevens door in de 
aantrekkingskrachtt en de relatief sterke positie van het beroepsonderwijs, met name in het mbo 
enn het hbo. Dit bereidt de jongeren beter voor op de werk gelegenheidsstructuur van de regio dan 
algemeenn voortgezet onderwijs. Het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) heeft daarentegen in 
beidee regio's een gelijk aandeel. Hierbij kan men zich wel afvragen waarom voor deze opleiding 
gekozenn wordt. In Amsterdam overheersen de negatieve motieven, in Enschede de positieve. 
Veell  jongeren in Amsterdam starten op de mavo, maar gaan na verloop van tijd 
(noodgedwongen)) naar het vbo. In Enschede gaan meer jongeren vanaf de basisschool direct 
naarr het vbo, waardoor in Enschede deze jongeren gemiddeld gemotiveerder aan hun opleiding 
beginnen. . 

Behalvee de invloed van de regio is ook de invloed van de buurt onderzocht. De verwachting 
wass dat de invloed in achterstandsbuurten negatief zou zijn en dat schoolloopbanen van jongeren 
hierr extra reproducerend verlopen. Uit het onderzoek is echter naar voren gekomen dat de 
invloedd in de achterstandsbuurten eerder opgevat kan worden als neutraal (niet positief, maar 
ookk niet duidelijk negatief) en er juist in de elitaire buurten sprake is van een positieve invloed. 
Dee 1,0 modaal leerlingen in elitebuurten krijgen bijvoorbeeld vaker een havo/vwo advies dan 
vergelijkbaree jongeren in niet-elite buurten. Jongeren in achterstandsbuurten krijgen echter niet 
vakerr een vbo/mavo advies dan vergelijkbare jongeren in niet-achterstandsbuurten. Een jongere 
looptt dus niet bij voorbaat extra achterstand op door in een achterstandsbuurt te wonen. 
Bovendienn is de ene achterstandsbuurt de andere niet. Het meest opvallend is in dit kader het 
grotee verschil tussen jongeren in de Stadionbuurt enerzijds en de buurten in Amsterdam-Noord 
anderzijds.. Hoewel de jongeren in sociaal-economisch en etnisch opzicht weinig van elkaar 
verschillen,, krijgen de jongeren in de Stadionbuurt veel vaker een mavo/havo advies dan in de 
tweee andere buurten. Het percentage havo/vwo adviezen verschilt weer niet zoveel van elkaar. 
Ookk wat betreft het huidige niveau van de leerlingen volgen de allochtone jongeren uit de 
Stadionbuurtt een gemiddeld hogere, maar vooral ook algemenere vorm van voortgezet 
onderwijs.. Een gedeeltelijke verklaring vormen de verschillen in het aanbod en de 
bereikbaarheidd en beschikbaarheid daarvan. Leerlingen in de Stadionbuurt profiteren van de 
liggingg van hun buurt in Amsterdam-Zuid, waar zeer veel scholen voor algemeen voortgezet 
onderwijss staan. Ze worden ook door de basisschool op dit ruime aanbod gewezen. Het is 
duidelijkk dat de Stadionbuurt een onderdeel is van een wijder rayon, namelijk dat van 
Amsterdam-Zuid.. Hier is het scholenveld veel dichter bezet dan in Amsterdam-Noord en 
Enschede,, zodat dit onmogelijk gevuld kan worden met slechts leerlingen afkomstig uit het 
dominantee elite milieu. Bovendien heeft het elite milieu de neiging zich terug te trekken op 
eenn beperkter aantal scholen dan voorheen. Op een aantal andere scholen in dit gebied (niet de 
echtee topscholen, maar een type school dat ook nog steeds de middenklasse trekt) is zodoende 
ookk plaats voor bijvoorbeeld allochtonen gekomen. Het ruime aanbod levert dus allerlei 
deelcircuitss {compartimentering) op, die enerzijds van elkaar afgescheiden zijn, maar 
anderzijdss elkaar althans gedeeltelijk overlappen. Het is daarom in principe makkelijker om 
"stappen""  van het ene circuit naar het andere te nemen. Toch staat dit gemengde circuit onder 
drukk en is het moeilijk om de juiste balans te vinden. In Amsterdam zijn de afzonderlijke 
groepenn namelijk getalsmatig groot genoeg om eigen scholen te hebben. Dat past ook bij het 
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beeldd van een heterogene, gedifferentieerde en tweetoppige stad. In Enschede hebben de 
gefuseerdee scholen min of meer hetzelfde karakter en bieden ze ongeveer hetzelfde 
programmaa aan. Dit komt overeen met de relatief homogene bevolkingssamenstelling van 
dezee stad. Het is ook niet voor niets dat in Enschede de locaties van de brede 
scholengemeenschappenn relatief vaak op onderbouw en bovenbouw zijn gesorteerd en minder 
vaakk op niveau dan in Amsterdam. 

Inn een artikel in het NRC-Handelsblad (30 januari 1999) geeft een leraar van een 
basisschooll  in de Haagse Schilderswijk het dringende advies: "zodra je kunt, wegwezen uit 
dezedeze buurt". Ambitieuze leerlingen zouden er beter aan doen om naar scholen buiten de buurt 
tee gaan, opdat ze niet worden afgeremd door ongemotiveerde buurtgenoten en een grimmig 
schoolklimaat.. Ook in de besproken theorieën komen we herhaaldelijk deze opvatting tegen 
(Lewis,, 1966; Wilson, 1987). Op grond van de resultaten van dit onderzoek kunnen deze 
theorieënn echter niet bevestigd worden. De schoolloopbanen van jongeren uit de 
concentratiewijj  ken zijn op zich niet lager dan bij jongeren uit een vergelijkbaar ouderlijk 
milieuu op scholen in andere wijken. Zij krijgen bijvoorbeeld niet minder vaak een havo/vwo 
advies. . 

Tochh is er wel sprake van enige invloed van de buurtcultuur. Deze manifesteert zich zoals 
gezegdd vooral in positieve zin in de elitebuurten de Concertgebouwbuurt in Amsterdam en 
Stokhorstt in Enschede. Voorbeeldeffecten die positief doorwerken in de houding van de 
jongerenn ten opzichte van onderwijs, zijn met name in deze woonmilieus te vinden. Het 
homogenee karakter van deze buurten zorgt ervoor dat afwijkende schoolloopbanen heel snel in 
hett vizier komen. Wie niet naar de havo of het vwo gaat, valt er toch een beetje buiten. De 
jongerenn leiden allemaal hetzelfde leven en doorlopen dezelfde schoolloopbaan. Dit staat in 
tegenstellingg tot de andere onderzoeksbuurten, waar de diversiteit en heterogeniteit veel groter 
zijn.. Hier maakt het de buurtgenoten over het algemeen niet zoveel uit wat voor soort opleiding 
dee jongeren volgen. De jongeren uit de achterstandswijken die een havo/vwo opleiding volgen, 
gevenn in ieder geval niet aan dat zij daar door de buurtbewoners op worden aangesproken of 
doorr hen worden ontmoedigd. Zij missen echter wel de extra positieve invloed die jongeren in 
elitebuurtenn van hun omgeving ontvangen. Uiteindelijk is er dus toch sprake van een 
buurtinvloed,, maar dan meer omdat jongeren aan de bovenkant extra worden gestimuleerd dan 
datt jongeren aan de onderkant extra worden afgeremd door de buurt waar ze wonen. 

Omdatt de jongeren in de elitebuurten uit ongeveer dezelfde ouderlijke milieus afkomstig 
zijn,, is de kans dat zij contact met elkaar hebben ook groter dan in de andere buurten. 
Homogeniteitt bevordert buurtcontacten. Buurtbewoners met een zelfde levenssituatie of met 
hetzelfdee soort werk of opleiding hebben eerder de kans elkaar te ontmoeten (Völker, 1998). 
Bovendienn woont men in elitebuurten in zekere zin vrijwilli g bij elkaar en heeft men positief 
voorr de buurt gekozen. In achterstandswijken komt men vaker door gebrek aan alternatieven of 
doorr toeval terecht. Een aantal inwoners heeft bijvoorbeeld de woning gekregen via de 
gemeentelijkee woonruimteverdeling en heeft niet bewust voor een bepaalde buurt gekozen. In 
achterstandsbuurtenn is de heterogeniteit van de bevolking daarom veel groter dan in elitebuurten 
(Reijndorp,, 1997; Schuyt, 1997). Ook in wijken met het predikaat achterstandsbuurt zijn altijd 
nogg behoorlijk wat inwoners te vinden die zich helemaal niet in een achterstandssituatie 
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bevindenn en ook helemaal niet in negatieve zin door de buurt beperkt worden. In een 
zogenaamdee achterstandswijk als De Baarsjes in Amsterdam blijkt volgens een recent 
onderzoekk maar liefst een derde deel van de bewoners een opleiding op hbo/wo niveau te 
hebbenn (O&S, 1999). Juist door deze heterogeniteit is de situatie in de Nederlandse 
achterstandsbuurten,, zeker in vergelijking met het buitenland, tot dusverre relatief probleemloos 
enn is de negatieve invloed van de buurt beperkt. Het veranderende volkshuisvestingsbeleid, 
waarinn meer aan de markt wordt overgelaten en kwaliteit in plaats van kwantiteit de agenda 
bepaalt,, zou echter tot gevolg kunnen hebben dat het homogene karakter van de bevolking in 
onaantrekkelijkee buurten toeneemt. Aangezien homogeniteit buurtcontacten bevordert, is er niet 
zoveell  fantasie voor nodig om de situatie in de elitaire buurten te spiegelen. Er zou dan wel een 
sterkere,, maar in dit geval negatieve, invloed vanuit de buurt kunnen ontstaan. Deze bevinding 
pleitt voor het gedifferentieerder bouwen in achterstandswijken, bijvoorbeeld door het bouwen 
vann koopwoningen en eengezinswoningen. Zo kan de heterogeniteit van de achterstandswijk 
ookk op langere termijn worden gewaarborgd. Liever geen buurtinvloeden dan negatieve 
buurtinvloeden. . 

Dee invloed van de buurt op de waarde die jongeren zélf aan opleiding en werk hechten 
werktt overigens de andere kant op dan verwacht. Jongeren in achterstandsbuurten geven 
relatieff  vaak aan dat deze zaken heel belangrijk zijn. Zij zien het nut van een opleiding en het 
hebbenn van diploma's misschien wel extra in, omdat veel mensen in hun omgeving zelf geen 
off  laagwaardig werk hebben. Jongeren in achterstandsbuurten denken overigens wel vaker dat 
anderenn in hun buurt minder waarde hechten aan school en werk. Zij praten echter nauwelijks 
mett buurtgenoten over school, vooral omdat ze ook niet zoveel buurtgenoten kennen. Hier 
blijktt ook weer de heterogeniteit van deze buurten uit. In de elitaire buurten is de school zo'n 
vanzelfsprekendd onderdeel van het dagelijks leven dat er relatief weinig ophef over wordt 
gemaakt.. Uit het feit dat de meeste jongeren geregeld met buurtgenoten over school praten, 
kann echter worden afgeleid dat juist hier een positieve, consoliderende en vanzelfsprekende 
schoolcultuurr heerst. 

9.55 Consoliderende en mobiliserende scholen 

Scholenn staan niet willekeurig verspreid, maar vertonen een duidelijke relatie met de omgeving. 
Zowell  het aanbod als de vraag naar onderwijs zijn een ruimtelijke bevestiging van de dominante 
bevolkingssamenstellingg in buurt, stad en regio. In sommige ruimtelijke contexten zijn daarom 
veell  mobiliserende scholen te vinden, terwijl in andere ruimtelijke contexten reproducerende 
(vaakk consoliderende) scholen aangetroffen kunnen worden. Niet voor niets staan de meeste 
consoliderendee scholen in Amsterdam-Zuid, alwaar de bevolkingssamenstelling een voldoende 
draagvlakk voor dit type scholen genereert. De door mij onderscheiden typologie van 
schoolloopbanenn kan dus ook op scholen als geheel worden toegepast en dus niet alleen op 
individuen.. Jongeren waarvan de relatie met het ouderlijk milieu als consoliderend kan 
wordenn gekenschetst, gaan over het algemeen ook naar scholen met een consoliderend 
klimaat.. Dit betekent dat zij naar scholen gaan waar mobilisering voor de meeste leerlingen 
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niett meer primair aan de orde is. Geen enkele zichzelf respecterende school zal zichzelf 

natuurlijkk als reproducerend bestempelen als er nog potentie voor sociale mobiliteit aanwezig 

is.. Op scholen met veel 1,0 elite leerlingen is het hoogste niveau echter door de meeste 

leerlingenn al bereikt, zodat er ruimte vrij komt voor heel andere aspecten van het onderwijs. 

Consoliderendee scholen scoren dan ook soms niet zo goed naar objectieve kenmerken, zoals 

slagingspercentagess en onvertraagde schoolloopbanen. Leerlingen hebben echter meestal veel 

meerr in huis dan tijdens het reguliere programma naar voren komt. "Er heerst hier wel een 

beetjebeetje een zesjesmentaliteit. Leerlingen zijn gauw tevreden, er is niet zoveel prestatiedrang. 

ZeZe kunnen echter veel meer. Dit blijkt vooral tijdens het naschoolse programma. We hebben 

hierhier vertaalwedstrijden en wedstrijden in eloquentia, toneelproducties, een orkest, 

modeshowsmodeshows en sportwedstrijden. Toen laatst de toneelleraar ziek was, zijn de leerlingen 

gewoongewoon zelf verder gegaan met repeteren. Iedereen kan wel iets en de leerlingen waarderen 

ookook eikaars talenten " (leraar Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid). Het vergelijkbare 

Vossiusgymnasiumm meldt in een voorlichtingsartikel in het Parool: "Cultuur vinden we erg 

belangrijk.belangrijk. Een school als de onze moet een breed aanbod hebben. Er is meer dan dat 

papiertje"papiertje" (Het Parool, 20 januari 2000). Natuurlijk draait het ook op consoliderende scholen 

niett in de eerste plaats om toneellessen en modeshows. Ook hier is er veel aandacht voor het 

beperkenn van afstroom, het tegengaan van spijbelen, het vergroten van het aantal geslaagden 

enn het verminderen van het aantal zittenblijvers. Het gaat volgens de scholen wel vooral om 

hett verhaal achter de "harde" cijfers, zoals die momenteel gebruikt worden in de 

kwaliteitskaart.. De cijfers worden door hen vooral gezien als controle van de schoolkwaliteit. 

"Ik"Ik  ben wel een voorstander van een dergelijke kwaliteitskaart, maar dan vooral als prikkel 

voorvoor de school zelf. Voor ouders en leerlingen is het niet zo belangrijk, het zou een slechte 

zaakzaak zijn als ze louter door een dergelijke lijst een school uitzoeken. Sfeer is veel belangrijker. 

AlsAls je als school nou heel slecht scoort, dan heeft het misschien wel negatieve consequenties " 

(leraarr Sint-Nicolaaslyceum, Amsterdam-Zuid). 

Voorr mobiliserende scholen zijn genoemde aspecten echter vooralsnog van 

doorslaggevendd belang, omdat bijvoorbeeld aan het percentage geslaagden afgelezen kan 

wordenn in hoeverre een school er in slaagt de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt 

enn de maatschappij. Juist door het feit dat het consoliderende publiek zijn eigen scholencircuit 

heeft,, kunnen de mobiliserende scholen zich volledig op hun eigen populatie richten zonder 

krampachtigg rekening te hoeven houden met het elitepubliek. Deze scholen fixeren in hun 

beleidd zich dus vooral op de cognitieve aspecten, maar volgens sommige deskundigen nog 

niett genoeg. "Haal op zwarte scholen de franje uit de programma 's (minder toneelstukken, 

kringgesprekkenkringgesprekken en andere tijdrovende activiteiten) en verleng de schooltijd met een jaar" 

alduss onderwijssocioloog Paul Jungbluth (Jager, 1999, p. 9). Voor ouders en leerlingen uit 

consoliderendee milieus is deze "franje" juist het onderscheidende kenmerk van een school. 

Mobiliserendee aspecten worden min of meer voor vanzelfsprekend aangenomen. Het gaat hen 

veell  meer om de kenmerken van een school op het gebied van bijvoorbeeld sfeer, 

buitenschoolsee activiteiten, omgaan met elkaar, manier van lesgeven en het sociaal milieu van 

medeleerlingen.. Hier wordt door de scholen ook bewust mee geworven. "Op school leert men 

leven:leven: dat betekent datje behalve het leerwerk ook leert achter de dingen te kijken. Dat houdt 
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inin dat de school niet alleen een instelling is waar overhoringen worden gegeven, maar waar 

jeje leert de wereld om je heen kritisch te bekijken en deze niet als vanzelfsprekend te 

aanvaardenaanvaarden " (voorlichtingsfolder Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid). 

Ditt soort kwalitatieve kenmerken zouden eigenlijk ook meegenomen moeten worden in 

rangordess en scores, aangezien deze aspecten voor met name 1,0 ouders en leerlingen bij de 

keuzee voor een school minstens zo belangrijk zijn als kwantitatieve kenmerken. Een probleem 

datt daarbij naar voren komt is natuurlijk hoe deze kwalitatieve kenmerken gekwantificeerd 

moetenn worden. Een criterium als sfeer is moeilijk in cijfers uit te drukken. Voor groepen die 

zichh nog in een mobiliserende fase bevinden is het vooralsnog niet raadzaam om naar scholen 

tee gaan, waar de overgrote meerderheid van de leerlingen consoliderende schoolloopbanen 

doorloopt.. In die zin kunnen er vraagtekens worden gezet bij de tendens dat de meest 

ambitieuzee (havo/vwo) allochtone leerlingen zich afwenden van "zwarte" scholen in hun 

eigenn omgeving en ook een plaats op een "witte", vaak consoliderende school ambiëren, 

aangezienn daarvan de kwaliteit een stuk hoger wordt ingeschat. Een probleem dat daarbij 

echterr speelt is dat lager op de maatschappelijke ladder verkerende groepen wel vaak met de 

bovenkantt willen mengen, maar deze wens in veel mindere mate door de bovenkant wordt 

gedeeld.. Deze heeft namelijk de neiging zich af te schermen en terug te trekken in het eigen 

gereputeerdee en geconsolideerde circuit. Volgens Bourdieu (1977) slagen elites er zelfs altijd 

inn hun gunstige posities in het onderwijs te verdedigen door steeds nieuwe bolwerken van 

culturelee verschillen te bouwen. De forse groei van de zelfstandige gymnasia ten koste van 

vwo-afdelingenn van scholengemeenschappen kan als bevestiging van deze opvatting worden 

opgevat.. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat scholen waar veel leerlingen een 

consoliderendee schoolloopbaan doorlopen helemaal geen rekening met "andere" leerlingen 

zoudenn houden, maar toch lijk t hier sprake van het spreekwoord "de uitzondering bevestigt de 

regel".. "Je bent er als leraar en school juist trots op als deze kinderen goed presteren. Al 

komtkomt een groot deel van de leerlingen hier uit het chique Zuid, je bent blij  als een 

arbeiderskindarbeiderskind uit Oost ook dat niveau haalt. Mijn motto is: niemand is kansloos, als je maar 

doorzettingsvermogendoorzettingsvermogen hebt" (leraar Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid) Mijns inziens 

zoudenn deze leerlingen (tegenwoordig met name de 1,9 leerlingen) juist gebaat zijn bij 

scholenn waar het nog primair draait om mobiliteit en waar ook het lesprogramma op is 

afgestemd,, bijvoorbeeld door extra taaiondersteuning en huiswerkklassen. Zwarte scholen zijn 

inn beginsel helemaal niet erg, als er maar wel een mobiliserend beleid wordt gevoerd en de 

leerlingenn dezelfde kansen hebben als leerlingen op andere scholen. Het feit dat Islamitische 

scholenn gemiddeld helemaal niet slecht scoren op de CITO-toets, geeft aan dat zwarte scholen 

niett bij voorbaat lage prestaties hoeven te leveren (Trouw, 27 november 1999). "Het wordt 

nietniet uitgesloten dat er op termijn ook een categoriaal islamitisch gymnasium mogelijk is" 

(Sikkes,, 2000, p. 19). Zwarte scholen zijn pas een probleem als het stagnerende zwarte 

scholenn zijn en niet meer als middel voor sociale mobiliteit functioneren. Met deze nuancering 

kann het begrip "zwarte school" van zijn bij voorbaat negatieve lading worden ontdaan. Het 

wordtt hoog tijd dat zwarte scholen an sich geaccepteerd worden en dat er realistisch met dit 

typee scholen wordt omgegaan. Veel gemeenten staren zich nu blind op menging en 

verwachtenn daar wonderen van voor zowel de prestaties als de integratie. Zo presenteerde de 
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gemeentee Amersfoort in oktober 1999 een plan om de segregatie in het basisonderwijs tegen 
tee gaan. Scholen moeten met elkaar afspraken gaan maken over het aantal op te nemen 
allochtonee leerlingen. Een speciaal hiervoor aangestelde "verbindingsofficier" geeft aan 
ouderss een advies waar zij hun kinderen het best naar school kunnen laten gaan. Er wordt 
toegegevenn dat vooral ideologische en niet zozeer onderwijskundige motieven een rol spelen 
bijj  dit beleid. ""Want de samenleving is multicultureel en dus is het niet goed als de witte en 
zwartezwarte leerlingen op gescheiden scholen zitten en nooit met elkaar in contact komen' 
(Voorwinden,, 1999, p. 6). Een ander voorbeeld is de gemeente Leiden, die in een wijk de drie 
basisscholenn (openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk) wil samenvoegen tot één 
schooll  om zo de segregatie te verminderen. Alleen tijdens het levensbeschouwelijk onderwijs 
wordenn de kinderen opgesplitst in verschillende groepen. Het is de vraag of deze initiatieven 
wenselijkk zijn, omdat het voor scholen juist extra moeilijk is een beleid te voeren dat gericht 
iss op zowel een consoliderend als een mobiliserend publiek. De discussie over zwart en wit 
zouu meer deze aspecten moeten bevatten. Er zijn bijvoorbeeld ook witte kinderen (de 1,25 
leerlingen)) die baat hebben bij een mobiliserende school. Het is daarom raadzaam om 
reproduceringg aan de bovenkant toe te staan, zodat er gelegenheid is om op de overige scholen 
eenn mobiliserend beleid te voeren. Reproducering aan de onderkant dient natuurlijk wel te 
wordenn bestreden. 

Hett is niet verwonderlijk dat met name (geplande) fusies tussen scholen met een min of 
meerr gelijke populatie en een dientengevolge gelijk mobiliserend of consoliderend karakter 
makkelijkerr te realiseren zijn dan fusies tussen scholen met een totaal verschillende populatie. 
Enkelee voorbeelden kunnen dit verduidelijken. In Amsterdam is de fusie van het 
Mondriaanlyceum,, de Berlagescholengemeenschap, het Novacollege en het Marcanticollege 
tott de Esprit Scholengroep destijds zonder veel ruchtbaarheid tot stand gekomen. De scholen 
kwamenn in (mobiliserings)beleid en populatie al in grote mate met elkaar overeen. De in 
dezelfdee tijd voorgenomen fusie tussen het Vossiusgymnasium, het Spinozalyceum, de Gerrit 
vann der Veenscholengemeenschap en de Open Scholengemeenschap Bijlmer is echter nooit 
vann de grond gekomen en heeft voor enorme protesten en opschudding gezorgd. 
Consoliderendee en mobiliserende scholen zouden dan bij elkaar worden gevoegd. Het wekt 
overigenss geen verbazing dat het protest vooral van de consoliderende scholen kwam. 
Momenteell  vormt het Vossiusgymnasium samen met het Barlaeusgymnasium, het Stedelijk 
Gymnasiumm Haarlem en het Gymnasium Felisenum in Velsen (dus allemaal categoriale 
gymnasia)) één schoolbestuur. De openbare Gerrit van der Veenscholengemeenschap is 
gefuseerdd met het christelijke Sweelinckcollege en de overige twee scholen zijn vooralsnog 
zelfstandig.. Verschillen in grondslag en locatie zijn duidelijk eerder te overbruggen dan 
verschillenn in populatie en een bijbehorend karakter van de school. 

Inn Enschede spelen deze processen een veel zwakkere rol. Het feit dat in Enschede na de 
fusiee slechts drie grote vergelijkbare clusters van scholengemeenschappen zijn overgebleven, 
geeftt aan dat de diverse scholen minder van elkaar verschilden op het gebied van 
consolideringg en mobilisering. Waar in Amsterdam de scholen op niveau zijn herschikt, is dit 
inn Enschede op onder- en bovenbouw gedaan. Dit komt enerzijds doordat de bevolking 
homogenerr is samengesteld, anderzijds omdat de diverse groepen elk te klein zijn om hun 
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eigenn scholen te stichten of te claimen. Dit betekent dat de scholen in Enschede eerder dan in 

Amsterdamm gedwongen zijn om zowel een mobiliserend als een consoliderend beleid onder 

éénn dak te voeren, aangezien ze beide groepen voor een deel binnen de poorten hebben. 

9.66 Aanbevelingen 

Dee bevindingen uit het onderzoek geven aanleiding om enige aanknopingspunten voor het 

onderwijsbeleidd te geven. Met name de 1,25 leerlingen slagen er niet in slagen vooruit te 

komenn op de maatschappelijke ladder, waardoor hun schoolloopbanen het meest 

reproducerendd verlopen. Sinds 1993 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor het 1,25 

gewichtt aangescherpt. Vanaf dat jaar moeten beide ouders over maximaal een lbo-opleiding 

beschikken.. Mulder (1996) vindt deze aanscherping terecht: "Dit  is op zich een goede 

ontwikkeling,ontwikkeling, omdat door de ruime definitie van de autochtone doelgroep van het OVB 

onterechtonterecht de indruk is ontstaan dat het met de achterstand van de 1,25 leerlingen wel 

meevalt"meevalt" (Mulder, 1996, p. 176). Door deze aanscherping van de doelgroep komt de situatie 

vann degenen die wél tot deze categorie behoren, echter negatiever naar voren dan voorheen. 

Bovendienn zou het logisch geweest zijn om tegelijkertijd met de aanscherping ook het 

gewichtt te verhogen. Er is nu immers sprake van een homogener en hardnekkiger 

achterstandsgroep.. Inmiddels wordt dan ook gepleit voor enige ophoging van het 1,25 gewicht 

(Ministeriee van O, C & W, 1998), omdat de problematiek van deze groep zwaarder is 

geworden.. Aan de andere kant zou het 1,9 etiket niet automatisch op alle kinderen van laag 

opgeleidee allochtone ouders geplakt hoeven te worden. De interne differentiatie is veel groter 

dann vaak wordt aangenomen. Niet te ontkennen valt dat veel allochtone jongeren een 

problematischee schoolloopbaan doorlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel 

(stedelijk)) onderwijsbeleid zich op deze groep richt. Het is echter niet wenselijk om de 

gesignaleerdee problemen aan de gehele groep toe te schrijven en dientengevolge het 

onderwijsbeleidd ten aanzien van deze groep ook zo uniform te houden. Met veel allochtone 

leerlingenn gaat het immers wél goed. Het verdient dan ook aanbeveling om één 

onderwijsachterstandenbeleidd te maken, waarbij het onderscheid tussen autochtoon en 

allochtoonn vervalt. In Amsterdam is dit inmiddels erkend, want daar wordt gewerkt aan een 

gemeentelijkk achterstandsplan. Wethouder Van der Aa zegt "De overheid moet voor 

individuenindividuen barrières tegen achterstand weghalen. Die barrières vallen niet noodzakelijk 

samensamen met nationaliteiten. We helpen niet meer uitsluitend Turken of Marokkanen, maar alle 

kinderenkinderen die een achterstand hebben (...) Geef hulp aan alle kinderen met een Stadspas. Daar 

zittenzitten ook nog steeds veel autochtone Nederlandse kinderen bij"  (Amsterdams Stadsblad, 8 

septemberr 1999). 

Watt betreft de keuze voor een bepaalde middelbare school is naar voren gekomen, dat 

mett name allochtone leerlingen en hun ouders zich sterk laten leiden door het advies van de 

basisschool.. Leerkrachten zouden zich goed moeten realiseren welke invloed zij op deze 

jongerenn hebben. In het geval dat een leerkracht de bovengrens te laag stelt, zou dit kunnen 

betekenenn dat allochtone jongeren aan een te laag niveau beginnen. Ook een te hoog advies is 
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echterr niet wenselijk, want het gevaar bestaat dat jongeren afglijden en ongemotiveerd het 

onderwijss verlaten. De grote aantrekkingskracht van de mavo in Amsterdam ten opzichte van 

hett beroepsonderwijs is in dit kader zorgwekkend, omdat nogal wat jongeren het niet redden 

opp de mavo en dan ongemotiveerd en noodgedwongen voor het beroepsonderwijs kiezen. De 

lagee motivatie leidt dan weer vervolgens tot een hoge uitval. Het wordt overigens steeds 

moeilijkerr om een kind hoger te plaatsen dan uit zijn of haar CITO-score blijkt . Juist om 

verschijnselenn als afstroom en ondiplomeerde schoolverlating tegen te gaan, wordt de 

toelatingg tot bepaalde middelbare scholen steeds strenger. Vooral bij de leerlingen is het vbo 

niett populair; leraren hechten weliswaar veel waarde aan een goed functionerend vbo, maar 

gevenn aan dat de situatie soms niet zo gunstig is en dat zij daarom wel eens leerlingen naar de 

mavoo verwijzen. Over het programma van het vbo zijn de leraren echter redelijk tevreden. "Ik 

hebheb wel eens leerlingen die eigenlijk naar hel vbo zouden moeten, maar dan probeer ik ze 

tochtoch op de mavo van een wat nettere school te krijgen. Deze leerlingen zouden helemaal 

onderonder de voet gelopen worden op een vbo-school. Daar zitten toch veel rouwdouwers en daar 

probeerprobeer je sommige kinderen dan wel tegen te beschermen " (leraar basisschool Stadionbuurt, 

Amsterdam-Zuid).. De samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo per 1 augustus 1999 moet 

medee tot een verbetering van het slechte imago van het vbo leiden. Leerlingen kunnen 

voortaann kiezen uit een kadergerichte, een beroepsgerichte, een theoretische en een gemengde 

leerweg.. "Het is verschrikkelijk makkelijk om over de oude schoolsoorten de nieuwe etiketten 

tete plakken: van mavo-d tot en met ivbo. Scholen moeten echter echt ander onderwijs gaan 

gevengeven " (Sikkes, 1999, p.5). Wat hier in de praktijk van terecht zal komen, moet de toekomst 

uitwijzen.. Ook staat de positie van de mavo ter discussie. Veel mavo leerlingen gaan liever 

naarr een school voor mavo/havo/vwo dan naar een school voor vmbo. Het is daarom de vraag 

off  de theoretische opleiding op een vmbo school waar ook de andere richtingen worden 

aangebodenn een kans van slagen heeft. 

Aann de andere kant moet het beroepsonderwijs ook niet proberen om theoretischer van 

aardd te worden. Versterking van juist het praktische karakter van het vbo, zodat er een 

duidelijkerr aansluiting met de arbeidsmarkt is, verdient aanbeveling. In die zin kan de 

toenemendee samenwerking tussen vbo scholen en regionale opleidingscentra (ROC) 

toegejuichtt worden. Er is een groot gebrek aan goed opgeleid vakpersoneel. Zo kan het vbo, 

conformm de situatie in steden als Enschede, weer meer als beroepsvoorbereiding en minder als 

"afvalbak""  voor falende leerlingen gaan functioneren. De ondervraagde docenten zijn over het 

algemeenn voorstander van het vmbo. Zij hopen dat ook de aansluiting tussen vbo en mbo 

verbetert.. Daartoe moet het vbo wel "zwaarder" worden gemaakt. 

Ookk voor de (bovenbouw van) havo/vwo zijn en worden allerlei veranderingen 

doorgevoerd.. Onder de termen tweede fase en studiehuis wordt getracht de overgang van 

havo/vwoo naar hbo en wo te verbeteren. Door middel van zogenaamde profielen moeten 

leerlingenn zich beter voorbereiden op hun latere studie. In dit systeem wordt veel meer 

zelfredzaamheidd verwacht dan voorheen. Voor groepen zonder het juiste cultureel kapitaal 

kann dit mogelijkerwijs problemen opleveren. Dit zijn dus voornamelijk de 1,9 en 1,25 

leerlingen.. Het gevaar dreigt dat de toegang tot havo/vwo en hbo/wo voor deze groep 

belemmerdd wordt. Juist de 1,0 leerlingen, die toch al vaker naar deze opleidingen gaan, zullen 
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zichh eerder handhaven in de tweede fase. Het studiehuis kan dus een bedreiging zijn voor een 
mobiliserendd onderwijssysteem. Met het streven naar verbetering van de aansluiting tussen 
hett middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs is niets mis, maar de kans bestaat dat vooral 
dee kinderen van hoger opgeleide ouders van deze vernieuwing in het middelbaar onderwijs 
zullenn profiteren. Sommige scholen voeren daarom slechts gedeelten van het studiehuis in. 

Dee samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo en de "verzwaring" van havo en vwo door 
hett studiehuis leidt tot een verder uiteengroeien van de verschillende schooltypen. De kloof 
tussenn vmbo enerzijds en havo/vwo anderzijds wordt groter, waardoor de mogelijkheid om 
viaa mavo, havo, vwo naar de universiteit te gaan wordt afgeremd en sociale mobiliteit wordt 
bemoeilijkt.. Dit onderscheid tussen vmbo en havo/vwo komt ook in ruimtelijk opzicht naar 
voren.. De tijd van de grote scholengemeenschap op één locatie is duidelijk achter de rug. 
Bredee scholengemeenschappen grijpen juist de gelegenheid aan om hun locaties te spreiden, 
waarbijj  de havo/vwo afdeling naar een locatie in een "betere buurt" wordt overgeheveld - de 
wittee vlucht achterna. Het vmbo blijf t dan achter op een relatief ongunstige locatie (Gramberg, 
1999).. Op zich hoeft deze herverdeling van locaties niet nadelig te zijn voor de participatie 
vann met name 1,9 leerlingen in de hogere niveaus. Ook zij weten de weg naar locaties buiten 
dee buurt wel te vinden, mits ze daarover goed worden geïnformeerd. Ook biedt de splitsing 
aann scholen de mogelijkheid om een aangepaste (meer consoliderende of meer mobiliserende) 
strategiee te voeren, die beter is afgestemd op de aanwezige populatie. Voorkomen moet echter 
wordenn dat bepaalde locaties slechts een grote vmbo afdeling krijgen en alleen de relatief 
zwakkeree allochtone (en autochtone) leerlingen op deze scholen achterblijven, waardoor 
doorstroomm naar hogere niveaus belemmerd wordt en deze scholen als een soort 
vergaarbakkenn gaan fungeren. 

Opp regionaal niveau zou de discussie zich vooral moeten richten op de vraag of de 
aangetroffenn verschillen tussen Amsterdam en Enschede nog wel van deze tijd zijn. De 
arbeidsmarktt is toch minimaal nationaal - en wellicht Europees of wereldwijd - begrensd.. 
Hett feit dat in de regio Twente de schoolloopbanen zich op een lager niveau afspelen, kan als 
eenn remfactor voor het tot ontwikkeling brengen van het verborgen talent worden opgevat. 
Leerkrachtenn zouden wellicht hogere adviezen kunnen geven en meer stimuleren dat een kind 
eenn hogere opleiding volgt. Dit geldt vooral in die gezinnen waar van oudsher relatief weinig 
waardee wordt gehecht aan een opleiding. Dit is het meest het geval in autochtone Twentse 
gezinnenn en - deels overlappend - in 1,25 milieus. Hoewel in Amsterdam er sprake is van 
overadvisering,, blijf t het gemiddeld niveau hoger dan in Enschede. Ook in Enschede zou men 
duss iets vaker risico kunnen nemen door een hoger advies te geven of in ieder geval het advies 
niett "naar beneden af te ronden". 

Inn het onderzoek naar en de discussie over ruimtelijke invloeden zou de positief 
conditionerendee invloed van regio's en buurten veel nadrukkelijker aan bod moeten komen. 
Nuu wordt vaak uitsluitend de aandacht gericht op probleemgebieden, probleemsituaties en de 
negatievee invloed die buurt en regio zouden kunnen hebben. Het verdient aanbeveling om ook 
dee andere kant bij de analyses te betrekken. De positieve invloed van regio's en buurten is 
meestall  zo vanzelfsprekend en onopvallend, dat hier niet zoveel aandacht voor is. De 
achterstandd van de één wordt echter vooral duidelijk door de voorsprong van de ander. Een 
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compleett onderzoek naar de invloed van de ruimtelijke omgeving houdt zich daarom met 
zowell  positieve als met negatieve invloeden bezig. 
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Bijlagee I Overzichtt  van de diverse veldwerkperioden 

voorjaarr 1995 Ie ronde leerlingen basisscholen (Amsterdam en Enschede) 

najaarr 1995 Ie ronde leerlingen middelbare scholen (Enschede) 

najaarr 1995 Ie ronde leerlingen middelbare scholen (Amsterdam) 

najaarr 1997 2e ronde leerlingen middelbare scholen (Enschede) 

voorjaarr 1998 2e ronde leerlingen middelbare scholen (Amsterdam) 
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Bijlagee II  Vragenlijst 

(Amsterdamm als voorbeeld; Enschede is 

volstrektt vergelijkbaar) 

Respondentnummer: : 

Naamm respondent: 

Naamm basisschool 

11 Dorus Rijkers/Piramide 
22 Vogelnest 
33 Elout van Soeterwoude 
44 Hildebrand-van Loon 

Geslacht t 

11 jongen 
22 meisje 

77 Waar is je vader geboren? 

11 in Amsterdam 
22 in overig Nederland, 

namelijk k 
33 in een ander westers land. 

namelijk k 
44 in Suriname/Antillen 
55 in Marokko 
66 in Turkije 
77 elders, namelijk 

Waarr is je moeder geboren? 

11 in Amsterdam 
22 in overig Nederland, 

namelijk k 
33 in een ander westers land, 

namelijk k 
44 in Suriname/Antillen 
55 in Marokko 
66 in Turkije 
77 elders 

EerstEerst komen wat vragen over jezelf 
enen je ouders 

Watt is je leeftijd? 

jaar r 

Inn welke plaats ben je geboren? 

11 in Amsterdam 
22 in overig Nederland, 

namelijk k 
33 in een ander westers land, 

namelijk k 
44 in Suriname/Antillen 
55 in Marokko 
66 in Turkije 
77 elders, namelijk 

Woonn je bij beide ouders? 

11 Ja 
22 Nee, bij mijn moeder 
33 Nee, bij mijn vader 
44 Half bij vader/half bij moeder 
55 Nee, elders, namelijk 

100 Wat is de hoogst voltooide 
opleidingg van je vader? 

11 geen school 
22 basisschool 
33 lbo 
44 mavo/(m)ulo 
55 havo/vwo/mbo/hbs/mms 
66 hbo/wo 
99 wa/ga 
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11 ] Wat is de hoogst voltooide 
opleidingg van je moeder? 

11 geen school 
22 basisschool 
33 lbo 
44 mavo/(m)ulo 
55 havo/vwo/mbo/hbs/mms 
66 hbo/wo 
99 wn/ga 

122 Welke taal spreken julli e thuis? 
(meerderee antwoorden mogelijk) 

11 Nederlands 
11 Surinaams 
11 Marokkaans/Arabisch 
11 Turks 
11 Engels 
11 iets anders, namelijk 

133 En welke taal spreek je met je 
vrienden?? (meerdere antwoorden 
mogelijk) ) 

11 Nederlands 
11 Surinaams 
11 Marokkaans/Arabisch 
11 Turks 
11 Engels 
11 iets anders, namelijk 

144 Heb je broers en/of zussen? 
Zoo ja. kun je dan aangeven hoe oud 
zijj  zijn? 

broerr 1 
broerr 2 
broerr 3 
zuss 1 
zuss 2 
zuss 3 

leeftijd d 

210 0 

155 Werkt je vader? Zo ja. weet je wat 
voorr beroep hij heeft? 

11 Ja. vader werkt. Hij is 
(beroep) ) 

22 Ja. vader werkt, maar ik weet niet 
watt hij doet 

33 Nee, werkt niet 

166 Werkt je moeder? Weet je wat zij 
voorr beroep heeft? 

11 Ja, moeder werft. Zij is 
(beroep) ) 

22 Ja. moeder werft, maar ik weet 
niett wat zij doet 

33 Nee. werkt niet 

NuNu volgen enkele vragen over je 
middelbaremiddelbare school 

177 Naar welke middelbare school ben 
jee vanaf de basisschool gegaan? 

(naamm school) 

188 Kun je aangeven waarom je 
indertijdd voor de/c school hebt 
gekozen'?? (kruisje zetten) 

11 kwaliteit 
22 begeleiding 
33 imago 
44 afstand 
55 sfeer 
66 soort 
leerlingen n 
77 vrienden 
88 wens ouders 
99 grootte 

Heel l 
belang--
rijk k 

Beetje e 
belang--
rijk k 

Niett zo 
belangrijk k 
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100 broers/ 
zussen n 
111 advies 
basisschool l 
122 grondslag 
133 extra 
activiteiten n 
144 iets anders, 
namelijk k 

199 Wat was voor jou het belangrijkst? 
nummer r 

200 Heb je in de 8e groep van de 
basisschooll  meerdere middelbare 
scholenn bezocht of alleen die waar je 
nuu opzit of hebt gezeten? 

11 Alleen deze school -> vraag 22 
22 Meerdere scholen -> vraag 21 
33 Geen enkele school -> vraag 23 

211 Welke scholen heb je nog verder 
bezocht? ? 

11 (naam school) 
22 (naam school) 
33 (naam school) 

222 Was dat bezoek met de basisschool, 
mett je ouders of met anderen? 

11 Alleen met basisschool 
22 Zowel met basisschool als met 

ouders s 
33 Alleen met ouders 
44 Met anderen, namelijk 

233 Hoe heb je verder informatie ge 
kregenn over de middelbare school? 
(Meerderee antwoorden mogelijk) 

11 door voorlichting op de basis-
schooll  door middelbare school 
11 informeren bij vrienden, kennissen 
11 informeren bij b jren 
11 informeren bij b "oers/zussen 
11 lezen van voorlichtingsfolders e.d. 
11 op gesprek bij leraar middelbare 
schooll  (bijvoorbeeld conrector) 
11 anders, nl 

244 Als je gebruik hebt gemaakt van de 
informatiee van vrienden en 
kennissen:: wonen deze vooral bij 
jouu in de buurt of niet? 

11 vooral in mijn buurt 
22 nauwelijks in mijn buurt 
33 verspreid 

255 Wat voor advies (niveau) kreeg je 
indertijdd van de basisschool? 

11 IVBO 
22 VBO 
33 VBO-MAV O 
44 MAV O 
55 MAVO-HAV O 
66 HAVO 
77 HAVO-VWO 
88 VWO 

266 En welk niveau doe je nu of heb je 
uiteindelijkk gedaan (en met een 
diplomaa afgesloten)? 

11 IVBO 
22 VBO 
33 MAV O 
44 HAVO 
55 ATHENEUM 
66 GYMNASIUM 
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277 In welke klas zit je nu? (alleen 
huidigee leerlingen middelbare 
school) ) 

11 brugklas/eerste klas 
22 tweede klas 
33 derde klas 
44 vierde klas 
55 vijfde klas 
66 zesde klas 

288 Ben je wel eens blijven zitten? 

INee e 
22 Ja, een keer 
33 Ja, twee keer of meer 

299 Ben je wel eens tussentijds naar een 
hogerr of lager niveau gegaan? 

INee e 
22 Ja, van hoger niveau naar lager 

niveau u 
33 Ja, van lager niveau naar hoger 

niveau u 

300 Is de keuze voor de (eerste) 
middelbaree school je goed bevallen? 

11 Ja 
22 Gaat wel/matig 
33 Nee 
44 Ik ben naar een andere middelbare 
schooll  gegaan -> vraag 32 

311 In geval "gaat wel" of "nee", wat is 
err tegen gevallen? (meerdere 
antwoordenn mogelijk) 

11 De leerlingen 
11 De sfeer op school 
11 De leraren 
11 De grootte van de school 
11 De leerstof 
II  Iets anders, namelijk 

Voorr leerlingen die niet naar andere 
middelbaree school zijn gegaan -> vraag 36 

322 Op welke middelbare school zitje 
nu? ? 

(naamm school) 

333 Wat was de belangrijkste reden om 
naarr een andere school te gaan? 

11 Niveau te hoog 
22 Niveau te laag 
33 Stomme sfeer/leerlingen 
44 Kleinere school 
55 Grotere school 
66 Anders, namelijk 

344 Wie heeft bedacht dat ji j naar een 
anderee school moest? 

11 Ikzelf 
22 Een leraar 
33 Mijn ouders 
44 Iemand anders, namelijk 

355 Bevalt deze school je beter dan je 
vorigee school? 

11 Ja 
22 Geen verschil 
33 Nee 

366 Zitje nog steeds op de middelbare 
schooll  of heb je deze inmiddels 
verlaten? ? 

11 Nog op middelbare school 
22 Vervolgopleiding 
33 Werk 
44 Leerlingwezen 
55 Anders, namelijk 
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377 Heb je inmiddels een diploma van 
dee middelbare school? 

11 Nee. dat kan nog niet. want ik zit 
nogg op school (-> vraag 39) 

22 Ja. ik heb een diploma en ben naar 
eenn vervolgopleiding gegaan (al 
dann niet op dezelfde school) 

33 Ja, ik heb een diploma en ben gaan 
werkenn (-> vraag 39) 

44 Nee. ik heb geen diploma en ben 
well  van school af (vraag -> 39) 

411 Gaging je meestal alleen naar 
schooll  of met anderen (uit de buurt) 

11 Alleen, omdat er weinig leerlingen 
vann mijn schooi uit mijn buurt 
komen n 
22 Alleen om andere redenen 
33 Vertrek alleen, kom onderweg 
mensenn tegen 

44 Met paar mensen naar school 
55 Met grote groep naar school 
66 Anders, nl 

388 Wat voor soort vervolgopleiding doe 
jee nu'> 

11 MAV O 
22 HAVO 
33 VWO 
4(K)MBO O 
55 HBO 
66 WO 
77 anders, namelijk 

Dee volgende vragen gaan weer  over  de 
middelbaree school, niet over  een 
eventuelee vervolgopleiding 

399 I loe ga/ging je meestal naar de 
middelbaree school? 

11 Lopend 
22 Fiets 
33 Brommer 
44 Openbaar vervoer 
55 Anders, namelijk 

400 Hoe lang doe/deed je daar ongeveer 
over? ? 

11 Minder dan 5 minuten 
22 5-10 minuten 
33 10-15 minuten 
44 15-30 minuten 
55 Meer dan 30 minuten 

Wonenn veel klasgenoten van jou in 
dee buurt of juist niet'.' 

11 Veel in mijn eigen buurt 
22 Weinig in mijn eigen buurt 
33 Overal verspreid 
99 Wn/ga. 

433 Ga je vooral om met klasgenoten die 
bijj  jou in de buurt wonen? 

11 Veel met klasgenoten uit eigen 
buurt t 
22 Juist niet met klasgenoten uit buurt 
33 Maakt niet uit waar klasgenoten 
wonen n 
44 i> zitten (haast) geen andere 
leerlingenn uit mijn buurt bij mij in 
dee klas 
55 Anders, nl 
99 Weet niet. geen antwoord 

444 Denk je dat je ouders de school 
belangrijkk vinden? 

11 Ja. heel belangrijk 
22 Ja. redelijk belangrijk 
33 Niet zo belangrijk 
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455 En hoe belangrijk vind je zelfde 
school? ? 

11 Heel belangrijk 
22 Redelijk belangrijk 
33 Niet zo belangrijk 

466 Wat vind je de belangrijkste taak 
vann een school? 

11 Datje er een diploma haalt 
22 Datje er een vak leert 
33 Datje er veel leert 
44 Datje er een leuke tijd hebt/lol 
hebt t 
55 Datje interessante mensen 

ontmoet t 
66 Anders, namelijk 

477 Praat je vaak met je ouders of 
broer/zussenn over school of werk? 

11 Regelmatig (meer dan 3 keer per 
week) ) 
22 Af en toe (minder dan 3 keer per 
week) ) 
33 (Haast) nooit (minder dan 1 keer 
perr maand) 

488 Wordt je wel eens geholpen bij je 
huiswerk? ? 

499 Bezoeken je ouders ouderavonden 
e.d.? ? 

11 Regelmatig 
22 Af en toe 
33 Alleen als het moet 
44 (Haast) nooit 

NuNu volgen wat vragen over de buurt 
waarwaar je woont 

500 In welke buurt van Amsterdam 
woonn je? 

(naamm buurt) 

511 1 loe lang woon je in deze buurt? 

11 Hele leven -> vraag 53 
22 Langer dan 10 jaar 
33 Tussen 5 en 10 jaar 
44 Minder dan 5 jaar 

522 Waar woonde je voordat je hier 
kwamm wonen? 

533 Wat vind je van deze buurt in zijn 
geheel? ? 

11 leuk 
22 gaat wel. normaal 
33 niet zo leuk 
99 wn/ga 

11 Ja. vooral door ouders 
22 Ja, vooral door broers'zussen 
33 Ja, vooral door vrienden 
44 Ja.vooral op school (huiswerkklas) 
55 Ja, vooral in buurthuis o.i.d.. 
66 Nee. maar daar heb ik ook geen 
behoeftee aan 
77 Nee, niemand kan/wil mij helpen 
99 Weet niet/geen antwoord 
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544 Kun je van elk onderstaand 
onderwerpp aangeven of je dat leuk 
vindtt in de huurt of niet'? 

bevolking g 
andere e 
jongeren n 
huizen n 
winkels s 
parken n 
pleinen n 
speelgele--
genheid d 
buurthuis s 

leuk k gaat t 
wel/maakt t 

mee niet 
zoveell  uit 

niett zo 
leuk k 

555 Zijn er dingen die je mist in de 
buurt? ? 

11 Ja, nl 

22 Mist niets 
99 wn/ga 

566 Wat vind je de leukste buurt van 
Amsterdam'? ? 

11 Eigen buurt 
22 Andere buurt, namelijk 
waarom? ? 

99 wn/ga 

577 Wat vind je de minst leuke huurt 
vann Amsterdam ° 

11 Hi gen buurt 
22 Andere buurt, namelijk 
waarom? ? 
99 wWga 

588 Heb je georganiseerde activiteiten in 
dee buurt, bijvoorbeeld sport of mu-
ziek'? ? 

11 Ja. alleen in eigen buurt 
22 Ja en ook in andere buurten 
33 Nee. maar wel in andere buurten 
44 Nee en ook niet in andere buurten 

599 Doe je andere dingen in de buurt 
zoalss voetballen o'rondhangen op 
straat? ? 

11 Ja. regelmatig (minstens 1 keer per 
week) ) 
22 Ja. soms (minde  dan 1 keer per 
week) ) 
33 (Haast) nooit 

600 Wat zeggen de meeste mensen 
(bijvoorbeeldd leraren of klasgeno-
ten)) over jouw buurt'? 

11 niets bijzonders neutraal 
22 buurt met veel kakkers 
33 buurt met veel asocialen 
44 buurt met veel buitenlanders 
55 leuke buurt 
66 saaie buurt 
77 anders, namelijk 

611 Ben je het eens met wat de mensen 
overr jouw buurt /eggen? 

11 Ja 
22 Gedeeltelijk 
33 Nee 

622 Ken je veel mensen in deze buurt0 

11 Ja. bijna iedereen 
22 Ja. wel wat mensen 
33 Niet zo veel mensen 
44 (Haast) geen mensen 
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633 Hn praat je vaak met die mensen 
overr je school? 

11 Regelmatig (minstens 1 keer per 
week) ) 
22 Af en toe (minder dan 1 keer per 
week) ) 
33 (Haast) nooit 

644 Denk je dat de mensen in jouw buurt 
schooll  en werk belangrijk vinden o( 
niett (voor zich/el0? 

11 Ja, wel belangrijk 
22 Beetje belangrijk 
33 Niet zo belangrijk 
99 v\ ii ga 

655 Denk je dat de meeste mensen 
inn jouw buurt zélf een goede 
opleidingg hebben gehad en nu leuk 
werkk hebben'? 

11 Ja 
22 (iaat wel 
33 Nee 
99 wn/ga 

NuNu wil ik graag wat weten over je 
toekomstplannen toekomstplannen 

666 Wat zijn je plannen na deze 
school? ? 

11 Meteen gaan werken 
Voorkeurr beroep: 
22 (Nog een) vervolgopleiding, 
namelijk k 
33 Combinatie (leerlingwezen b.v.) 
99 wn/ga 

677 Is gewenste vervolgopleiding 
off  baan in Amsterdam aanwezig'? 

11 Ja 
22 Nee. maar wel op geringe afstand 
(reistijdd aanvaardbaar) 
33 Nee en ook niet dichtbij 
99 wn ga 

688 Als je gewenste opleiding of baan 
niett in Amsterdam of omgeving 
aanwezigg zou zijn. zou je dan uit 
Amsterdamm vertrekken of een andere 
opleidingg of baan zoeken die hier 
well  is'? 

11 I it Amsterdam , crtrekken 
22 Andere opleidin: baan zoeken 
33 I langt er vanaf 
44 w n/ga 

699 Waar zou je later het liefste willen 
wonen'.' ' 

11 In Amsterdam of omgeving 
22 Vooral niet in Ansterdam. 
voorkeurr regio: -^ 
vraagg 70 
33 Maakt niet uit. hangt van baan e.d. 
af f 
99 wn ua 

700 In welke buurt \an .Amsterdam zou 
jee later het liefste willen wonen'? 

11 Hi gen buurt 
22 Andere buurt, namelijk 
33 Maakt niet uit 
99 wn. na 
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711 Heb je veel familie buiten Am- 72 Heb je zelf nog opmerkingen of vra-
sterdam,, die je ook regelmatig gen'? 
bezoekt? ? 

11 Nauwelijks/geen familie buiten 
Amsterdam m 

22 Veel (meeste) familie buiten 
Amsterdam m 

33 Ongeveer half om half 
99 Weet niet/geen antwoord 
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Bijlagee II I Aantall  persoonlijk en telefonisch gesproken respondenten 

perr  buurt (tweede ronde), in absolute aantallen 

Deppenbroek k 

Ribbelt t 

Stokhorst t 

Enschedee totaal 

Vogelbuurt t 

Nieuwendam m 

Concertgebouww buurt 

Stadionbuurt t 

Amsterdamm totaal 

BEIDEE STEDEN 

SAMEN N 

Persoonlijk k 

gesproken n 

14 4 

15 5 

16 6 

45 5 

14 4 

16 6 

22 2 

23 3 

75 5 

120 0 

Telefonisch h 

gesproken n 

41 1 

32 2 

32 2 

105 5 

24 4 

29 9 

26 6 

25 5 

104 4 

209 9 

Totaal l 

54 4 

47 7 

48 8 

150 0 

38 8 

45 5 

48 8 

48 8 

171 1 

329 9 
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Bijlagee IV Lijs t geïnterviewde 

personen n 

Amsterdam Amsterdam 

Dhr.. G. v.d. Berg, Calandlyceum 

Dhr.. Bommels, Basisschool De Piramide 

Dhr.. M. van Dijk, Pieter Nieuwland 

College e 

Mevr.. M. Fabel, Brederolyceum 

Dhr.. N. Goede, Elout van 

Soeterwoudeschool l 

Dhr.. H. Hijmans. Scholengemeenschap 

Reigersbos s 

Dhr.. v.d. Hove, Basisschool Dorus Rijkers 

Dhr.. H. de Jong, Sweelinck College 

Dhr.. C. Kenten, Basisschool 't Vogelnest 

Mevr.. H.Y. Kil , Spinozalyceum 

Dhr.. J. de Kunder, Sint Ignatiusgymnasium 

Dhr.. Koedood, Hildebrand-van Loonschool 

Dhr.. T. v.d. Koppel, Wijkopbouworgaan 

Zuid-West t 

Dhr.. H. van Leeuwen, Sint Nicolaaslyceum 

Mevr.. M. van Lingen, Basisschool 't 

Vogelnest t 

Dhr.. Lucas, Basisschool 't Vogelnest 

Mevr.. M. Matser, Stadsdeel Amsterdam-

Noord d 

Dhr.. F. Pohlman, Fons Vitae Lyceum 

Dhr.. Schildmeijer, Marcanti College 

Dhr.. Tjon a Sen, Basisschool Dorus 

Rijkers s 

Dhr.. R. van Veen, Delta 

Scholengemeenschap p 

Mevr.. M. Waal, Bernard Nieuwentijt 

College,, locatie Damstede 

Mevr.. L. Weesing, Wijkopbouworgaan 

Zuid-West t 

Enschede Enschede 

Dhr.. Berkien. Jacobus College, locatie v.d. 

Waalslaan n 

Dhr.. Lngbers. Stedelijk I yceum, locatie 

Kottenparkk College 

Dhr.. IJ. Haan, Stedelijk lyceum, locatie 

Scholengemeenschapp Zuid 

Mevr.. T. Hinrichts. Arbe dsbureau 

Gemeentee Hnschede 

Dhr.. Holtkamp. Ichtus College, locatie 

Weth.. Beeversstraat 

Dhr.. A.M. Hofstede. 1 & O Research, 

Enschede e 

Dhr.. W. Huis in 't Veld. Basisschool 

Roberss Kom 

Mevr.. R. Kooijman. Basisschool De 

Noordlinde e 

Mevr.. K. Maathuis, Welzijnsdienst 

Gemeentee Hnschede 

Dhr.. B. Schulte Lubberink. Bouwdienst 

Gemeentee Enschede 

Mevr.. Toppen, Stedelijk Lyceum, locatie 

Wooldrikspark k 

Mevr.. A. Vaanholt, Welzijnsdienst 

Gemeentee Enschede 

Dhr.. M. v.d. Vegt. Basisschool De 

Noordlinde e 

Dhr.. F. de Vries, Stokhorstschool 
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Summary y 

Thee school as a mirro r  of the environment. A geographical view upon education. 

Introductio n n 

Thiss investigation deals with the question to what extent school careers are influenced by their 
spatiall  environment at a local and regional level. So far, most research about school careers 
andd education has been directed towards the parents' influence (Jungbluth, 1985; Tesser, 
1986;; Dronkers, 1992; Dronkers & De Graaf, 1995). Consequently, most of this research 
considerss this relationship especially from a historical point of view. Local and regional 
characteristicss and differences are not taken into account and so the Dutch context is seen as 
onee and the same. Because of this lack of knowledge, a research project has been carried out 
too stress the spatial aspects of this relationship. So, school careers in different spatial settings 
willl  be compared with each other. 

Firstt the relationship between the parental background and individual school careers 
wass explored. Then was examined the extent to which this relationship is strengthened or 
weakenedd by local and regional characteristics. By means of existing theories some 
hypothesess were set up. With regard to the neighbourhood first we can consider the unequal 
availabilityy and accessibility of schools and the lack of some types of education (Wilson, 
1987).. In poor areas this could result in a lean supply. Secondly the neighbourhood can 
functionn as a source of contacts with other residents. On the one hand, one can receive help 
andd support. On the other hand, however, people can be influenced negatively by their social 
networks.networks. Some tiny links with other social groups can offer possibilities to escape from 
poverty:: The strength of weak ties (Granovetter, 1973; Wilson, 1987). In the third place some 
expectationss about the culture of the neighbourhood were formulated. In deteriorated areas 
thiss influence will be negative. The culture of poverty will prevent a positive attitude towards 
educationn and employment (Lewis, 1966; Wilson, 1987). Fourthly, the phenomenon of stigma 
hass been described (Wacquant, 1993). Pupils from areas with a bad reputation will experience 
difficultiess in getting a good education in schools outside their own neighbourhood. The 
reputationn of the neighbourhood is projected upon individual persons. With respect to the 
region,, both structural and cultural traits can be distinguished. The structural elements contain 
informationn about the modernity of the labour market and the possibilities for highly educated 
people.. It may be expected that the structure of the labour market will influence the education 
possibilities.. Some regions function as an "escalator region" (Fielding, 1992). Also, school 
careerss will be influenced by cultural characteristics. Interest in and appreciation of education 
wil ll  vary among regions. It will depend on the degree of modernisation (Hofstee, 1962). One 
mayy expect that school careers in regions with a modern labour market and a modern culture 
wil ll  proceed at a higher level than in other, more traditional regions. 
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Methodss of examination 

Too verify the suppositions stated a research project was carried out in the cities of Amsterdam 

andd Enschede in the Netherlands. These two cities resemble ideal types: on the one hand a 

centrall  and modern region, on the other hand a peripheral and traditional region. Amsterdam, 

centrallyy located, has a heterogeneous population with a polarised educational level (both 

veryy highly and very poorly educated people), and a lot of employment in the high qualitative 

service-industryy sector. Enschede shows the opposite: a (former) industrial town with rather 

feww possibilities for more highly educated people, a peripheral location near the German 

borderr and a relatively homogeneous population with many poorly to moderately educated 

people.. Within the cities of Amsterdam and Enschede, a selection of neighbourhoods and 

respondentss was made with respect to the criteria of the so-called "Onderwijsvoorrangsbeleid" 

(OVB),, a policy that gives extra money to primary schools with a lot of foreign and native 

childrenn with a weak socio-economic background. There are two main groups: foreign children 

withh poorly educated parents ("T.9 pupils") and Dutch children with poorly educated parents 

("1.255 pupils"). All other children are labelled as "1.0 pupils" and receive no extra money. 

Becausee of the heterogeneity of this last group, a division was made between "1.0 upper class 

pupils""  (at least one of the parents has a education at a high level) and "1.0 modal pupils" (the 

remainingg group). These groups are distributed unequally through the cities of Amsterdam and 

Enschede.. In Amsterdam, the Vogelbuurt and Stadionbuurt have been selected as "1.9 

neighbourhoods",, Nieuwendam as "1.25 neighbourhood" and the Concertgebouwbuurt as "1.0 

neighbourhood".. In Enschede, Deppenbroek resembles the "1.9 neighbourhood", Ribbelt the 

"1.255 neighbourhood" and Stokhorst the "1.0 neighbourhood". In every neighbourhood selected, 

aa primary school was asked to participate in the research. A primary school was selected that 

reflectss the neighbourhood and its inhabitants. Schools are not independent of their environment, 

butbut are influenced by their environment in both a structural and cultural way. 

Thee data with respect to the pupils were collected in two different periods. Shortly after the 

beginningg of the research project, pupils of the last class of the selected primary schools have 

beenn questionnaired about their choice of a secondary school. To get a complete overview, it was 

necessaryy to questionnaire older pupils as well. Some lists of former pupils of the selected 

primaryy schools were used for this purpose. These youngsters were interviewed about their 

schooll  career. Altogether, 396 pupils were interrogated during the first round. Two years later, 

thee whole procedure was repeated. So, the school career could be followed for a longer period. In 

thee second round, 329 respondents could be traced again; 177 pupils were interviewed face-to-

face,, 212 pupils were questionnaired by telephone. Some twenty per cent of the respondents 

droppedd out, mainly the result of having moved to other neighbourhoods or towns. 
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Parentall  influence 

Theree are two different views concerning the relationship between parental background and 

schooll  career. The first view is known as mobilisation (Davis & Moore, 1945); Parsons, 1951; 

Blauu & Duncan, 1967; Van Heek, 1968). It is supposed that the parental influence upon school 

careerss is declining. "Independent" aspects such as intelligence and motivation play a more 

importantt part than some decades ago. Education can create social mobility and change existing 

sociall  structures. The second view is known as reproduction (Bourdieu, 1973; Collins, 1975; 

Jencks,, 1972). The supporters of this view claim that education reproduces existing social 

structures,, especially by a cultural policy that benefits children with a higher cultural 

background.. So, the relationship between the parents' education and the school career of the 

chidlrenn remains stable. 

Thiss contrast between mobilisation and reproduction has inspired me to distinguish four 

typess of school careers. The first type belongs to the mobilisation thesis and is labelled "the 

risingg school career". The pupil gets a higher degree than his or her poorly educated parents. The 

secondd type and the third type are based upon the reproduction thesis. Here, a division was made 

betweenn reproduction at a high level and reproduction at a low level. In case the pupil follows a 

schooll  career that is comparable with his or her poorly educated parents, the school career is 

labelledd "stagnant". When the school career is comparable with that of the highly educated 

parents,, the school career is labelled "consolidated", because at this stage a higher education is 

nott possible. The last option is called "the descending school career". Children get a lower 

degreee than their parents. This school career belongs neither to the mobilisation nor to the 

reproductionn theory. 

Thee various school choice motives match quite well with this characterisation. For pupils 

withh a rising school career, school is in the first place meant to get a diploma. With a 

certificate,, one can get a (good) job and earn money. Their school choice motives are very 

functional.. Especially the school advice of the primary school teacher is important. Pupils 

withh a descending school career are also oriented towards work, but experience school mainly 

ass a waste of time and an obligatory obstacle. For them, school is not a way to get a better job 

onn the long term. The stagnants can be divided into two very different groups with also very 

differentt school choice motives. So it is recommended to separate the stagnants in a 

problematicc - and a not problematic part. The first group can be labelled as the potential drop 

outss of the school system. Their school choice motives are similar to the descending group. 

Lackk of interest and resignation are characteristic for this group. The other group of stagnants 

withh moderately educated parents is, however, inclined to maintain the status quo. This group 

iss looking for proper, well-organised, schools with a "decent population" (not too many 

foreigners).. They do not belong to the upper class, but do not want to be looked upon as lower 

sociall  groups. Therefore, this group pays more attention to social motives in selecting a 

school.. This is all the more true for the last group, the consolidating group. They focus upon 

schoolss where they can find the same people. For them, the social context of the school is 

extremelyy important. School time is an important stage in life, where you have to be prepared 

forr the future. Not only by factual knowledge, but also by social knowledge. As they are 
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higherr on the social ladder, they can permit themselves to pay relatively less attention to 

cognitivee aspects and more to other aspects of a school. 

Itt may be concluded that at the individual level the rising school careers can be found 

amongg a part of the second generation of foreign-born people (the 1.9 pupils). Although they 

aree overrepresented in lower forms of secondary education, one third has an education at the 

highestt level (havo/vwo). Another part of minority children, however, are faced with a lot of 

difficultiess in getting their education. Some of them can be labelled as problematic stagnants. 

Thee backward position of many minority children has a lot to do with the fact that they are 

oftenn compared to Dutch children. They have to compete with Dutch pupils for a suitable 

placee on the labour market. Then they have often fewer chances. On the other hand, a 

comparisonn with the often very poorly educated parents makes it clear that on an average, the 

secondd generation has in principle a better starting point. In comparison with the parents, their 

sociall  mobility is rather considerable. 

Thee 1.25 pupils show a less optimistic result. This group consists more and more oi' a 

persistentlyy remaining group. Three quarters of them has an education at the lowest level. 

Theree are only few children of this group visiting a grammar school. So this group has 

overwhelminglyy reproducing school careers. The school careers of the upper class children 

alsoo have a very reproducing character, but at a much higher level. Because most parents have 

aa high education, it is impossible for these children to get a higher degree at this stage of life. 

Almostt all visit a grammar school themselves (75 per cent), so their school careers have a 

ratherr consolidating character. The remaining group (the 1.0 modal pupils) has a clear 

heterogeneouss character and, therefore, their school careers develop in a different way. The 

mavoo is the most popular school type, so the school careers of these children are comparable 

withh those of their parents. Their school careers are mainly labelled as non-problematic 

stagnant.. Their participation in havo/vwo (37 per cent) is comparable with the average of all 

pupilss questionnaired (41 per cent). 

Spatiall  influence 

Inn this research the question was asked to what extent the types of school careers described are 

influencedd by spatial characteristics. The results show in the first place an influence at a regional 

level.. School careers in the region of Enschede are weakened by the relatively low school advice 

givenn by primary school teachers. In Amsterdam, teachers advise their pupils to attend a higher 

levell  of education than they do in Enschede, even when the pupils have the same socio-economic 

background.. The first explanation concerns the structure of the regional labour market. In a 

centrall  and modern region like Amsterdam, highly educated people are needed because of the 

labourr market. The regional culture has adapted itself to this structure: there is more interest in 

andd appreciation of higher education than in a relatively peripheral and tradional region like 

Enschede.. Sometimes this attitude can be exaggerated by parents and teachers, so that a risk of 

tooo "high advice" and even drop out may occur. In spite of this risk, the pupils in Amsterdam 
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stayy during their school time at a relatively high level of education in comparison with their peers 
inn Enschede. Therefore, sometimes it is rewarding too give high advice for the secondary school. 

Thee industrial tradition of the region of Enschede has another effect upon school careers. 
Vocationall  training is relatively attractive and has a relatively strong position, especially at a 
moderatee and higher level. This type of education prepares the pupils in a better way for the 
labourr market in their region than general secondary education. At the lowest level of vocational 
trainingg (vbo) the share in Amsterdam and Enschede is the same. One may wonder, however, 
whyy pupils choose this type of education. In Amsterdam negative motives prevail, in Enschede 
positive.. In Amsterdam a lot of teenagers start their school careers at the mavo level (moderate 
generall  education), but are forced to move to vocational training after some years. In Enschede 
manyy pupils start their vocational training immediately after their primary school, so it may be 
expectedd that their choice for this type of schooling is more positively oriented. 

Inn addition to the regional influence, the differences within the regions at the neighbourhood 
levell  were investigated, too. It was expected that this influence would be very negative in 
deterioratedd areas and that school careers in these parts of town would develop very reproducing. 
Thee research makes it clear, however, that this influence has a rather neutral character (not 
positive,, but not very negative either). On the other hand, the influence of the neighbourhood 
uponn school careers is positive in well-to-do areas. The 1.0 moderate pupils, for example, follow 
aa higher kind of education than their peers in other neighbourhoods. The school career of 
youngsterss in poor neighbourhoods is, on the other hand, not more problematic than with 
comparablee teenagers in more mixed areas. Besides, not all deteriorated areas are the same. Most 
strikingg in this respect is the difference between the Stadionbuurt on the one hand and the 
Vogelbuurtt and Nieuwendam on the other hand. Although in socio-economic and ethnic terms 
thee respondents do not differ very much, the school careers in the Stadionbuurt pass at a higher 
andd especially more general (less vocational) level. These differences are partly accounted for by 
differencess in supply and the attainability, availability and accessibility of this supply. Pupils in 
thee Stadionbuurt benefit from the situation of their neighbourhood in the wider district of 
Amsterdam-Zuid.. This town district offers a lot of schools for general secondary education. 
Teacherss in the Stadionbuurt stimulate their pupils to use this supply. It is clear that the 
Stadionbuurtt belongs to the district of Amsterdam-Zuid, not only in a structural way, but also in 
aa cultural way. 

So,, an important conclusion of this research is that school careers in poor areas do not 
passs at a lower level when parental features are kept constant. Still there is, however, a certain 
influencee from the neighbourhood. But this influence is mainly active in the well-to-do 
neighbourhoods.. Here we can encounter some examples of effects that are positive for the 
residentt teenagers. The homogeneous character of these neighbourhoods provides a strong social 
control.. Deviating school careers are very marked within the neighbourhood. Teenagers that 
cannott succeed in getting the highest degree are placed outside the group. A lot of them have 
aboutt the same life, visit the same schools and clubs and have the same friends. In the other areas 
researched,, the diversity of the population is much higher. Most residents are not particularly 
interestedd in the school careers of their neighbours. Respondents in these areas do not indicate 
anyy obstacles on the part of other residents in their neighbourhood. They lack, however, the extra 
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positivee influence that is given in the well-to-do areas. The ultimate result is a modest 

neighbourhoodd effect, but more explained by the situation in these well-to-do areas than by the 

situationn in the deteriorated areas selected. 
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Dee school als spiegel van de omgeving 
EenEen geografische kijk op onderwijs 

Opgroeienn in een Nederlandse achterstandsbuurt, is dat erg of 
niet?? Volgens sommigen komt het spookbeeld van het getto 
angstigg naderbij. Wonen in een dergelijke buurt zou nadelig zijn 
voorr deelname aan de maatschappij, ook op het gebied van onder-
wijs.. De kwaliteit van de scholen verslechtert, er heerst chaos en 
wanordee en hogere niveaus sluiten bij gebrek aan leerlingen hun 
deuren.. Bewoners van deze buurten zouden een afkeer hebben van 
onderwijs.. In het boek 'De school als spiegel van de omgeving' laat 
Peterr Gramberg zien hoe schoolloopbanen beïnvloed worden door 
dee ruimtelijke omgeving. Niet alleen op buurtniveau, maar ook op 
regionaall  niveau. Vele jongeren in de steden Amsterdam en 
Enschedee zijn uitvoerig ondervraagd over hun schoolcarrière. 
Hierbijj  komt goed naar voren hoe jongeren hun schoolkeuze bepa-
lenn en welke verschillen tussen groepen bestaan. Tevens is met 
behulpp van een groot aantal interviews met directies en leerkrach-
tenn onderzocht hoe de bevolkingssamenstelling doorwerkt in het 
beleidd van hun scholen. Het verschijnsel schoolsegregatie passeert 
dee revue. Is het wenselijk en reëel om het bestaan van zwarte en 
wittee scholen te bestrijden? 

Peterr Gramberg (1970) studeerde sociale geografie aan de Univer-
siteitt van Amsterdam. Dit boek is het resultaat van een promotie-
onderzoek,, dat werd uitgevoerd aan het Amsterdam Study Centre 
forr the Metropolitan Environment (AME) van dezelfde universi-
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