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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. 




