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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  ^^> positi e 

(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 

Economisch ee ^~-
11 * hulpbronne n - v* ^ 

Sociaa ll  Bereik t 
milie uu opleidingsnivea u 

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 

26 6 



TheoretischTheoretisch kader 

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 

28 8 



TheoretischTheoretisch kader 

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 

31 1 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

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 
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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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