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Hoofdstukk vier 

Onderzoekdesignn en gebiedskeuze 

4.11 Inleiding 

Inn het voorafgaande deel is ingegaan op de invloed van ouderlijke, locale en regionale 
factorenn op schoolloopbanen en welk beleid ondernomen is om deze invloed te verminderen. 
Inn hoofdstuk twee is allereerst - door middel van een verkenning van de literatuur en andere 
onderzoekenn - vastgesteld dat de invloed van het ouderlijk milieu (en dan vooral het 
opleidingsniveau)) op schoolloopbanen nog steeds aanwezig is, hoewel minder dan vroeger. 
Vervolgenss is in hetzelfde hoofdstuk nagegaan hoe in theoretische zin de buurt en de regio de 
schoolkeuzenn en schoolloopbanen zouden kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk drie is in 
beleidsmatigg opzicht aandacht aan deze invloed besteed en is nagegaan welke pogingen er zijn 
ondernomenn om de koppeling tussen ouderlijk opleidingsniveau en de schoolloopbaan van de 
kinderenn tegen te gaan, zowel op landelijk, regionaal als locaal niveau. 

Inn dit hoofdstuk wordt het "eigen" onderzoek geïntroduceerd en worden de 
onderzoeksgebiedenn en de opzet van het veldwerk besproken. Ten eerste wordt de 
probleemstellingg uit hoofdstuk één herhaald en zal een drietal deelvragen worden 
geformuleerd,, die als basis dienen voor de afzonderlijke vervolghoofdstukken. Vervolgens 
komtt het onderzoeksdesign aan bod. Hierbij wordt informatie gegeven over de opbouw van 
hett onderzoek en over de overwegingen die er zijn geweest om bepaalde respondenten, 
buurtenn en steden te selecteren. De geselecteerde steden en buurten worden beschreven om zo 
dee gemaakte keuzen te kunnen motiveren en te rechtvaardigen. Een paragraaf over de 
steekproeff  en respons geeft aan hoeveel uitval er onder de respondenten is geweest en in 
hoeverree het onderzoeksmateriaal representatief genoemd kan worden. Tenslotte wordt er 
enigee informatie over de selectie en achtergrond van de sleutelfiguren gegeven. 

4.22 De onderzoeksvragen 

Dee probleemstelling uit hoofdstuk één luidde als volgt: 

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

Dee deelvragen bij deze centrale onderzoeksvraag zijn als volgt geformuleerd: 

11 In hoeverre en op welke wijze werkt het ouderlijk milieu door in de aard van de 

schooladviezenn en in de opbouw van de schoolcarrière? 
22 In hoeverre en op welke wijze wordt de onder vraag 1 genoemde relatie beïnvloed door 

kenmerkenn van de buurt, zowel op het gebied van faciliteiten als van regels? 
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33 In hoeverre en op welke wijze wordt de onder vraag 1 genoemde relatie beïnvloed door 

kenmerkenn van de regio, zowel op het gebied van faciliteiten als van regels? 

Allereerstt wordt in hoofdstuk zes begonnen met het verband tussen ouderlij k milieu en de 

schoolloopbaan,, omdat het de verwachting is dat dit - nog steeds - een zeer sterke relatie is. 

Ditt verband kan daarom als een soort basisrelatie gezien worden, waar de buurt en regio 

slechtss een beperkte zelfstandige invloed op zullen hebben. Dit verband is al dikwijl s 

onderzocht.. Hierbij komt naar voren dat doorstroming van kinderen uit zogenaamde lagere 

milieuss naar hogere types voortgezet onderwijs en universitair onderwijs achterblijft. Dit 

ondankss het feit dat er vaker dan vroeger sprake is van sociale mobiliteit en het 

onderwijssysteemm dus mobiliserender is geworden. 

Naa de bespreking van de invloed van het ouderlijk milieu zullen achtereenvolgens de 

invloedd van de buurt (hoofdstuk zeven) en de invloed van de regio (hoofdstuk acht) op 

schooladviezenn en schoolcarrières aan bod komen. Hierbij wordt de invloed van het ouderlijk 

milieuu zoveel mogelijk constant gehouden, zodat kan worden bekeken welke verschillen 

vergelijkbaree jongeren in een andere ruimtelijke setting laten zien. In principe zou het ook 

mogelijkk geweest zijn om eerst het overkoepelende regionale niveau te behandelen en dan dit 

verderr uit te werken op buurtniveau. Dat er desondanks voor de volgorde individu-gezin-

buurt-regioo gekozen is, heeft te maken met het feit dat getracht is om het ruimtelijk 

schaalniveauu min of meer parallel te laten verlopen met het verloop van de schoolloopbaan. 

Hett is namelijk de verwachting dat het buurtniveau vooral in het begin van de schoolloopbaan 

eenn rol speelt, terwijl het regionale niveau met name van betekenis is bij het kiezen van een 

vervolgopleidingg of een baan. Bij de selectie van de onderzoeksgebieden zijn uiteraard wel 

eerstt de regio's uitgezocht en vervolgens daarbinnen verschillende typen buurten geselecteerd. 

Andersomm is nu eenmaal niet goed mogelijk. In paragraaf 4.3 zal daarom eerst een 

beschrijvingg van de steden worden gegeven en vervolgens van de afzonderlijke buurten. 

Dee mogelijke invloed van de buurt is in hoofdstuk twee behandeld en kan op vier 

manierenn tot uiting komen. Dit betreft ten eerste de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van 

onderwijs.. De verwachting is dat in lagere statuswijken minder en ook lagere faciliteiten op 

hett gebied van onderwijs worden aangeboden, in extreme gevallen leidend tot een verschraald 

aanbod.aanbod. Dit zou een belemmerende invloed kunnen hebben op bereikbaarheid en participatie 

vann de aldaar wonende jongeren. Ten tweede staat het hulpnetwerk in de buurt centraal. 

Hierbijj  wordt nagegaan in hoeverre contacten in de buurt als faciliteiten opgevat kunnen 

worden.. De verwachting is dat het informatienetwerk in de diverse buurten van elkaar 

verschiltt en onderzocht zal worden welke gevolgen dat heeft voor de schoolkeuzen en 

schoolloopbanenn van de jongeren. Ten derde kunnen verschillen tussen buurten wellicht 

verklaardd worden door de cultuur die er heerst. De veronderstelling hierbij is dat in 

achterstandswijkenn een bepaald nonnen- en waardenpatroon met bijbehorende regels heerst, 

datt ervoor zorgt dat jongeren minder waarde aan school en werk hechten dan in andere 

wijken.. Door deze armoedecultuur gaan zij naar lagere typen scholen en verloopt hun carrière 
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ongunstigerr dan wanneer zij in andere buurten hadden gewoond. Ten vierde zal bekeken 
wordenn of het verschijnsel territoriale stigmatisering van invloed is op schoolloopbanen, met 
namee in de zin dat de toegankelijkheid van onderwijs wordt belemmerd. Het gaat dan niet 
zozeerr om de fysieke afstand (deze wordt al bij beschikbaarheid en bereikbaarheid 
behandeld),, maar eerder om de sociale afstand tot een bepaald soort onderwijs. 

Dee invloed van de regio op schooladviezen en schoolloopbanen zal op een vergelijkbare 
manierr worden onderzocht. Hierbij staan twee mogelijke invloeden centraal. Ten eerste betreft 
ditt de betekenis van de regio als roltrapregio. Hierbij kan worden gedacht aan de regionale 
onderwijsfaciliteitenn als weerspiegeling van de arbeidsmarktstructuur. In een centrale regio 
mett hoogwaardige werkgelegenheid is een sterke havo/vwo infrastructuur noodzakelijk en 
ookk hbo en universitaire opleidingen zijn ruimschoots aanwezig. Dit in tegenstelling tot een 
meerr industrieel georiënteerde arbeidsmarkt van een perifere regio. Hier zijn minder 
havo/vwoo opleidingen aanwezig en daarom hoeven er ook minder havo/vwo adviezen te 
wordenn gegeven om de scholen te vullen. De beschikbare faciliteiten bepalen dus mede het 
schooladviess dat door de basisschool aan leerlingen wordt gegeven. In perifere regio's werkt 
hett relatief industriële karakter door in de populariteit van het beroepsonderwijs ten opzichte 
vann het algemeen voortgezet onderwijs. Men is meer technisch en industrieel georiënteerd dan 
inn centrale regio's, waar jongeren meer gericht zijn op handel, toerisme en overige (zakelijke) 
dienstverlening,, conform de structuur van de arbeidsmarkt. Er is zodoende sprake van een 
relatiee tussen de kenmerken van de arbeidsmarkt en de kenmerken van de onderwijsmarkt. 

Tenn tweede verschillen regio's in de mate waarin zij beïnvloed zijn door het modern-
dynamischdynamisch cultuurpatroon. De verwachting is dat men in moderne regio's positiever 
tegenoverr onderwijs staat dan in traditionele regio's, waar een behoudender cultuurpatroon 
heerst.. Dit resulteert in het verschijnsel dat in moderne regio's de jongeren in sterkere mate tot 
verderr leren en hogere vormen van onderwijs worden gestimuleerd. Er heerst een assertiever 
cultureell  klimaat hetgeen resulteert in het feller opkomen voor vermeende rechten, zoals een 
hogerr advies. Jongeren en hun ouders zouden in traditionele regio's gezagsgetrouwer zijn en 
zichh daarom eerder schikken in het (lage) advies van de leerkracht van de basisschool. 

Zowell  de structuur als de cultuur zijn ook van invloed op de keuzen die gemaakt worden 
tenn aanzien van het leven na de middelbare school. Jongeren in traditionele en perifere regio's 
zijnn eerder op betaald werk en het huishouden gericht dan jongeren in moderne en centrale 
regio's,, die eerder een vervolgopleiding ambiëren en noodzakelijk achten. Ook de aard van de 
gewenstee opleidingen en beroepen zou verschillen. Tevens is de verwachting dat jongeren in 
traditionelee en perifere regio's meer (emotioneel) gebonden zijn aan hun regio en daarom 
minderr bereid zijn tot migratie om de opleiding van hun voorkeur te volgen. 

4.33 Keuze van de onderzoeksregio's 

Omm de zojuist beschreven veronderstellingen te kunnen toetsen, zijn twee regio's geselecteerd 
diee voldoende verschillen vertonen in de mate van centraliteit en moderniteit. Hierbij is al snel 
dee keuze gevallen op Amsterdam en Enschede. Deze steden gelden dus als representanten van 
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dee twee beschreven typen regio's. De keuze is mede gebaseerd op eerder aan het AM E 

verrichtt onderzoek (Van der Meer, 1996; Dignum, 1997) waarbij Amsterdam en Enschede 

ookk met elkaar vergeleken zijn. Voor een uitgebreide vergelijking tussen diverse Nederlandse 

stedenn ten aanzien van de begrippen traditionaliteit en moderniteit verwijs ik dan ook naar 

Dignumm (1997, pp. 69-73). Op grond van deze vergelijking komt hij tot de conclusie dat 

Amsterdamm en Enschede voldoende verschillen vertonen in de mate van moderniteit. 

Amsterdamm wordt gekenmerkt door een heterogene bevolkingssamenstelling, een uitgebreid 

arsenaall  aan opleidingen en werkgelegenheid, een relatief hoog opgeleide bevolking en is 

bovendienn centraal in Nederland gelegen. Enschede laat het omgekeerde beeld zien: relatief 

sterkk gericht op industrie, perifeer gelegen in een grensgebied, een relatief laag opgeleide 

bevolkingg en weinig hoogwaardige werkgelegenheid. Overigens moet bedacht worden dat de 

operationaliseringg van het begrip regio beperkt is gebleven tot slechts de kernstad. Met name 

watt betreft de regio Amsterdam is dit een probleem, aangezien juist middenklasse jongeren 

voorall  in suburbs en randgemeenten woonachtig zijn. Deze jongeren zullen zodoende in de 

geselecteerdee buurten ondervertegenwoordigd zijn, omdat er alleen naar de centrale stad is 

gekeken.. Praktische overwegingen maakten echter deze inperking noodzakelijk. 

4.3.11 Sociaal-economische vergelijkin g 

Dee verschillen tussen Amsterdam en Enschede met betrekking tot de sociaal-economische 

structuurr zijn niet van vandaag of gisteren. Amsterdam is in 1800 al vele eeuwen de 

belangrijkstee (handels)stad van Nederland met zo'n 200.000 inwoners, terwijl Enschede dan 

nogg een onbeduidend stadje is met slechts een paar duizend inwoners (Dignum, 1997). Het 

ligtt geïsoleerd ten opzichte van de rest van Nederland. Aan de westzijde van Twente bevinden 

zichh uitgestrekte veenmoerassen met slechts enkele toegangswegen naar Holland. Ten oosten 

vann Twente bevindt zich het weinig ontwikkelde Munsterland. Amsterdam ligt centraal in 

Nederlandd en heeft bij wijze van spreken verbindingen met alle delen van de wereld. 

Naa 1830 begint het agrarische beeld van Twente te veranderen: de opkomst van de 

stoommachinee maakt het mogelijk om de vanouds op het platteland uitgeoefende 

textielnijverheidd te mechaniseren. De afscheiding van België in 1830 maakt Twente zeer 

geschiktt als textielcentrum. Voor die tijd is de textielindustrie met name in Vlaanderen 

geconcentreerd.. De onafhankelijkheid van België' zorgt ervoor dat de Nederlandse Handels* 

maatschappijj  uit moet zien naar een Noord-Nederlandse streek met een lage loonstandaard en 

ervaringg in de huisnijverheid. Binnen Nederland komen slechts twee gebieden in aanmerking: 

Dee Meijerij van Den Bosch en Twente. De Meijerij is minder geschikt omdat het nabij het 

onrustigee België ligt en er bovendien veel smokkelarij voorkomt. Het wordt dus Twente en 

daarmeee begint de mechanisatie van de huisnijverheid (Lambooy, 1988; Van Kuijk, 1991). 

Inn Amsterdam zorgt een aantal ontwikkelingen voor een snelle bevolkingsgroei na 1850 

(Vann der Veer, 1997). De industrialisatie komt goed op gang, de handel naar met name 

Nederlandss Indië bloeit, er worden spoorlijnen en andere infrastructurele werken aangelegd 

mett het Noordzeekanaal (1876) als belangrijkste voorbeeld. De Europese landbouwcrisis van 

18755 zorgt eveneens voor een extra snelle urbanisatie (Emeis, 1983). 
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Beidee steden worden dus vanaf het midden van de 19e eeuw met een enorme bevolkingsgroei 
geconfronteerd.. De bevolking van Amsterdam neemt tussen 1850 en 1900 toe van 230.000 tot 
510.0000 inwoners (Dignum, 1997). In Enschede verviervoudigt het inwonertal in dezelfde 
periodee (van 10.000 tot 38.000 inwoners), maar het blijf t natuurlijk een klein stadje in 
vergelijkingg met Amsterdam. In beide steden vestigen zich vele immigranten. In Enschede 
zijnn zij vooral afkomstig uit Noordwest Overijssel en Friesland, waar vele veenderijen 
uitgeputt zijn en een economische recessie heerst. Na de Eerste Wereldoorlog krijgt Enschede 
eenn nieuwe immigratiegolf te verwerken. Deze immigranten zijn voornamelijk afkomstig uit 
Drenthe. . 

Enschedee kent evenals Almelo en Hengelo een duidelijke scheiding tussen de kleine 
groepp van de textielbaronnen enerzijds (bijvoorbeeld Van Heek en Jannink; namen die nu nog 
steedss bekend zijn in Enschede) en de grote groepen arbeiders anderzijds. De middenklasse is 
relatieff  onbelangrijk en klein in aantal. De invloed van de textielbaronnen op het dagelijks 
levenn is groot: de textielfabrikant is werkgever, maar ook huisbaas en initiatiefnemer van 
activiteitenn in de vrije tijd. De fabriekseigenaren bouwen ziekenhuizen en bibliotheken en 
leggenn parken aan. De fabrieken bevinden zich verspreid in de steden met daarbij of juist op 
eenn landgoed buiten de stad de woning van de fabrikant. De arbeiders wonen in complexen 
diee aan de fabriek grenzen en vaak de naam dragen van de fabrikant. De meeste fabrikanten 
hebbenn zitting in de Kamer van Koophandel, de gemeenteraad, zijn wethouder en soms zelfs 
lidd van de Provinciale Staten of het Parlement. Bij de uitoefening van deze functies hebben zij 
bewustt hun macht aangewend om de opkomst van andere bedrijfstakken in Twente zoveel 
mogelijkk tegen te houden (Van Kuijk, 1991). De eenzijdige oriëntatie geeft Enschede in de 
beginfasee van de textielindustrie een voorsprong, maar blijkt na verloop van tijd juist zeer 
kwetsbaarr te zijn. Dat wordt met name vanaf 1960 wel duidelijk (Lambooy, 1988). 

Inn Amsterdam wordt de economie veel minder gedomineerd door één bedrijfstak. Hoewel 
dee industrie belangrijk is, is het juist de hande! die Amsterdam zijn voorspoed geeft. Banken, 
handelshuizen,, verzekeringsbedrijven, groothandelskantoren, advocatenkantoren, winkels, 
bioscopenn en restaurants domineren in de eerste helft van de twintigste eeuw het centrum van 
Amsterdamm (Van Zuidam, 1989). De industriële activiteiten worden steeds meer naar de 
randenn van de stad verplaatst. Zo schuiven de havens in de loop der tijd op naar aparte 
terreinenn langs het IJ en Noordzeekanaal. Op deze terreinen vestigt zich bovendien het 
merendeell  van de na 1900 tot ontwikkeling komende industriële bedrijven. Door de diversiteit 
vann de werkgelegenheid en natuurlijk ook de omvang van de stad, is er in Amsterdam veel 
minderr dan in Enschede sprake van een "ons kent ons" cultuur. Ook de bevolkingsopbouw is 
gevarieerderr en meer mensen behoren er tot de middenklasse. Hoewel in Amsterdam ook 
fabriekswoningbouww heeft plaatsgevonden, is het niet te vergelijken met de situatie in 
company-townscompany-towns als Enschede (Van der Veer, 1997). In Amsterdam vindt de woningbouw 
voorall  in de particuliere sector plaats. Woningbouwverenigingen winnen langzaam terrein, 
maarr zijn minder dan in Enschede verbonden met een bepaalde werkgever. Behalve het grote 
aantall  Nederlanders uit agrarische streken dat naar Amsterdam komt, is de bevolking van 
Amsterdamm van oudsher al veel international er georiënteerd dan in Enschede. Hugenoten en 
Jodenn zijn enkele groepen die al sinds eeuwen in Amsterdam wonen en veel hebben 
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bijgedragenn aan de voorspoed van de stad. In de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
krijgenn zij gezelschap van immigranten uit alle delen van de wereld. Wat dat betreft zijn de 
verschillenn tussen migranten uit Noordwest Overijssel en de autochtone Twentse bevolking 
natuurlijkk veel minder groot, zeker ook omdat Enschede zelf eigenlijk nog een dorp is 
(Dignum,, 1997). 

Inn Enschede ontstaan al in de jaren dertig problemen in de textielindustrie. De productie is 
voorall  gericht op Nederlands-Indië en daar wordt Japan een steeds grotere concurrent. De 
lastenn van de crisis in de jaren dertig worden grotendeels afgewenteld op de arbeiders. Zij 
hebbenn juist vlak daarvoor, door inzet van de arbeidersorganisaties, betere levens-
omstandighedenn en een hoger loon gekregen. In de jaren dertig breken dan ook geregeld grote 
werkstakingenn uit. De fabrikanten reageren hierop met behulp van het Twentse stelsel van 
uitsluiting.uitsluiting. Dit stelsel houdt in dat alle fabrikanten hun fabriek sluiten als bij één van hen een 
stakingg uitbreekt. Zo worden alle arbeiders getroffen. Door dit repressieve beleid krijgt de 
textielindustriee een slechte naam. Veel arbeiders proberen om in de metaal- of zoutindustrie 
elderss in Twente te gaan werken. Er ontstaat zo een voorzichtige differentiatie in de 
werkgelegenheid,, ook omdat de werkgelegenheid in de overheids- en administratieve sector 
toeneemt.. De middenklasse groeit licht en er ontstaan sociale stijgingskansen (Van Kuijk, 
1991). . 

Doorr het wegvallen in 1949 van Indonesië' als belangrijkste afzetgebied is Twente 
gedwongenn zich te richten op de West-Europese markt. Aanvankelijk lukt dat goed, want in 
19555 bereikt de Twentse textielindustrie de top in het aantal werknemers. Er moeten zelfs 
gastarbeiderss aangetrokken worden: Italianen, Marokkanen en met name Turken. Aan het eind 
vann de jaren vijfti g en begin jaren zestig zet echter de definitieve neergang in. Door de 
oprichtingg van de EEG in 1957 wordt de concurrentie met andere landen steeds groter. 
Bovendienn sluit het productiepakket van Twente niet aan op de Europese vraag. De producten 
uitt Twente zijn vooral uniform en standaard. De Europese markt vraagt een hoge kwaliteit en 
mett de mode meegaande artikelen, door variaties in stof, kleur en dessin. Ook de 
loonsverhogingenn vanaf 1963 werken in het nadeel van Twente, omdat veel werkgelegenheid 
naarr Azië wordt verplaatst. Tenslotte kan nog gewezen worden op de te behoudende 
fabrikantenn die niet tot investeren bereid zijn en geen samenwerking wensen. De fusie tussen 
dee textielbaronnen Jannink en Van Heek in de jaren vijfti g kan daarom alleen gezien worden 
alss reactie op een teruglopende markt (Lambooy, 1988). 

Twentee staat ondanks deze problemen nog lange tijd in Nederland bekend als 
industriegebied.. Terwijl in de Randstad reeds in de jaren vijfti g de dienstensector wat betreft 
hett aantal werknemers belangrijker is dan de industrie, biedt Twente tot in de jaren zeventig 
dee meeste arbeidsplaatsen in de industrie. Overigens is dan al in de loop der tijd het aantal 
banenn in de textielindustrie drastisch gedaald: werken in 1955 nog ruim 20.000 mensen in de 
textielindustrie,, in 1980 geldt dit nog maar voor een kleine 3.000 mensen (Lambooy, 1988). 
Dee daling zet zich daarna in onverminderd tempo voort: via 1.000 arbeidsplaatsen in 1985 tot 
7000 in 1994. De snelle teloorgang van de textiel- en kledingindustrie in Enschede, wordt 
slechtss zeer gedeeltelijk gecompenseerd door een groei in andere sectoren, zoals de 
chemische,, metaal- en elektrotechnische industrie (Van Zuidam, 1989). En deze sectoren 

62 2 



OnderzoekdesignOnderzoekdesign en gebiedskeuze 

wordenn tien jaar later zelf getroffen door de economische recessie en herstructurering, 

waardoorr ook hier de werkgelegenheid sterk terugloopt. Als gevolg hiervan is er sinds de 

jarenn zestig sprake van een omvangrijke werkloosheid in Enschede. Weliswaar is de 

dienstensectorr gegroeid, maar lang niet zo snel om iedereen aan het werk te helpen. Ook zegt 

Vann Zuidam (1989) dat de overgang naar de dienstensector in Twente eerder een gevolg is 

vann de teruggang van de industrie, dan van een sterke expansie van de dienstverlening op 

zichzelf.. Bovendien sluit het karakter van de nieuwe dienstverlening niet bepaald aan op de 

geringee opleiding van de werkloze textielarbeiders. Zo komen er een conservatorium, een 

operagezelschapp en het Overijssels Philharmonisch Orkest. Daarnaast worden er 

hoogwaardigee onderwijsinstellingen zoals de Technische Hogeschool (nu Technische 

Universiteit),, de Kunstacademie en het Instituut voor Luchtkartering (ITC) opgericht. In 

hoofdstukk drie kwam deze op nationaal niveau gestimuleerde en uitgevoerde spreiding van 

diensten,, onderwijs- en culturele instellingen al naar voren. Omdat de vraag naar en het 

aanbodd van werkgelegenheid echter totaal niet op elkaar aansluiten, vestigen zich veel hoger 

opgeleidenn van buiten Twente in de regio. Tussen 1960 en 1971 verdubbelt het aantal 

personenn dat hoger onderwijs heeft genoten, maar daarvan komt in 1971 ongeveer negentig 

procentt van buiten de regio (van Kuijk, 1991). Het instellen van een universiteit moet ervoor 

zorgenn dat de bevolking beter opgeleid wordt en tevens de aantrekkelijkheid van het gebied 

voorr bedrijven vergroten (Lambooy, 1988; Van der Meer, 1996). Bovendien is er ook een 

kostenaspectt aan de keuze verbonden: de grond in Twente is minder duur dan in de Randstad 

enn juist omdat er een campusuniversiteit komt, is er veel grond nodig. 

Tegenwoordigg telt de universiteit ongeveer 6.000 studenten. De studies bedrijfskunde en 

bestuurskunde,, dus niet de meest technische studies, zijn het meest in trek met elk ongeveer 

1.0000 studenten, Van de technische studies telt werktuigbouwkunde het grootste aantal 

studentenn (850), maar dit aantal neemt de laatste jaren gestadig af (Gemeente Enschede, 

1995).. De Universiteit Twente is dus niet alleen puur technisch van aard; ook meer 

economischh georiënteerde opleidingen kunnen er gevolgd worden. Bij de gemeente Enschede 

iss men blij dat er een universiteit is gekomen: "De komst van de UT heeft de regio nieuwe 

impulsenimpulsen gegeven. De universiteit heeft zich geprofdeerd als een ondernemende universiteit, 

diedie onder meer door kennisoverdracht bijdraagt aan de technologische vernieuwing van het 

bedrijfsleven.bedrijfsleven. Bovendien hebben zich met deze universiteit een groot aantal nieuwkomers 

gevestigd,gevestigd, die een andere leefwijze en vernieuwende ideeën meebrachten" (Medewerker 

Welzijnsdienstt Gemeente Enschede). 

Dee universiteit trekt, in vergelijking met andere universiteiten, studenten uit een vrij groot 

voedingsgebied.. Veel studenten komen weliswaar uit Overijssel zelf, maar ook uit 

Gelderland,, de noordelijke provincies, Noord-Holland en Utrecht komen behoorlijke aantallen 

studenten.. Samen met de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft Enschede het grootste 

bereikk in Nederland. Dit grote bereik heeft echter ook gevolgen voor de oriëntatie op Twente 

enn Enschede. Veel studenten van buiten de regio komen bijna uitsluitend voor de studie. 

Gedurendee de studietijd wordt de waardering voor de woonomgeving ook niet echt groter. Dit 

blijk tt ook uit het gedrag na afstuderen: veel afgestudeerden van de TU verlaten dan de regio. 

Uitt het onderzoek van Van der Meer (1996) blijkt dat van de door haar geïnterviewde 
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respondenten,, slechts ongeveer een derde in de regio Twente werkzaam is. De rest is verhuisd 

naarr andere delen van het land, vaak de Randstad. De universiteit blijkt dus vooral een 

exporteurr van kennis naar andere regio's te zijn. Dit maakt meteen duidelijk dat Twente niet 

alss een roltrapregio beschouwd kan worden. Het onderwijs is er inmiddels voor een deel 

aanwezig,, maar dit geldt veel minder voor de bijbehorende banen. Soms kan het vertrek uit de 

regioo nog voor enige tijd uitgesteld worden. "Door de gemeente zijn m samenwerking met de 

UTUT bedrijfsverzamelgebouwen opgezet. Op zich loopt dat goed, maar soms zelfs te goed. Je 

merktmerkt dat wanneer die bedrijven een beetje op gang zijn gekomen, ze de regio verlaten. In de 

RandstadRandstad of midden Nederland zitten ze toch centraler. Dus daar hebben we als gemeente 

uiteindelijkuiteindelijk ook niet zoveel aan " (Medewerkster Sociale Dienst Gemeente Enschede). 

Tabell  4.1 Ontwikkeling werkgelegenheid Enschede 1983-1997 in procenten en absolute 

aantallen n 

1983 3 

1993 3 

1997 7 

industriee en 

bouw w 

36 6 

28 8 

27 7 

zakelijke e 

diensten n 

28 8 

31 1 

33 3 

niet-zakelijke e 

diensten n 

36 6 

41 1 

39 9 

totaall  aantal 

werkzamee personen 

40.875 5 

53.580 0 

50.600 0 

Bron:: Gemeente Enschede, diverse jaren 

Inn Amsterdam zet de daling van de industriële werkgelegenheid vanaf 1960 goed in. Deze 

dalingg vindt eerst plaats in de binnenstad en vanaf het eind van de jaren zestig ook in de 19e-

eeuwsee gordel. Vanaf de jaren zeventig zijn de buitenwijken aan de beurt. Tussen 1950 en het 

beginn van de jaren negentig zijn in totaal meer dan 100.000 banen in de industrie verloren 

gegaan,, waarvan zo'n 90.000 vanaf 1963. Vooral in de binnenstad en de 19e-eeuwse gordel is 

hett verlies aanzienlijk (Ebels, 1997). Aan het eind van de jaren negentig is nog ongeveer 

twintigg procent van de industriële vestigingen in de binnenstad gevestigd, maar het totaal 

aantall  bedrijven ligt aanzienlijk lager dan in de jaren zestig. 

Afgezienn van landelijke ontwikkelingen die de daling van industrie verklaren, is er ook 

eenn aantal specifieke Amsterdamse oorzaken. Veel hoofdstedelijke bedrijven (vooral grotere 

industrievestigingen)) zijn verplaatst naar een andere locatie, deels in het suburbane gebied 

rondd de stad, deels in andere delen van het land. Gebrek aan ruimte binnen Amsterdam is het 

meestt gehoorde verplaatsingsmotief, maar ook de slechte bereikbaarheid speelt een rol (Van 

Engelsdorpp Gastelaars, 1989). Nieuwe industrie- en bedrijfsterreinen in het Westelijk 

Havengebiedd en in Amsterdam-Zuidoost (Bullewijk) moeten ervoor zorgen dat deze 

werkgelegenheidd voor Amsterdam behouden blijf t (Zondag & Stijnebosch, 1989). Na het 

vertrekk van de industrie uit de Binnenstad volgt ook de dienstensector, die zich aanvankelijk 

voorall  in Amsterdam-Zuidoost en later ook rond Station Sloterdijk en Station Zuid WTC 
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vestigt.. De daling van de werkgelegenheid in de industrie wordt in Amsterdam, zoals uit tabel 

4.22 blijkt , geheel en al opgevangen door de groei in de dienstensector, die vanouds goed 

vertegenwoordigdd is. Vooral de zakelijke dienstverlening laat een gestage groei zien; de 

werkgelegenheidd in de niet-zakelijke dienstverlening is sinds de laatste vijftien jaar ongeveer 

opp hetzelfde niveau gebleven. 

Tabell  4.2 Ontwikkeling werkgelegenheid Amsterdam, 1983-1997 in procenten en 

absolutee aantallen 

1983 3 

1993 3 

1997 7 

industriee en 

bouw w 

18 8 

14 4 

11 1 

zakelijke e 

diensten n 

51 1 

53 3 

56 6 

niet-zakelijke e 

diensten n 

31 1 

33 3 

33 3 

totaall  aantal 

werkzamee personen 

305.371 1 

341.053 3 

338.175 5 

Bron:: O+S, diverse jaren 

Overr het algemeen vraagt de dienstensector hoger geschoold personeel dan de industriële 

sector.. Bovendien heeft ook in de industrie een tertiairisering van de werkgelegenheid 

plaatsgevonden:: functies waarvoor een lage opleiding voldoende was zijn in hoge mate 

geautomatiseerdd en verdwenen. Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen behoefte 

meerr zou bestaan aan lager geschoold personeel. In die zin lijk t de roep om "alleen maar" 

hoogg geschoold personeel wellicht wat overdreven. Uit een overzicht van de vacatures bij het 

arbeidsbureauu (1995) blijk t namelijk dat er nog wel degelijk vraag is naar lager geschoold 

personeell  (tabel 4.3). 

Tabell  4.3 Vacatures en gevraagd opleidingsniveau per sector in Amsterdam, eerste 

kwartaall  1995, in procenten 

industrie e 

bouw w 

zakelijkee diensten 

niet-zakelijkee diensten 

totaal l 

aantall  vacatures absoluut 

t/mm mavo 

64 4 

84 4 

50 0 

26 6 

46 6 

1.974 4 

havo,, vwo, 

mbo o 

27 7 

10 0 

36 6 

33 3 

31 1 

1.320 0 

hbo,, wo 

9 9 

6 6 

14 4 

41 1 

23 3 

989 9 

aandeell  in 

vacatures s 

8 8 

5 5 

57 7 

30 0 

100 0 

4.283 3 

Bron:: Verweij & Goezinne, 1996 

65 5 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

Voorr bijna de helft van de vacatures is een mavo-diploma voldoende. Alleen de niet-zakelijke 
dienstverleningg is sterk geprofessionaliseerd; daar is voor bijna de helft van de vacatures een 
hboo of wo opleiding noodzakelijk. Natuurlijk kan uit deze tabel niet afgeleid worden om wat 
voorr soort banen het gaat. Wellicht dat de banen op maximaal mavo-niveau van korte duur 
zijn,, slecht betaald worden en weinig zekerheid en perspectief bieden. 

Uitt de sociaal-economische vergelijking blijkt dat Amsterdam meer kenmerken van een 
modernee arbeidsmarkt in zich heeft dan Enschede. Hoewel beide steden gekenmerkt worden 
doorr een afname van de industriële werkgelegenheid, is deze afname in Amsterdam reeds veel 
langerr aan de gang. Bovendien is de dienstensector in staat geweest dit verlies aan 
arbeidsplaatsenn op te vangen. In Enschede is de eenzijdige gerichtheid op de textielindustrie 
dee stad duur komen te staan met een omvangrijke werkloosheid in de jaren zeventig en 
tachtig.. Momenteel lijk t de situatie wat gunstiger en wijk het werkloosheidspercentage niet 
veell  meer af van het landelijk gemiddelde. 

Vaakk wordt beweerd dat in een moderne regio iedereen hoog opgeleid dient te zijn. Dat 
blijktt volgens het vacatureoverzicht wel mee te vallen. Er zijn vrij veel banen beschikbaar 
voorr lager opgeleiden. Natuurlijk kan men wel vraagtekens zetten bij de kwaliteit en het 
karakterr van deze banen. Bovendien is de kans groot dat deze arbeidsplaatsen worden 
ingenomenn door hoog opgeleide personen zoals studenten. De horeca is daarvan 
waarschijnlijkk het beste voorbeeld. Op grond van de sociaal-economische vergelijking is het 
aannemelijkk dat in Amsterdam jongeren eerder hogere adviezen krijgen en eerder naar een 
hogerr type vervolgonderwijs gaan dan in Enschede. 

4.3.22 Sociaal-culturele vergelijking 
Behalvee door economische kenmerken wordt een regio ook getypeerd door bepaalde sociaal-
culturelee kenmerken. In hoofdstuk twee is melding gemaakt van de criteria om 
traditionalistischee en modern-dynamische regio's te beschrijven. Kort gezegd herbergen 
modern-dynamischee regio's een heterogene en tweetoppige bevolking. Zowel de onderkant 
alss de bovenkant zijn goed vertegenwoordigd. De huishoudenstructuur is vooral op 
individualistischee leest geschoeid: veel alleenstaanden en weinig gezinnen. De cultuur is 
kosmopolitischh en vernieuwend. In traditionalistische regio's komt het omgekeerde beeld naar 
voren:: een homogene, overwegend laag tot middelbaar opgeleide bevolking met bescheiden 
inkomens.. Het (traditionele) gezin is hier het dominante huishoudentype. De bevolking leeft 
volgenss vaste waarden en normen die van generatie op generatie worden overgeleverd. Er is 
weinigg dynamiek in de bevolkingsontwikkeling en veel inwoners zijn in de eigen regio 
geboren.. Uiteraard zijn beide typen regio's ideaaltypen. Toch is de verwachting dat 
Amsterdamm meer kenmerken heeft van een modern-dynamisch cultuurpatroon dan Enschede. 
Inn deze paragraaf zal bekeken worden of dat beeld inderdaad opgaat. 

Mett betrekking tot de bevolkingsopbouw kan allereerst geconstateerd worden dat het 
percentagee gezinnen in Enschede niet eens zoveel hoger ligt dan in Amsterdam: 28 versus 20 
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procentt van alle huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. De familiestructuur is echter 
well  anders. Er zijn in Enschede veel minder éénoudergezinnen dan in Amsterdam: het 
percentagee gescheidenen ligt in Amsterdam dan ook beduidend hoger dan in Enschede. In 
sommigee jaren scheiden er zelfs meer mensen dan er trouwen (Dignum, 1997). In Enschede is 
hett aantal huwelijken nog altijd twee keer zo hoog als het aantal echtscheidingen (Gemeente 
Enschede,, 1994b). Bovendien wordt er in Enschede jonger getrouwd: 72 procent van de 
vrouwenn is jonger dan dertig jaar; in Amsterdam is dit ongeveer 50 procent (O+S, 1996). Dit 
komtt ook omdat er in Amsterdam vaker voorafgaand aan een eventueel huwelijk ongehuwd 
wordtt samen gewoond dan in Enschede (12 versus 6 procent van alle huishoudens bestaat uit 
ongehuwdd samenwonenden). Een andere indicatie voor een "traditioneler" familiestructuur in 
Enschedee is het feit dat slechts 12 procent van de vrouwen haar eerste kind na haar 35ste 
krijgt.. In Amsterdam is dit 22 procent en worden geboorten dus vaker uitgesteld. 

Dee bevolking van Amsterdam is bovendien veel internationaler van samenstelling dan die 
vann Enschede, hoewel de bevolking in Enschede ook zeker niet alleen maar uit Nederlanders 
bestaat.. In Amsterdam is 32 procent van de bevolking van niet-westerse komaf, in Enschede 
iss dit 16 procent. Ook de verschillen in opleidingsniveau van de bevolking maken duidelijk 
datt Amsterdam meer voldoet aan het beeld van de moderne stad. Het industriële verleden van 
Enschedee werkt nog steeds door in het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking. Dit is 
namelijkk laag, overigens ook in vergelijking met andere middelgrote Nederlandse steden. In 
Amsterdamm zijn degenen met een middelbare opleiding slecht vertegenwoordigd (tabel 4.4). 
Datt past bij het beeld van een heterogene, gepolariseerde bevolkingssamenstelling. Bovendien 
iss juist deze groep massaal gesuburbaniseerd (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1992). 
Hett percentage écht laag opgeleiden met maximaal basisschool is in Amsterdam echter weer 
hogerr dan in Enschede. Het relatief grote aantal etnische minderheden in Amsterdam, die 
somss in het land van herkomst helemaal niet naar school zijn geweest, draagt hier 
ongetwijfeldd toe bij. In Enschede hebben de meeste mensen toch minimaal een opleiding op 
vbo-niveauu gevolgd. Behalve de groep heel laag opgeleiden kent Amsterdam echter ook 
relatieff  veel personen met een opleiding op hbo/wo-niveau. Een hogere opleiding maakt 
mensenn over het algemeen ook meer geneigd tot moderne leefstijlen. In Enschede is deze 
groepp minder sterk vertegenwoordigd en daarom is er minder dan in Amsterdam sprake van 
eenn tweedeling: een groot deel van de Enschedese bevolking heeft dus een opleiding op laag 
tott middelbaar niveau, dat wil zeggen rond het vbo/mavo/mbo niveau. Andere steden met een 
vergelijkbaree grootte kennen over het algemeen een hoger percentage inwoners met een 
hbo/woo opleiding. Dit geldt met name voor klassieke universiteitssteden als Groningen, 
Nijmegen,, Leiden en Utrecht (Verweij & Goezinne, 1996). In Nijmegen heeft bijvoorbeeld 
maarr liefst 41 procent van de beroepsbevolking een opleiding op hbo/wo niveau voltooid. Dit 
uitt zich ook in bepaalde aspecten van moderniteit: op veel punten wijken Groningen en 
Nijmegenn maar weinig af van de steden in de Randstad (Dignum, 1997). 
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Tabell  4.4 Gerealiseerd opleidingsniveau bevolking Amsterdam en Enschede vanaf 16 jaar 

(exclusieff  schoolgaanden), in vergelijking met Nederland, 1996 

max.. basisschool 

lbo/mavo o 

mbo/havo/vwo o 

hbo/wo o 

totaal l 

Amsterdam m 

30 0 

22 2 

24 4 

24 4 

100 0 

Enschede e 

18 8 

31 1 

35 5 

16 6 

100 0 

Nederland d 

20 0 

25 5 

38 8 

17 7 

100 0 

Bron:: Verweij & Goezinne, 1996 

Ookk wat de inkomenssituatie betreft is het duidelijk dat Amsterdam een veel 

gedifferentieerderr beeld vertoont. Het gemiddelde besteedbaar inkomen per persoon ligt in 

Enschedee op 2.200 gulden netto per maand.1 In het armste stadsdeel (West) is dit 2.100 

gulden,, in het rijkste stadsdeel (Oost) 2.250 gulden (Gemeente Enschede, 1997e). De 

spreidingg is dus klein, al moet hierbij gezegd worden dat de verschillen tussen buurten wel 

groterr zijn. In Amsterdam zelf ligt het gemiddelde inkomen op ongeveer 2.400 gulden, 

waarbijj  men in het armste stadsdeel (Westerpark) gemiddeld ongeveer 2.000 gulden verdient 

enn in het rijkste stadsdeel (Buitenveldert) ongeveer 2.800 gulden (O+S, 1997). Hier zijn de 

verschillenn tussen de wijken dus aanzienlijk groter. Bovendien neemt de ongelijkheid alleen 

maarr toe als bedacht wordt dat in de regio Amsterdam een groot deel van de beter 

verdienendenn in suburbs woont, terwijl dat in Enschede in veel mindere mate het geval is. Op 

regionaall  niveau stijgt het gemiddelde inkomen in Amsterdam namelijk naar ongeveer 2.800 

guldenn (O+S, 1997), terwijl in Twente het gemiddelde inkomen stijgt naar ongeveer 2.350 

gulden,, een aanzienlijk kleinere toename. 

Natuurlijkk zijn deze bedragen slechts ter indicatie, omdat de grote variëteit die er op 

individueell  niveau bestaat - ook binnen buurten - er niet mee tot uitdrukking komt. De 

gegevenss dienen dan ook vooral om de grotere diversiteit in Amsterdam weer te geven. In de 

regioo Amsterdam ligt het gemiddelde inkomen hoger dan in Enschede, terwijl de verschillen 

tussenn de stadsdelen onderling en tussen stad en rand groter zijn dan in Twente. Dit beeld 

kloptt met het eerder beschreven heterogene karakter van de regio Amsterdam. Ook op 

inkomensgebiedd kan Amsterdam dus als moderner worden beschouwd dan Enschede, als we 

ditt begrip gelijk stellen aan een grotere variëteit aan bevolkingsgroepen en aan een sterkere 

polarisatie. . 

Opp alle onderscheiden gebieden voldoet Amsterdam meer aan de criteria van het modern-

dynamischee cultuurpatroon dan Enschede. De bevolking in Amsterdam is veel heterogener 

samengesteldd dan in Enschede. In Enschede is de bevolking niet goed opgeleid, maar ook niet 

11 Alle bedragen hebben betrekking op 1994. het laatste jaar waarover de mkomensgegevens bekend 
zijn. . 
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heell  slecht. In Amsterdam zijn zowel de hoog opgeleiden als de zeer laag opgeleiden juist 

sterkk vertegenwoordigd ten opzichte van de middelbaar opgeleiden. Ook de 

inkomensverschillenn zijn in Twente kleiner dan in de regio Amsterdam. De variëteit in 

huishoudentypenn is in Amsterdam veel groter dan in Enschede. Het relatief grote aantal 

echtscheidingen,, ongehuwd samenwonenden, buitenechtelijk geboren kinderen en 

éénoudergezinnenn duidt erop dat gezinsvorming hier in veel gevallen anders verloopt dan wat 

voorr traditioneel doorgaat. 

Naa deze algemene vergelijking op een aantal punten, wordt nu nader ingegaan op de 

bevolkingg die in gezinsverband leeft en die dus de leerlingen voor het basis- en middelbaar 

onderwijss levert. Ondanks het feit dat in Amsterdam deze groep slechts twintig procent van de 

huishoudenss omvat, betekent dit dat er nog altijd 135.000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 

188 jaar in Amsterdam wonen (Van der Steenhoven, 1996). Dit is weliswaar een beduidend 

lagerr aantal dan in 1970, toen er 212.000 personen onder de 18 jaar in Amsterdam woonden, 

maarr een stijging ten opzichte van 1985 (120.000 personen onder de 18 jaar). Het aantal 

kinderenn en jongeren neemt dus gestaag toe. Sinds het eind van de jaren tachtig is er sprake 

vann een vrij fors geboortenoverschot van gemiddeld 1.500 kinderen per jaar (O+S, 1997). Dit 

komtt in de eerste plaats door een vrij hoog geboortencijfer onder mensen die financieel de 

overstapp naar de suburbs niet hebben kunnen maken, waaronder veel allochtonen. De etnische 

samenstellingg van de jeugd is sinds de jaren zeventig dan ook ingrijpend veranderd. In de 

tweedee plaats komt de groei van het aantal kinderen echter ook door een vrij hoog 

geboortencijferr onder hoger opgeleide, autochtone dertigers, die bezig zijn met een 

"inhaalrace.""  Omdat veel van deze ouders graag beiden willen blijven werken en het in steden 

overr het algemeen makkelijker is om werk- en zorgtaken te combineren dan in suburbs of 

plattelandsgebieden,, kiezen zij er voor om - voorlopig - in de stad te blijven wonen. 

Bovendienn heeft een groot deel van deze groep een bij uitstek stedelijke levensstijl en niet 

voorr niets zo lang gewacht met gezinsvorming. Zij zijn na hun afstuderen blijven hangen in de 

stadd (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1992). De groei van het aantal kinderen 

manifesteertt zich dan ook vooral in de meest stedelijke buurten van de stad: de Binnenstad en 

delenn van de negentiende-eeuwse gordel. Scholen in deze buurten klagen over het tekort aan 

leslokalenn en hanteren wachtlijsten (Het Parool, 18 juni 1998; 15 februari 1999). Toch wonen 

inn deze buurten nog steeds relatief gezien weinig gezinnen. Gezinnen zijn namelijk vaker in 

dee wijken uit het Interbellum en de naoorlogse wijken woonachtig (figuur 4.1). In deze wijken 

iss dan ook een hoger percentage van de bevolking onder de 18 jaar. 

Dee sociaal-economische positie van de gezinnen verschilt aanzienlijk tussen de diverse 

stadsdelen.22 In de stadsdelen Zeeburg, Oost, Bos en Lommer en De Baarsjes zijn de gezinnen 

voornamelijkk van allochtone herkomst en zijn de ouders laag geschoold. Veel ouders hebben 

eenn baan waarvoor weinig kwalificaties nodig zijn of staan buiten het arbeidsproces (van der 

22 In 1998 zijn enkele, in populatie van elkaar verschillende stadsdelen gefuseerd, namelijk Oost en 
Watergraafsmeerr tot Oost/Watergraafsmeer, Buitenveldert en Rivierenbuurt tot Zuideramstel en Zuid 
enn De Pijp tot Oud-Zuid. Tevens is een deel van Zuid bij Zuideramstel gevoegd. In de tabellen 
wordenn cijfers van voor de fusie en herindeling gebruikt 
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Steenhoven,, 1996). In de stadsdelen Binnenstad, Zuid, Buitenveldert, Rivierenbuurt en 
Watergraafsmeerr hebben de gezinnen voor een groot deel een hogere sociaal-economische 
achtergrond:: veel ouders zijn middelbaar tot hoog opgeleid, hebben goede banen en werken 
beiden.. De overige stadsdelen nemen een tussenpositie in. 

Figuurr 4.1 Gezinnen met kinderen als percentage van het totaal aantal huishoudens in 
Amsterdamm per stadsdeel, 1997 

Bron:: O+S, 1997 

Inn Enschede wonen zoals eerder aangegeven meer mensen in gezinsverband dan in 
Amsterdam.. Ook zijn er in Enschede, meer dan in Amsterdam, een aantal buurten te vinden 
(bijvoorbeeldd Helmerhoek en 't Zwering) die een uitgesproken suburbane bevolkingsopbouw 
kennen.. Gezinnen met kinderen maken hier meer dan zestig procent van de bevolking uit. In 
dezee wijken is dan ook ongeveer dertig procent van de bevolking onder de veertien jaar, 
terwijll  het gemiddelde op zestien procent ligt. Er zijn echter ook buurten waar kinderen 
praktischh afwezig zijn, met name in het centrum. Het lijk t alsof in Enschede de verschillende 
woonmilieuss vooral binnen de gemeentegrenzen gevonden kunnen worden, terwijl in 
Amsterdamm de verschillen tussen de woonmilieus (en daarmee de bevolkingsopbouw) zich 
voorall  op een regionaal niveau manifesteren. Want, zoals Dignum (1997) heeft laten zien, de 
suburbanisatiee vanuit Enschede naar omliggende gemeenten is bescheiden en niet te 
vergelijkenn met de massale uitstroom van gezinnen uit Amsterdam richting groeikernen in de 
jarenn zeventig en tachtig. In Enschede kunnen gezinnen vooralsnog in de eigen gemeente 
terechtt om hun woonwensen te realiseren, waardoor de noodzaak om te suburbaniseren 
minderr groot is. Ook nieuwe grootschalige Vinex-wijken als de Eschmarke kunnen nog op het 
eigenn grondgebied van de gemeente worden gebouwd. 
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Figuurr 4.2 Gezinnen met kinderen als percentage van het totaal aantal huishoudens in 

Enschedee per stadsdeel 

E N S C H E D EE ^ v 

00 3 km \ ~ ~ \ 
11 1 ) \ 

Gezinnenn met kinderen 

LZ UU <2o% 
33 20-30% 

II I > 3 0 % 

Bron:: Gemeente Enschede, 1997e 

Opvallendd is dat in Enschede wat betreft het percentage gezinnen de stadsdelen onderling 

groteree verschillen vertonen dan in Amsterdam. Wat betreft het soort gezinnen zijn de 

verschillenn echter weer minder groot. Laag opgeleide allochtone gezinnen, laag opgeleide 

Nederlandsee gezinnen en hoger opgeleide gezinnen wonen meer door elkaar heen. Toch is er 

well  een grove typering te maken: Het centrum en een paar oostelijke wijken (Ribbelt en 

voorall  Stokhorst) hebben een populatie met een relatief hoge sociaal-economische 

achtergrond.. In Hogeland-Velve (oost) Twekkelerveld (west) en het zelfstandige dorp 

Glanerbrugg wonen veel laag opgeleide Nederlandse gezinnen. De buurten in het noorden van 

dee gemeente (Deppenbroek, Mekkelholt) worden gekenmerkt door een groot aantal allochtone 

families.. De nieuwbouwwijken in het zuiden van de stad (Helmerhoek, Stroinkslanden en 

Wesselerbrink)) komen qua sociaal-economische achtergrond van de gezinnen overeen met het 

Enschedeess gemiddelde. Van deze zuidwijken heeft Wesselerbrink overigens de zwakste 

bevolkingssamenstelling:: veel éénoudergezinnen en allochtone families. 

4.44 Keuze van de onderzoeksbuurten 

Inn hoofdstuk drie is het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) ter sprake gekomen. Kortweg komt 

ditt beleid er op neer dat in het basisonderwijs jongeren met laag opgeleide allochtone ouders 

hett gewicht 1,9 krijgen, jongeren met laag opgeleide autochtone ouders het gewicht 1,25 en de 

overigee leerlingen het gewicht 1,0. Een kind van laag opgeleide allochtone ouders telt dus 

voorr de verkrijging van middelen bijna twee keer voor een 1,0 leerling. Uiteraard vertaalt de 

zojuistt beschreven achtergrond van de gezinnen zich in de verdeling van 1,9, 1,25 en 1,0 

leerlingenn over Amsterdam en Enschede en daarbinnen over de verschillende stadsdelen. In 

Enschedee heeft ongeveer twintig procent van de kinderen een 1,9 achtergrond. In Amsterdam 

iss dit ruim de helft. Daarentegen is de groep kinderen van lager opgeleide Nederlandse ouders 

(dee 1,25 leerlingen) relatief klein in Amsterdam (slechts 9 procent), terwijl deze groep in 
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Enschedee met 33 procent flink vertegenwoordigd is. In Amsterdam vinden we de 1,0 
leerlingenn vooral op basisscholen in de stadsdelen Binnenstad, Watergraafsmeer, 
Rivierenbuurt,, Buitenveldert en Zuid (figuur 4.3). 

Figuurr 4.3 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam met hoog opgeleide ouders per 
stadsdeel,, 1999 

Basisscholenn in stadsdelen met een hoog percentage etnische minderheden laten het 
omgekeerdee beeld zien: hier heeft een groot deel van de leerlingen een 1,9 gewicht en is dus 
afkomstigg uit laag-opgeleide allochtone milieus met als gevolg dat deze scholen als "zwart" 
wordenn bestempeld (figuur 4.4). 

Figuurr 4.4 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam met laag opgeleide allochtone ouders 
perr stadsdeel, 1999 
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Tabell  4.5 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam naar opleidingsniveau en etniciteit 
ouderss per stadsdeel, (1 oktober 1999) en ter vergelijking percentage 
Nederlanderss 5-12 jaar in stadsdeel 

laagg allochtoon laag autochtoon overigen percentage 
(1,99 leerlingen) (1,25 leerlingen) (1,0 leerlingen) Nederlanders 

Binnenstad d 

Westerpark k 

Oud-West t 

Dee Pijp 

Oost t 

Zeeburg g 

Boss & Lommer 

Dee Baarsjes 

Zuid d 

Rivierenbuurt t 

Watergraafsmeer r 

Noord d 

Geuzenveld/ / 

Slotermeer r 

Osdorp p 

Slotervaart/ / 

Overtoomseveld d 

Buitenveldert t 

Zuidoost t 

18 8 

60 0 

47 7 

64 4 

71 1 

74 4 

87 7 

78 8 

12 2 

31 1 

20 0 

40 0 

68 8 

66 6 

61 1 

18 8 

55 5 

10 0 

10 0 

7 7 

6 6 

5 5 

7 7 

7 7 

9 9 

5 5 

9 9 

12 2 

21 1 

8 8 

9 9 

8 8 

9 9 

6 6 

72 2 

30 0 

46 6 

30 0 

24 4 

20 0 

6 6 

13 3 

83 3 

60 0 

68 8 

39 9 

24 4 

25 5 

31 1 

73 3 

39 9 

5-122 jaar 

65 5 

39 9 

51 1 

35 5 

18 8 

19 9 

18 8 

24 4 

69 9 

58 8 

63 3 

54 4 

29 9 

38 8 

33 3 

68 8 

27 7 

Amsterdamm 50 9 41 39 

Bron:: O & S, 1999; Verweij, A.O., 2000 

Inn tabel 4.5 wordt het percentage Nederlanders (en kinderen afkomstig uit andere westerse 
landen)) tussen 5 en 12 jaar dat in de buurt woont gegeven. Dit is om te zien of er in sommige 
stadsdelenn sprake is van een omvangrijke vlucht van "witte" kinderen uit "zwarte" stadsdelen 
naarr scholen buiten de eigen woonomgeving. Op basis van de vergelijking is de witte vlucht 
echterr bescheiden en komen de percentages redelijk met elkaar overeen. Overigens zijn de 
percentagess niet helemaal vergelijkbaar en dienen ze meer ter indicatie. De categorie 1,0 
leerlingenn kan namelijk in principe ook worden gevuld door hoger opgeleide allochtonen. In 
dee praktijk zullen dit met name ouders uit andere geïndustrialiseerde landen zijn, maar ook 
eenn deel van bijvoorbeeld de Surinaamse ouders is beter opgeleid. Daarom is het percentage 
kinderenn in Amsterdam dat tot een etnische minderheid behoort (61 procent) groter dan het 
percentagee allochtone leerlingen dat in aanmerking komt voor extra steun (50 procent) en als 
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1,99 leerling wordt aangeduid. Niet alle allochtone ouders zijn dus laag opgeleid. Aan de 
anderee kant zijn er natuurlijk ook Nederlandse leerlingen met laag opgeleide ouders. 
Overigenss komt alleen in Amsterdam-Noord nog een relatief groot deel van de kinderen uit 
dergelijkee families (figuur 4.5). Daarbij moet ook bedacht worden dat de groep Nederlandse 
ouderss met een lage opleiding een afnemende categorie vormt, die vroeger een groot deel van 
dee arbeidersklasse omvatte, maar steeds meer het karakter krijgt van een relatief kleine en 
hardnekkigee achterstandsgroep (Kuhry, 1998). 

Figuurr 4.5 Leerlingen basisonderwijs Amsterdam met laag opgeleide autochtone ouders 
perr stadsdeel, 1999 

Inn bijna alle stadsdelen zit een behoorlijk aantal kinderen van hoger opgeleide ouders op de 
basisschool.. Minstens twintig procent van de leerlingen komt uit dit soort gezinnen. Alleen op 
dee scholen in de stadsdelen De Baarsjes en Bos & Lommer is deze groep nagenoeg afwezig. 
Dee scholen in deze stadsdelen hebben daarmee de zwakste populatie: overwegend allochtone 
kinderenn afkomstig uit laag opgeleide milieus, aangevuld met enkele autochtone kinderen uit 
laagg opgeleide milieus. Er zijn hier haast geen kinderen "ter compensatie". De meeste andere 
stadsdelenn (juist ook de negentiende-eeuwse wijken) laten een ander beeld zien. Daar is het 
percentagee hoger opgeleide (Nederlandse) ouders zelfs groter dan het percentage laag 
opgeleidee Nederlandse ouders. Er wonen weliswaar niet zoveel Nederlandse gezinnen meer in 
dezee wijken van Amsterdam, maar de gezinnen dié er wonen, hebben een vrij hoge 
onderwijspositie. . 

Inn Enschede hebben de scholen in de wijk Twekkelerveld de minst gunstige samenstelling 
(tabell  4.6). Ruim de helft van de leerlingen valt onder de doelgroepen van het OVB. Vooral 
hett aantal 1,25 leerlingen ligt in deze wijk fors boven het stedelijk gemiddelde (33 versus 23 
procent,, figuur 4.6). Ook in het zelfstandige dorp Glanerbrug wonen veel 1,25 leerlingen. Op 
dee scholen in Enschede-Noord zitten relatief veel 1,9 leerlingen (figuur 4.7). Overigens is op 
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dezee scholen gemiddeld twee derde van de leerlingen autochtoon. Daarmee zouden ze in de 
grotee steden als behoorlijk wit gelden. 

Tabell  4.6 Leerlingen basisonderwijs Enschede naar opleidingsniveau en etniciteit ouders 
perr stadsdeel (1 oktober 1999) en ter vergelijking Nederlanders 5-12jaarin 
stadsdeel l 

laagg allochtoon 

(1,99 leerlingen) 

laagg autochtoon 

(1,255 leerlingen) 

overigen n 

(1,00 leerlingen) 

percentage e 

Nederlanders s 

5-122 jaar 

Centrum m 

Hogeland/Velve e 

Stadsveld/Pathmos s 

Twekkelerveld d 

Enschedee Noord 

Ribbelt/Stokhorst t 

Enschedee Zuid 

Glanerbrug g 

Enschede e 

27 7 

22 2 

24 4 

24 4 

34 4 

10 0 

24 4 

7 7 

20 0 

17 7 

36 6 

25 5 

33 3 

20 0 

20 0 

21 1 

36 6 

23 3 

56 6 

42 2 

51 1 

43 3 

46 6 

70 0 

55 5 

57 7 

57 7 

75 5 

82 2 

71 1 

75 5 

66 6 

85 5 

73 3 

95 5 

76 6 

Bron:: Verweij, A.O., 2000 

Figuurr 4.6 Leerlingen basisonderwijs Enschede met laag opgeleide autochtone ouders per 
stadsdeel,, 1999 

E N S C H E D E E 
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Figuurr 4.7 Leerlingen basisonderwijs Enschede met laag opgeleide allochtone ouders per 
stadsdeel,, 1999 

ENSCHEDE E 

Laagg allochtoon ('1 ,9') 

1]]  0-19% 
7JJ 20-39% 

40-59% % 

60-79% % 

80-100% % 

Dee meest gunstige leerlingenpopulatie hebben de scholen in het oosten van de stad 
(Ribbelt/Stokhorst):: relatief veel Nederlandse kinderen met hoger-opgeleide ouders (figuur 
4.8).. Wel komt ook daar bijna dertig procent van de leerlingen in aanmerking voor extra geld. 
Bovendienn verschillen Ribbelt en Stokhorst aanzienlijk; de lage score wordt verklaard door de 
leerlingenn van Stokhorst. Ribbelt is eerder vergelijkbaar met wijken als Twekkelerveld en 
Stadsveld. . 

Figuurr 4.8 Leerlingen basisonderwijs Enschede met hoog opgeleide ouders per stadsdeel, 
1999 9 

ENSCHEDE E 

Hoogg allen ('1.0') 

II  0-19% 
III  20-39% 

40-59% % 

60-79% % 

80-100% % 

Ookk in Enschede geven de cijfers geen aanleiding om uit te gaan van een forse pendel of witte 
vluchtt van basisschoolleerlingen. Het aandeel Nederlandse kinderen in de buurt komt redelijk 
overeenn met het aandeel Nederlandse kinderen op de scholen. In vergelijking met Amsterdam, 
waarr het percentage leerlingen uit achterstandsgroepen per stadsdeel varieert tussen 17 en 94 
procent,, zijn de verschillen in Enschede tussen de wijken veel minder groot. Hier varieert het 
percentagee tussen 30 en 60. Dit wordt ook duidelijk als de kaartjes van Amsterdam en 
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Enschedee met elkaar vergeleken worden. Waar in Amsterdam de contrasten tussen de 

stadsdelenn duidelijk uitkomen, overheerst in Enschede de middelmaat. 

Mett name het in Amsterdam sterk naar voren komende onderscheid tussen wit en zwart is in 

Enschedee minder relevant. In Enschede ligt de scheidslijn eerder tussen achterstandswit en 

geen-achterstandswit.. Dit wordt althans door de gemeente zo ervaren. De buurten Pathmos, 

Laares/Ribbelt,, Wesselerbrink en Velve-Lindenhof kunnen als de gebieden met relatief veel 

autochtonee onderwijsachterstand worden gezien. "Hoewel er zeker concentratiegebieden zijn, 

zijnzijn de onderwijsvoorrangsscholen eigenlijk redelijk over de stad verspreid en dus niet 

geconcentreerdgeconcentreerd in een paar buurtjes. In een aantal buurten is de achterstand misschien wel 

buurtbepaald.buurtbepaald. Ik spreek hier vooral over autochtone achterstand. De vanzelfsprekendheid van 

dede gedachte 'een witte school is goed', gaat in Enschede zeker niet op" (Medewerkster 

Welzijnsdienstt Enschede). Hoewel in Enschede de groep laag-opgeleide Nederlanders dus vrij 

groott is, is ook hier de afgelopen jaren veel aandacht voor laag-opgeleide allochtonen 

geweest:: "De laatste jaren is er zoveel aandacht voor allochtone achterstandsleerlingen 

geweest,geweest, dat autochtone achterstandsleerlingen eigenlijk nog verder achterop zijn geraakt, 

hoehoe triest dat ook is. Dan denk je wel, jeetje waar zijn we eigenlijk mee bezig. Niet dat 

allochtoneallochtone leerlingen het allemaal zo geweldig hebben, maar je moet andere leerlingen 

natuurlijknatuurlijk niet vergeten " (Medewerkster Welzijnsdienst Gemeente Enschede). 

Dee verhoudingen tussen de diverse groepen leerlingen liggen in Enschede dus anders dan 

inn Amsterdam. In Enschede zijn nauwelijks zwarte scholen te vinden, zeker niet als gesteld 

wordtt dat een zwarte school minstens 75 procent buitenlandse leerlingen heeft. Uit een aantal 

gesprekkenn met betrokkenen blijkt dat juist scholen met veel 1,25 leerlingen als de potentieel 

moeilijkstee scholen worden gezien. Hoewel er in sommige buurten concentraties van etnische 

minderhedenn zijn, zijn er op de scholen in deze buurten tevens nog vrij veel 1,0 leerlingen te 

vinden.. Er is daarentegen wel een aantal buurten waar de 1,25 leerlingen sterk geconcentreerd 

zijn.. De gemeente verwacht dat in deze buurten de weerstand tegen onderwijs het sterkst is en 

datt hier de negatieve invloed van de ruimtelijke omgeving op schoolloopbanen wel eens sterk 

zouu kunnen zijn. 

Opp basis van de hiervoor beschreven verdeling van 1,0 leerlingen, 1,25 leerlingen en 1,9 

leerlingenn is in beide steden een aantal buurten ten behoeve van het veldwerkonderzoek 

geselecteerdd (figuur 4.9). In Amsterdam zijn twee buurten uitgekozen, waar veel 1,9 

leerlingenn wonen (de Vogelbuurt in Am sterdam-Noord en de Stadionbuurt in Amsterdam-

Zuid),, een buurt met relatief veel 1,25 leerlingen (Nieuwendam in Amsterdam-Noord) en een 

buurtt met veel 1,0 leerlingen (de Concertgebouwbuurt in Amsterdam-Zuid). In Enschede zijn 

driee buurten geselecteerd die eveneens gekenmerkt worden door relatief veel 1,9 leerlingen 

(Deppenbroek/Mekkelholtt in Enschede-Noord), veel 1,25 leerlingen (Ribbelt in Enschede-

Oost)) en veel 1,0 leerlingen (Stokhorst, eveneens in Enschede-Oost). In de volgende paragraaf 

zullenn de buurten nader gepresenteerd worden. In paragraaf 4.6 wordt vervolgens beschreven 

hoee de dataverzameling in deze buurten tot stand is gekomen. 
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Figuurr 4.9 Invulling van de diverse regio's en buurten. 
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4.55 De onderzoeksbuurten nader  gepresenteerd 

4.5.11 Vogelbuurt 

"Wie"Wie in de Vogelbuurt geboren wordt, haalt het niet in deze maatschappij", aldus een 

somberee stadsdeelvoorzitter Oosterbaan in het huis-aan-huis blad de Echo (22 november 

1995).. De Vogelbuurt is dan ook één van de buurten, die in het kader van het Grote 

Stedenbeleidd extra aandacht en geld krijgt. Volgens Oosterbaan is er in de geselecteerde 

buurtenn sprake van een erfelijke werkloosheid die doorwerkt in de negatieve houding ten 

opzichtee van werk en school. De buurt staat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau op 

nummerr zeven in de armoede-top honderd van ons land en is zelfs de armste buurt van 

Amsterdamm (Het Parool, 4 september 1997). Veel kommer en kwel dus. Wie door de 

Vogelbuurtt loopt, ziet op het eerste gezicht echter een vriendelijke wijk met veel groen en 

laagbouw.. "Je zou het niet zeggen als je door de wijk loopt, maar er is hier veel ellende. 

AchterAchter de deuren speelt zich heel wat af" (directeur basisschool). 

Dee geschiedenis van de Vogelbuurt hangt nauw samen met de ontwikkeling van 

Amsterdam-Noordd als industrieel gebied. Deze ontwikkeling begint in het begin van de 20e 

eeuw.. Er is dan veel behoefte aan nieuwe gronden voor de industrie. Aangezien in de 

bestaandee stad de mogelijkheden nagenoeg op zijn, richt men de blik op de overkant. Daar ligt 

eenn nog maagdelijk terrein dat alleen in het verre verleden dienst heeft gedaan als gatgenveld 

(Volewijck).. In 1903 komt de gemeentelijke U-Commissie met een rapport, waarin staat dat 

Noordd geschikt gemaakt moet worden voor industriële doeleinden en daarnaast voor 

goedkopee woningbouw voor degenen die in de te vestigen industrieën werk zullen vinden 

(Donkers,, 1996). Er is goede hoop dat bedrijven zich in Noord willen vestigen, vooral 

vanwegee de lage grondprijzen. De commissie oordeelt dat de arbeiders niet ver van de fabriek 

aff  moeten wonen en dat het daartoe noodzakelijk is om aparte woonwijken voor hen te 

bouwenn waar "de frissche lucht van alle kanten kan toestroomen" (Krop, 1992). Men 

voorziett wel dat de middenklasse weinig zin zal hebben om naar de overkant te komen, 

zolangg er geen goede, vaste verbindingen zijn. De kwestie van de verbinding tussen de beide 

stadsdelenn is ondertussen vaak ter sprake gekomen in de gemeenteraad, maar vooralsnog 

besluitt men alleen een gratis pont in te stellen. De eerste vaste oeververbinding (de 

Schellingwouderbrug)) komt pas bijna zestig jaar later! 

Wordtt er voor industrie al ruimte gezocht, dit geldt in nog veel sterkere mate voor 

woningbouw.. Er is sprake van een grote woningnood. De arbeiders leven veelal in ongezonde, 

kleinee kelderwoningen. Vanaf 1908 pleit het sociaal-democratische raadslid Wibaut voor de 

bouww van gemeentewoningen als oplossing voor het woningprobleem van deze groepen. De 

woonfunctiee in de plannen voor Amsterdam-Noord wordt dan ook steeds dominanter ten 

opzichtee van de industriefunctie. Binnen korte tijd (vertraagd door de Eerste Wereldoorlog) 

komtt de woningbouw op gang. Vooral dankzij ir. Arie Keppler, de directeur van de 

Gemeentelijkee Woningdienst, worden er fraaie tuindorpen aangelegd, geïnspireerd door de 

Engelsee Garden City Movement van Ebenhezer Howard (Donkers, 1996). Een utopisch 

model,, waarin een nieuwe woonvorm tot een gezondere mens en een betere samenleving moet 

leiden.. In de tuindorpen zou ook industrie gevestigd moeten worden, zodat de arbeiders op 
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loopafstandd van hun werk zouden komen te wonen en het dagelijks vervoersprobleem 
opgelostt zou worden. De wijken worden ingebed in het groen, want het wonen bij de natuur 
heeftt een heilzame werking op lichaam en geest (Krop, 1992). 

Datt er voor laagbouw wordt gekozen, hetgeen zeer ongebruikelijk is in Amsterdam, heeft 
echterr ook een praktischer reden: door de lage ligging is de grond niet erg geschikt voor een 
meerr stedelijke bebouwing. Hoge bebouwing zou hoge funderingskosten met zich 
meebrengenn (Krop, 1992). Tussen 1917 en 1923 worden de Van der Pekbuurt (genoemd naar 
dee architect die het plan en de huizen ontwierp) en de Vogelbuurt gebouwd. Bijna alle huizen 
hebbenn voor en achter een eigen stukje tuin, uniek in die tijd. De woningen zijn vaak om 
pleintjess gebouwd. Openbare gebouwen zoals scholen, bibliotheken, verenigingsgebouwen, 
maarr ook winkels worden zoveel mogelijk in de straat- of pleinwanden opgenomen. De 
slingerendee of geknikte straten, de korte open bouwblokken en vooral de voortuintjes 
versterkenn het landelijke karakter. 

Dee industrie laat zich echter ook niet onbetuigd. Door de gunstige ligging ten opzichte 
vann het IJ en het Noordzeekanaal vestigen diverse grote en kleinere industrieën zich in Noord, 
zoalss de Hollandsche Draad en Kabelfabriek (DRAKA), de Kromhout Motorenfabriek, de 
Koninklijkee Zwavelzuurfabrieken Ketjen (nu AKZO), Stork Apparaten fabriek, de 
Machinefabriekk Du Croo en Brauns, het confectiebedrijf Hollandia Kattenburg, Fokker, Shell, 
dee Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch en vooral de Amsterdamsche Droogdok 
Maatschappijj  (ADM) en de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM). "Die namen 
werdenwerden met onbetwistbaar gezag uitgesproken" (Donkers, 1996, p. 42). 

Watt is het huidige beeld van de Vogelbuurt? In de jaren zeventig en tachtig sluiten de 
scheepswervenn en andere industrieën hun poorten en worden vele inwoners werkloos, 
inclusieff  de migranten die vanaf de jaren zestig in deze buurt zijn komen wonen. De beter 
gesitueerdenn hebben de buurt inmiddels al verlaten. Op het terrein van de ADM wordt een 
compleett nieuwe wijk gebouwd, de IJ-plein buurt. Deze vormt nu samen met de Vogelbuurt 
éénn buurtcombinatie. De bewoners in deze buurtcombinatie hebben tegenwoordig voor een 
groott deel, namelijk veertig procent, een allochtone achtergrond (RIGO, 1995). Van de 
bewonerss tot 18 jaar heeft tweederde een allochtone achtergrond. In de Vogelbuurt wonen 
relatieff  veel Marokkaanse gezinnen, terwijl in de IJ-pleinbuurt wat meer Surinamers te vinden 
zijn. . 

Inn de Vogelbuurt zijn vrij veel grote woningen (vijf kamers of meer) voorhanden, die 
geschiktt zijn voor grote families. Op het IJ-plein zijn juist veel kleine woningen speciaal voor 
jong-volwassenenn gebouwd (zogenaamde HAT-woningen). Deze combinatie van veel grote 
gezinswoningenn en veel starterswoningen zorgt ervoor dat bijna de helft van de bevolking 
onderr de dertig jaar is, terwijl dat voor Noord als geheel op 38 procent ligt en in Amsterdam 
alss geheel 40 procent. Vooral het aantal kinderen tot 14 jaar is groot. 

Inn de buurt zijn twee grote pleinen te vinden, namelijk het Zwanenplein en het 
Spreeuwenpark.. In het Spreeuwenpark is een speeltuin aangelegd, die met participatie van de 
omwonendee jeugd tot stand is gekomen. "Dat heeft goed gewerkt. Via de kinderen hebben 
ookook de ouders contact met elkaar gekregen. Dat hadden ze van tevoren niet gedacht" 
(Buurtbeheercoördinatorr stadsdeel Amsterdam-Noord). Ook aan het Zwanenplein wordt nu 
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gewerkt.. Op het plein staat een kerk, in gebruik bij de Pinkstergemeente. Rond de kerk 

hangenn vaak jongeren rond. Daar gaat een dreigende sfeer vanuit en mensen durven niet meer 

overr het plein te lopen. "Het ziet er echt niet uit, we noemen het bij het stadsdeel dan ook het 

Zwijnenplein.Zwijnenplein. Mensen laten het verloederen, want de buurman doet ook niets. Samen met de 

jongerenjongeren en andere betrokkenen proberen we naar een oplossing te zoeken. Het probleem is 

datdat deze jongeren niets te doen hebben en ook niets willen" (Buurtbeheercoördinator 

stadsdeell  Amsterdam-Noord). 

Daarmeee wordt een probleem aangesneden dat vaak aan heel Amsterdam-Noord wordt 

toegeschrevenn en ook in de beschrijving van Nieuwendam naar voren zal komen. Er zou niets 

tee doen zijn voor jongeren. Bovendien komen veel jongeren uit laag geschoolde (allochtone 

énn autochtone) families, die weinig geld en kennis hebben voor andere vormen van vrije-

tijdsbesteding.. "Er zijn hier gewoon te weinig jongeren die netjes naar een sportclub gaan of 

opop vioolles zitten. Het aanbod is er zeker wel, ook in Noord. Maar veel jongeren worden van 

huishuis uit niet gestimuleerd. Dat merken we ook met sportprojecten. Zolang we het gratis en 

vrijblijvendvrijblijvend aanbieden, komen ze er in grote getale op af. Zodra je echter probeert hen op 

sportclubssportclubs te doen, dan stopt het. Dan gaan ze weer rondhangen " (Buurtbeheercoördinator 

stadsdeell  Amsterdam-Noord). 

Rondhangendee jongeren zijn in veel buurten een probleem - of worden althans door 

anderenn zo gezien (Gramberg & Zuidema, 1996). In de Vogelbuurt komt daarbij dat er, naast 

tieners,, vooral zeer veel jonge kinderen op straat zijn. Het gaat daarbij voornamelijk om de 

leeftijdsgroepp tussen 5 en 12 jaar. Er ontstaan problemen doordat er soms heel veel kinderen 

tegelijkk op straat zijn, soms wel 50 op kleine pleintjes. Tijdens mooi weer lijk t de buurt één 

grotee speeltuin: overal krioelt het van de kinderen. "Het klinkt raar, maar juist omdat het er 

zoveelzoveel zijn, beangstigt dat mensen. In de Vogelbuurt is daarom in het kader van het Integrale 

JeugdbeleidJeugdbeleid een project gestart dat zich richt op deze leeftijdsgroep. Het gaat hierbij om 

recreatieverecreatieve activiteiten en activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. Hierbij wordt 

samengewerktsamengewerkt tussen onderwijs, speeltuinen, sport, buurtbeheer en sociaal-cultureel werk. Ik 

hebheb niet zoveel vertrouwen in de bestaande jongerencentra om deze activiteiten op te zetten. 

DieDie staan in een beetje kwaad daglicht. Er is namelijk een groep "oudere jongeren " van rond 

dede 30, 35 jaar. Die vergeten op tijd een vriendinnetje te krijgen en te trouwen en die blijven 

daardaar hangen, ook een beetje in het licht criminele circuit. Jongerenwerkers kunnen dat niet in 

dede hand houden en zitten na een half jaar uitgeblust en overspannen thuis" 

(buurtbeheercoördinatorr stadsdeel Amsterdam-Noord). 

Hett voorzieningenaanbod is beperkt in de Vogelbuurt en de aangrenzende IJ-pleinbuurt. 

Inn het gebied zijn bijvoorbeeld niet zoveel winkels te vinden. Er is wel één grote, goedkope 

supermarkt,, die veel aantrekkingskracht heeft tot buiten de buurt. Ook is er een postkantoor, 

datt wegens overvallen slechts twee uur per dag geopend is. Daarnaast is er enige detailhandel 

enn horeca aan het Spreeuwenpark. 
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4.5.22 Nieuwendam 
Doorr de slechte verbindingen met de stad hebben de opstellers van het Algemeen Uitbreidings 
Plann (1935) de tuindorpbebouwing in Noord een stedenbouwkundige fout genoemd. 
Uitbreidingg van Amsterdam moet dan ook in westelijke en zuidelijke richting plaatsvinden. 
Aann het eind van de jaren vijftig , (het AUP is nog niet eens geheel uitgevoerd), is echter 
duidelijkk dat veel meer ruimte voor woningbouw nodig is dan men in 1935 heeft voorzien. 
Datt heeft te maken met de snelle daling van de gemiddelde woningbezetting, de 
geboortengolff  vlak na de oorlog en het feit, dat men steeds meer ruimte nodig heeft voor 
parkeerruimte,, winkels, scholen en wegen (Emeis, 1983). 

Opp dat moment zijn binnen de gemeentegrenzen alleen in Noord nog terreinen voor 
woningbouww beschikbaar3. In 1958 wordt daarom een structuurplan voor Noord ontwikkeld, 
waarbijj  Noord moet groeien van 50.000 naar 100.000 inwoners. Vier nieuwe tuinsteden 
wordenn gebouwd: Nieuwendam-Noord, Buikslotermeer, Banne-Buiksloot en Molenwijk. 
Omdatt de ergste woningnood inmiddels achter de rug is, heeft het accent - meer dan in de 
Westelijkee Tuinsteden - gelegen op kwaliteit in plaats van productie. Dat heeft mede 
geresulteerdd in twee woningbouwprojecten die experimenteel genoemd kunnen worden. Ten 
eerstee het "plan Van Gooi" in het zuidelijk deel van de Buikslotermeer en ten tweede de 
Molenwijkk met hoogbouw van tien lagen. Beide projecten kunnen gezien worden als een 
voorbereidingg voor de Bijlmermeer, die men grotendeels in hoogbouw heeft gebouwd. Deze 
tweee experimentele woningbouwprojecten in Noord trekken ook deels een ander publiek dan 
dee overige wijken. Ook hoger-opgeleide mensen van de overkant van het IJ trekken naar deze 
nieuwee wijken of vestigen zich in de karakteristieke dijkbebouwing van Nieuwendam en 
Buiksloot.. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder het gereed komen van de Coentunnel 
(1966)) en de IJ-tunnel (1968). Het stedelijke centrale winkelapparaat en de voor deze groep 
onmisbaree culturele voorzieningen in Amsterdam ten zuiden van het IJ worden zo binnen 
redelijkee reistijd bereikbaar (Graeve, 1987). 

Dee wijk Nieuwendam ontleent zijn naam aan het oude dijkdorp Nieuwendam, dat tot 
19211 een zelfstandige gemeente is geweest. De Nieuwendammerdijk is nog steeds een 
schilderachtigg stukje met vele oude huisjes in de Waterlandse stijl. In de jaren twintig en 
dertigg wordt, in aansluiting op de dijkbebouwing, het Tuindorp Nieuwendam gebouwd. Dit 
tuindorpp is sinds enige tijd beschermd stadsgezicht. Het dijkdorp en het tuindorp gaan nog 
redelijkk ongemerkt in elkaar over, maar het contrast met het naoorlogse deel van Nieuwendam 
iss groot. Er staan in deze buurt weliswaar wat eengezinswoningen en hoogbouw, maar de 
portiek-etagewoningg is dominant, vaak met vier kleine kamers met huren rond de 
kernvoorraadgrenss (  ƒ 600,--) of iets daarboven. Het is een echte woonbuurt met veel groen 
enn weinig voorzieningen. Vooral op het gebied van werkgelegenheid is er nagenoeg niets. De 
wijkk is niet meer zo perifeer gelegen als tijdens de bouw. Met name met de auto is de wijk 
goedd te bereiken via de Ringweg. Het openbaar vervoer is daarentegen voor verbetering 
vatbaar. . 

Hett naoorlogse Nieuwendam was, evenals de andere naoorlogse delen van Amsterdam-

33 Later begon de discussie over het al dan niet annexeren van de Bijlmermeer 
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Noord,, tot voor enkele jaren een wijk met een redelijk stabiele bevolking. Een wijk voor 

blanke,, jonge gezinnen met middeninkomens en een lagere tot middelbare opleiding 

(Stadsdeell  Amsterdam-Noord, 1997). De laatste jaren treden er, met name in bepaalde 

woningcomplexen,, veranderingen op. De wijk bevindt zich in een proces van een stabiele, 

homogenee wijk naar een wijk met een veel heterogener bevolkingssamenstelling. Momenteel 

iss de wijk veel diverser geworden en zijn er de volgende groepen bewoners te onderscheiden: 

tenn eerste de oorspronkelijke bewoners, blank, lagere middenklasse, middelbare leeftijd en 

ouder,, veel empty-nesters. Dit is meestal ook de groep die veel overlast ervaart, maar tevens 

ergg betrokken is bij de buurt. De buurtcomités bestaan voor een groot deel uit leden van deze 

groep.. Ten tweede de jonge, voornamelijk allochtone gezinnen met kinderen, vaak met 

betrekkelijkk weinig sociaal-economisch perspectief. De derde groep wordt gevormd door 

jonge,, autochtone gezinnen met een wat gunstiger sociaal-economisch perspectief. Wordt de 

wijkk niet aantrekkelijker, dan is de kans groot dat deze groep wegtrekt naar (nieuwe) 

laagbouwbuurtenn in Amsterdam-Noord, Oostzaan, Landsmeer of Zaanstad. Tenslotte wonen 

inn de duurdere (koop)flats voornamelijk hoger opgeleiden en beter verdienenden. Voor een 

aantall  van hen geldt Nieuwendam-Noord als starters- dan wel doorgangsmilieu (Stadsdeel 

Amsterdam-Noord,, 1997). 

Ongeveerr zestig procent van de bevolking heeft momenteel een Nederlandse achtergrond. 

Hett percentage Turkse en Marokkaanse bewoners is relatief gering (totaal zes procent). 

Surinamerss nemen ongeveer twaalf procent voor hun rekening. Een in verhouding tot de 

anderee buurten aanzienlijk deel (tien procent) heeft een overig niet-westerse achtergrond en is 

afkomstigg uit landen als Ghana, Zaïre, Guyana en Mozambique. Er wonen, in vergelijking 

mett andere wijken in Amsterdam, relatief veel (volledige en onvolledige) gezinnen en weinig 

alleenstaandenn (RIGO, 1995). 

Inn het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) heeft de wijk de laatste jaren veel extra 

aandachtt en geld gekregen. Het renoveren en versterken van het slecht functionerende 

winkelcentrumm Waterlandplein is daarbij één van de belangrijkste punten. In fysiek opzicht is 

hett een onaantrekkelijk en saai gebied, waardoor vandalisme en criminaliteit worden 

bevorderd.. Een groot probleem in de wijk is de vervuiling. Een ander probleem is het vrij 

grotee aantal inbraken. Vooral de garages en boxen zijn daarbij een geliefd doelwit. "Bewoners 

zettenzetten de vuilnis te vroeg neer, waardoor andere mensen in de zakken gaan wroeten. Ze 

scheurenscheuren de zakken open en wij zitten in de stank. Er is niemand meer die oplet" (bewoner 

tijdenss informatieavond buurtbeheer 22 maart 1997). 

Naa sluitingstijd van de winkels hangen er allerlei groepen jongeren rond. Door het stille 

karakterr van de buurt en de sterke nadruk op de woonfunctie, vallen deze jongeren ook extra 

op.. Andere bewoners vinden dit bedreigend. Volgens de bewoners is het erg moeilijk om deze 

jongerenn ergens bij te betrekken. Vanuit het welzijnswerk wordt bijvoorbeeld geprobeerd 

meerr jongeren naar het jongerencentrum te trekken, zodat ze niet meer op straat hangen. Dat 

iss niet zo gemakkelijk. De jongeren die rondhangen voelen zich niet zo aangesproken door het 

programmaa van het jongerencentrum. "Het is gewoon een beetje saai voor jongens van 

achttien,achttien, negentien jaar. Misschien kan de muziek aangepast worden of kunnen er nieuwe 

activiteitenactiviteiten georganiseerd worden. En laat het centrum in ieder geval wat langer open zijn. 
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ErEr is bijvoorbeeld genoeg talent in de buurt op het gebied van muziek en dansen, maar dat 

moetmoet wel de gelegenheid krijgen om een beetje te oefenen. De ruimte is ervoor" (jongere 

tijdenss informatieavond buurtbeheer 22 maart 1997). Ook kwam hierbij het groepsgevoel naar 

voren.. De ene groep wil absoluut niet samen met de andere groep tegelijk in het 

jongerencentrumm zijn. Het is overigens niet de bedoeling om het rondhangen helemaal te 

verbieden.. Iedereen heeft natuurlijk het recht om gebruik te maken van de openbare ruimte. 

Hett moet echter niet zo zijn dat anderen daar extreem veel overlast van ondervinden. 

Bovendienn is men bij het stadsdeel en de jongerencentra van mening, dat het rondhangen niet 

alleenn een gevolg is van het ontbreken van voldoende vrijetijdsmogelijkheden, maar ook een 

kwestiee is van het ontbreken van perspectief bij deze jongeren. Deze jongeren hebben vaak 

hett contact met school en arbeidsmarkt allang verloren. Door het stadsdeel is in het kader van 

hett project Veilige Vindplaatsen iemand aangesteld die via het jongerencentrum de jongeren 

weerr op het spoor van onderwijs en arbeid moet zien te krijgen. Het zou om een harde kern 

vann ongeveer honderd jongeren gaan, waarvan men hoopt dat een kwart uiteindelijk bereikt 

zall  worden. Het rondhangen wordt dus niet alleen als een probleem voor de buurtbewoners 

gezien,, maar ook als een probleem voor de jongere zelf. 

Omm de tweeverdieners in de wijk vast te houden wil men de kleine vier-kamerwoningen 

veranderenn in ruime drie-kamerwoningen. Het zou mogelijk moeten zijn om deze woningen te 

kopen,, bijvoorbeeld in een vorm van Maatschappelijk Gebonden Eigendom of Koophuur. Ter 

compensatiee van het verlies van vier-kamerwoningen zouden op de begane grond meer 

woningenn voor gezinnen moeten komen. Dit is mogelijk door de begane grond en eerste 

verdiepingg samen te voegen tot een soort eengezinswoningen. Een aantal woningen wordt 

uitgerustt met extra werkruimten om hogere inkomensgroepen, die veel thuis werken, in de 

wij kk te houden. Ook door het bouwen van extra woningen kan de woningvoorraad 

gevarieerderr worden. 

Eenn belangrijk punt van het Grote Steden Beleid betreft het (terug)brengen van 

werkgelegenheidd in de wijken. Nu is dit bijzonder moeilijk in wijken die eigenlijk altijd alleen 

maarr een woonfunctie hebben gehad en die in de tijd dat het begrip functiescheiding hoogtij 

vierdee tot stand zijn gekomen. Stadsvernieuwingswij ken zijn van oudsher veel meer ingesteld 

opp een menging van wonen en werken. Economische structuurversterking is op de korte 

termijnn daarom moeilijk te realiseren in Nieuwendam-Noord. Veel meer dan arbeidsplaatsen 

inn de sfeer van toezicht is daarom niet te verwachten (Stadsdeel Amsterdam-Noord, 1997). 

Hett beleid van de komende jaren zet dus vooral in op het aantrekkelijker maken van de wijk 

alss woongebied met een goed lopend winkelcentrum. 

4.5.33 Stadionbuurt 

Dee Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid maakt deel uit van het Plan-Zuid van de architect 

Berlage.. De wijk is tot stand gekomen in de jaren twintig en dertig en kan niet los worden 

gezienn van de Olympische Spelen van 1928. Het Olympisch Stadion (waar de buurt haar naam 

aann ontleent) staat in deze buurt. Het Stadion is - na een langlopende discussie - gerenoveerd 

enn gecombineerd met nieuwe woningen en kantoren. Bij het ontwerp van Plan-Zuid heeft 

Berlagee nog voor ogen dat een veel groter deel van de wijk voor arbeiders bestemd zal worden 
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dann uiteindelijk het geval is. In Zuid zijn uiteindelijk alleen in de Nieuwe Pijp en in de 

Stadionbuurtt woningen door woningcorporaties gebouwd. Zij zijn namelijk door 

bezuinigingenn op het subsidiebeleid niet langer in staat om meer betaalbare woningen te 

bouwenn voor hun doelgroep. Er wordt verder gebouwd door particuliere bouwers, die vooral 

middenstandswoningenn bouwen, omdat dit een veiliger belegging is. Ook voor deze categorie 

wordenn de huren echter te hoog en er is sprake van vrij grote leegstand en onderhuur (Emeis, 

1983). . 

Plan-Zuidd is voor een groot deel gebouwd door de architecten van de Amsterdamse 

School.. Dit is een verzamelnaam waaronder architecten gerekend worden die als belangrijkste 

overeenkomstt hebben dat ze de gevel van het gehele woonblok als decoratieve eenheid 

behandelden.. Vaak is de buitenkant van de woning voor hen belangrijker dan de binnenkant. 

Dee meest bekende vertegenwoordigers zijn de architecten De Klerk, Kramer, Wijdeveld, De 

Laa Croix, Gratama en Van Epen (Emeis, 1983). Het gesloten bouwblok is de meest 

voorkomendee bouwvorm. Vaak zijn de binnenterreinen bereikbaar via (afgesloten) poorten. 

Dee woningvoorraad in de Stadionbuurt is vrij uniform: negentig procent heeft drie of vier 

kamerss en is dus minder geschikt voor (grote) gezinnen. Tegenwoordig woont dan ook 

ongeveerr de helft van de bewoners alleen; de gemiddelde woningbezetting ligt daardoor vrij 

laagg (1,85). 

Dee Stadionbuurt ligt erg gunstig, ingeklemd tussen de luxe Concertgebouwbuurt, 

Apollobuurtt en Buitenveldert. Ringweg, spoorlijnen en de Zuid-As zijn nabij. Een toplocatie 

duss met vele voorzieningen onder handbereik. De bevolking in de Stadionbuurt wijkt echter in 

eenn aantal opzichten aften opzichte van andere buurten in Zuid4. Er wonen hier bijvoorbeeld 

meerr etnische minderheden dan in Zuid als geheel (24 versus 17 procent). Surinamers en 

Marokkanenn zijn daarvan de grootste groepen. De buurt gaat door voor nogal vergrijsd. Dat 

blijk tt echter wel mee te vallen: het percentage 65-plussers ligt maar iets boven het stedelijk 

gemiddeldee (respectievelijk 17 en 14 procent). Wel is er volgens het wijkcentrum sprake van 

eenn stabiele kern van bewoners, die soms al dertig of veertig jaar in de wijk wonen. "Toch 

merkenmerken wij niet dat deze bewoners bij voorbaat tegen alle veranderingen zijn. Veel bewoners 

werkenwerken mee. We hebben bijvoorbeeld in de Apollobuurt gezien dat er een enorme discussie 

overover een kinderspeelplaatsje kwam. Waar maken die mensen zich druk om denk je dan. In de 

StadionbuurtStadionbuurt zijn de mensen toch wat makkelijker en eerder bereid om elkaar wat ruimte te 

gevengeven " (medewerker wijkopbouworgaan Zuid-West). 

Hett voorzieningenaanbod is vooral afgestemd op de dagelijkse levensbehoeften. 

Supermarktenn en andere levensmiddelenzaken zijn in ruime mate aanwezig, vooral langs de 

Marathonwegg en de Stadionweg. Gespecialiseerde zaken zijn er minder; de dure 

Beethovenstraatt in de Apollobuurt ligt echter vlakbij. In de tussenstraten van de Stadionbuurt 

iss de woonfunctie dominant. Er is een aantal grote pleinen, zoals het Hygiëaplein, het 

44 Alleen de Hoofddorppleinbuurt laat een vergelijkbaar beeld zien. Deze buurt heeft bij de invoering 
vann de stadsdelen op het punt gestaan om De Baarsjes ingedeeld te worden. Actief lobbyen door 
buurtbewonerss heeft ervoor gezorgd dat deze buurt onder Zuid kwam. De Schinkelbuurt en het 
Duivelseilandd zijn ook geen "rijke" buurten, maar daar lijk t de bevolkingssamenstelling meer op die 
vann de negentiende-eeuwse gordel. 
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Olympiaplein,, het Bertelmanplein en het Stadionplein. Het Stadionplein is momenteel vooral 

eenn opstapplaats voor touringcars. Er worden nieuwe plannen voor dit plein ontwikkeld, 

tezamenn met de renovatie van het Olympisch Stadion. 

Hett Hygiëaplein en het Bertelmanplein trekken veel jongeren aan. Dat zorgt soms voor 

overlastt bij de bewoners. Met name het Bertelmanplein had in het verleden een slechte naam. 

Dee medewerkers van de aan het plein gevestigde bibliotheek voelden zich niet veilig. 

Drugsoverlast,, geluidsoverlast en het veelvuldig stelen van fietsen en auto's zorgden voor de 

slechtee naam. Door betere contacten met de politie en het feit dat er allochtone 

buurtbeheerderss over het plein lopen hoopt men de overlast en de onveiligheid te beperken. 

Bovendienn zijn de woningen aan het plein de afgelopen jaren gerenoveerd, waardoor de wijk 

err beter verzorgd uitziet. "Het is te hopen dat dat zo blijft. In het verleden werden 

bijvoorbeeldbijvoorbeeld de tuinen verzorgd door de woningcorporatie. Nu moeten bewoners dat zelf doen 

enen het is de vraag of het dan ook gebeurt" (medewerkster wijkopbouworgaan Zuid-West). 

Hett wijkcentrum en het stadsdeel hebben getracht het Bertelmanplein vooral te reserveren 

voorr kinderen tot twaalf jaar, terwijl het Hygiëaplein aantrekkelijker is gemaakt voor 

jongeren.. Beide pleinen moeten een belangrijker ontmoetingsfunctie voor de buurt krijgen. 

"Op"Op één van de bewonersavonden kregen wij te horen waarom op het Bertelmanplein toch 

steedssteeds de banken van hun voetstukken waren los geschroefd. Het bleek dat mensen vonden dat 

dede banken te ver uiteen stonden om met elkaar in gesprek te kunnen komen. Inmiddels zijn de 

bankenbanken daarom verplaatst en zijn er picknicktafels geplaatst" (medewerkster 

wijkopbouworgaann Zuid-West). Het Hygiëaplein is vooral ingericht voor de wat oudere jeugd. 

Datt heeft ook te maken met het feit dat een aantal middelbare scholen aan dit plein ligt. Er is 

nuu een groot speelplein met verschillende toestellen. Daarnaast is er echter ook nog veel 

aandachtt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij zijn bijvoorbeeld betrokken bij een 

kunstproject.. Het plein moet daardoor fleuriger én veiliger worden. De betrokkenheid van 

jongerenn bij hun leefomgeving kan zodoende ook worden versterkt. "Ze krijgen bijvoorbeeld 

eersteerst les van de natuur en milieu educatie medewerker van het stadsdeel en gaan dan samen 

metmet de reiniging de straat vegen. Hierbij krijgen ze een "Marathon Buurtbeheer T-shirt. ' 

DaarnaastDaarnaast is het de bedoeling dat de kinderen hun plein helpen schoonhouden. Ze krijgen 

daarx'oordaarx'oor bezems en grijpertjes ter beschikking. De kinderen krijgen op twee manieren 

verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het speelplein: doordat het stadsdeel met hen 

overlegt,overlegt, hebben ze invloed op wat er op het speelplein geplaatst wordt en ze helpen het plein 

schoonhouden,schoonhouden, door te vegen, maar hopelijk ook door het minder te gaan vervuilen!" 

(medewerksterr wijkopbouworgaan Zuid-West). 

4.5.44 Concertgebouwbuurt 

Dee Concertgebouwbuurt is tegenwoordig één van de meest populaire en dure buurten van 

Amsterdam.. De wijk is gebouwd rond de eeuwwisseling, aanvankelijk op het grondgebied 

vann de gemeente Nieuwer-Amstel5 (Emeis, 1983). Door de aanleg van het Vondelpark, het 

Concertgebouw,, het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum is hier een aantrekkelijk gebied 

Sindss 1964 is dit de gemeente Amstelveen 
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ontstaann waar plaats is voor luxe bebouwing. Aan de zuidzijde van het Vondelpark wordt 

langss de Parkweg (de huidige Willemsparkweg) gebouwd en aan de noordzijde langs de 

Overtoomm en de straten tussen Overtoom en Vondelpark. Van iets minder allure dan de 

woningenn aan de zuidzijde, maar in vergelijking met de rest van Oud-West beduidend beter. 

Behalvee grote villa's aan de zuidrand van het Vondelpark (tegenwoordig vaak in gebruik 

alss kantoor) vinden we hier lange straten met herenhuizen. Deze woningen zijn vaak (van 

oudsher)) gesplitst, dat wil zeggen dat er een dubbel beneden- en een dubbel bovenhuis is, elk 

mett een eigen opgang (Droogleever Fortuijn, 1993). Een kwart van de woningvoorraad is in 

eigendomm van de bewoner, een voor Amsterdamse begrippen hoog percentage. De 

woningprijzenn zijn hoog en de gemiddelde inkomens liggen dan ook beduidend hoger dan het 

gemiddeldee in Amsterdam. Ook is er veel particuliere huur. Sociale woningbouw is er 

nauwelijks;; alleen rond het Roelof Hartplein (Harmoniehof, Reinier Vinkeleskade) staat het 

bezitt van Woningcoöperatie De Samenwerking. Dit is echter niet een "gewone" 

woningcorporatie,, maar één die werkt met een ballotagecommissie. De coöperatie is dan ook 

niett betrokken bij één van de drie clusters van woningbouwcorporaties6 in Amsterdam en 

werktt via een eigen systeem. 

Dee bevolkingssamenstelling wijkt in een aantal opzichten beduidend af van het 

gemiddeldee in Amsterdam. Zo zijn er relatief weinig etnische minderheden te vinden (slechts 

111 procent van de bevolking; in Zuid en Amsterdam als geheel zijn dit respectievelijk 17 

procentt en 32 procent). Toch scoort de wijk niet extreem hoog op het percentage Nederlanders 

(700 procent). Er wonen namelijk veel andere westerse nationaliteiten in de wijk (20 procent). 

Dee gezinnen die er wonen, bestaan voor het grootste deel uit tweeverdieners met veelal 

juridische,, wetenschappelijke, artistieke of medische functies, vaak met flexibele werktijden. 

Dee hoge inkomens en de flexibele werktijden stellen hen in staat om werk- en zorgtaken vrij 

gemakkelijkk te combineren. "Zij  kunnen zich de hoge woonlasten van een ruim bemeten 

woningwoning op een uitgelezen locatie permitteren. Zij kunnen daar alleen wonen dankzij hun 

goedegoede banen. Omgekeerd stelt de uitrusting van de directe woonomgeving met hoogwaardige 

werkgelegenheidwerkgelegenheid en voorzieningen de betrokkenen in staat op deze wijze het 

tweeverdienerschaptweeverdienerschap met de zorg voor kinderen te combineren" (Droogleever Fortuijn, 1993, 

p.. 139). 

Dee buurt is dus niet alleen een woonbuurt, maar ook een werkbuurt. Veel bewoners 

(dokters,, tandartsen, fysiotherapeuten, advocaten) hebben een praktijk aan huis. 

Reclamebureauss en aanverwante kantoren zijn goed vertegenwoordigd. We vinden hier een 

uitgebreidd assortiment aan voorzieningen: supermarkten, vishandels, delicatessenzaken, (dure) 

kledingwinkels,, traiteurs, slijterijen, een "waterwinkel" en veel horecagelegenheden. Een blik 

inn de advertentierubriek van het wijkkrantje ("annonces") maakt ook veel duidelijk: klassiek 

gitaarles,, een lezing over wajang poppen, het beschilderen van kamerschermen, een cursus 

keramiek,, het aanbieden van oppasdiensten en vele cursussen schilderen en aquarelleren. 

Misschienn laat de status van de wijk zich wel het best aflezen uit de volgende advertentie: 

"Laat"Laat uw schilderijen eens schoonmaken of restaureren door een ervaren vakvrouw". In veel 

66 Archipel, Spectrum en Woonwerk 
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anderee buurten in Amsterdam zou deze vakvrouw waarschijnlijk weinig klandizie hebben! Ter 
vergelijking:: in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord worden in een soortgelijk krantje de 
volgendee activiteiten aangeboden: volksdansen (voor boven de 50 jaar), vrij klaverjassen met 
tombola,, Sinterklaaskienen, kleding maken met een Marokkaans sprekende specialiste en een 
bootjesbouwclub. . 

Dee Concertgebouwbuurt heeft echter ook een aantal nadelen. Dat betreft vooral de drukte 
opp straat, de onveilige verkeerssituatie, het weinige groen (al is het Vondelpark natuurlijk 
dichtbij)) en weinig speelgelegenheid. Overal staan auto's, soms zelfs in de tuinen bij de 
villa's.. Bedrijven omzeilen zo volgens het wijkcentrum het betaald-parkeren regime. 
Kinderenn kunnen pas op latere leeftijd zelfstandig naar school en clubs. We vinden hier dan 
ookk veel kinderen van de zogenaamde achterbankgeneratie (Karsten, 1997): kinderen die door 
dee ouders of anderen naar allerlei activiteiten worden gebracht. Voor gezinnen met 
opgroeiendee kinderen hoeft de Concertgebouwbuurt dan ook niet de ideale woonomgeving te 
zijn.. Wel is er voor kinderen meestal voldoende ruimte om binnen te spelen in de grote 
huizen.. Twee derde van de woningen heeft vier kamers of meer. Een derde deel van de 
woningvoorraadd heeft zelfs zes kamers of meer. 

4.5.55 Deppenbroek/Mekkelholt 
Deppenbroekk en de aangrenzende wijk Mekkelholt zijn gelegen in het noorden van de 
gemeentee Enschede. Deppenbroek is één van de zeven wijken, die is aangewezen als sociale 
vemieuwingsgebied.. De belangrijkste problemen in de wijk zijn volgens het 
Leefbaarheidsplann Enschede Noord (1997): toenemende criminaliteit, ruimtelijke 
verloedering,, milieuoverlast van grootschalige bedrijven, sociaal-maatschappelijke en sociaal-
economischee achteruitgang, veel werklozen en arbeidsongeschikten, onveiligheidsgevoelens, 
eenn grote concentratie allochtonen en een gemiddeld laag welzijsniveau hetgeen tot 
uitdrukkingg komt in een onderwijsachterstand en een geringe deelname aan maatschappelijke 
activiteiten. . 

Dee bevolkingssamenstelling in Enschede-Noord is zeer divers: veel jongeren, studenten 
enn allochtonen. In Deppenbroek heeft bijna een derde deel van de bevolking een niet-westerse 
achtergrond.. In Enschede als geheel is dit zestien procent. Turken vormen de grootste 
minderheid.. De woningvoorraad, die voor het grootste deel gebouwd is in de jaren zestig, 
bevindtt zich aan de onderkant van de Enschedese woningmarkt en is relatief makkelijk 
toegankelijkk voor starters. Hierbij moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de 
portieketagewoningenn en de eengezinswoningen. Met name de portieketagewoningen zien er 
slechtt onderhouden uit. De entrees zijn vuil en inbraakgevoelig. Naambordjes ontbreken 
nagenoegg overal. De flats, maar in mindere mate ook de eengezinswoningen, worden geken-
merktt door een groot aantal schotelantennes. De wijk maakt op zich een groene indruk. 
Bovendienn is dit groen redelijk onderhouden; er ligt weinig zwerfvuil. 

Deppenbroekk wordt in het noorden begrensd door een bosrijk en landelijk gebied. Het is 
mogelijkk dat het vele groen bijdraagt aan de onveiligheidsgevoelens van de bewoners. Een 
anderee reden kunnen (opnieuw) de rondhangende jongeren zijn. Volgens de geïnterviewde 
sleutelpersonenn zijn dit vooral Marokkanen. Zij worden als onveilig en crimineel ervaren. 
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Hoewell  de overlast voor een deel subjectief zal zijn, is er toch sprake van een groep, die voor 

veell  overlast zorgt en zich bezig houdt met (drugs)criminaliteit. Dientengevolge zijn er ook 

veell  auto- en fietsendiefstallen en inbraken in Deppenbroek (Gemeente Enschede, 1997a). 

Voorr deze groepen is daarom een aantal projecten opgezet in samenwerking met het Marok-

kaanss Comité Noord en de Stichting Marokkaans Platform Enschede. Zo is er het project 

Voorr wat hoort wat: Marokkaanse jongeren mogen een ontmoetingsruimte gebruiken, maar 

moetenn de huur zelf verdienen door de straat te vegen. Ook is er een schoolcontactpersoon 

voorr de Marokkaanse leerlingen, hun ouders en de school aangesteld. 

Err is één groot winkelcentrum, dat buurtoverstijgend is. Dit winkelcentrum maakt een 

nettee en schone indruk. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst woningen boven het 

winkelcentrumm worden gebouwd, ook om zo de levendigheid en de veiligheid van het gebied 

tee vergroten. Tevens zullen andere voorzieningen in de buurt van het winkelcentrum 

geconcentreerdd worden. Er staan momenteel een sporthal, een gezondheidscentrum en een 

aantall  basisscholen. De wijk is wel een beetje saai; er zijn weinig tot geen uitgaansmo-

gelijkheden.. Overdag zijn er wel wat mogelijkheden om ergens te gaan zitten in het 

winkelcentrum,, maar na zes uur 's avonds resteert één snackbar. Jongeren vervelen zich en 

gaann rotzooi trappen. In de Enschedese wijk Velve-Lindenhof resulteerde dat in 1996 in de 

"Miro-rellen".. Binnen de gemeente wordt naarstig naar oplossingen gezocht om dit soort 

uitbarstingenn in de toekomst te voorkomen. 

Dee buurt Mekkelholt grenst aan Deppenbroek. De wijken lijken wel wat op elkaar en gaan 

eigenlijkk ongemerkt in elkaar over. In Mekkelholt staan echter ook wat vooroorlogse eenge-

zinswoningen.. Er is een klein winkelcentrum, dat volgens de gemeente slecht functioneert. 

Ditt komt vooral, omdat het winkelcentrum Deppenbroek op loopafstand ligt. Een probleem 

vann Mekkelholt is dat er nogal wat lege fabriekscomplexen zijn. De wijk is daardoor 

versnipperd.. Dominant is de Grolsch fabriek die waarschijnlijk op termijn naar een 

industrieterreinn buiten de stad zal verhuizen. Een groot deel van deze terreinen zal in het kader 

vann de Vinex-bouw worden herontwikkeld. De bekende stedenbouwkundige Riek Bakker 

heeftt voor het gebied "Bamshoeve" een stedenbouwkundig plan gemaakt. Er zullen zowel 800 

woningenn als (kleine) bedrijven komen. Waar wel voor moet worden gewaakt, is dat er een 

leegloopp vanuit de flats in Deppenbroek en Mekkelholt naar deze nieuwe wijk zal ontstaan, 

4.5.66 Ribbelt 

Vergelekenn met Enschede-Noord zijn de plannen voor en de informatie over Ribbelt beschei-

den.. Het is een vrij rustige buurt met veel al wat oudere rijtjeswoningen of kleine twee-onder-

éénn kapwoningen. Bij de bouw was deze wijk vooral bestemd voor de geschoolde 

textielarbeiders.. Er is sprake van een variatie in bouwstijl, bouwjaar en kwaliteit van de 

woningvoorraad.. De meeste woningen zijn vooroorlogs; in de jaren vijfti g aangevuld met 

eengezinswoningenn en middelhoogbouw. Recent is er (vooral langs de Steenweg, waar 

vervallenn huizen gesloopt zijn) nieuwbouw gekomen. Ongeveer de helft van de 

woningvoorraadd is in handen van corporaties en de andere helft wordt bewoond door 

eigenaar-bewoners.. Er is weinig particuliere verhuur. Hier en daar heeft Ribbelt het karakter 

vann een tuindorp, vooral in het gebied rond de Minkmaatstraat. 
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Ribbeltt ligt ingeklemd tussen de probleembuurt de Laares en de chique wijk Stokhorst en 

ondervindtt van beide kanten invloeden. Ten zuiden van de wijk ligt de door drugsoverlast 

geplaagdee wijk Velve-Lindenhof, van Ribbelt gescheiden door de niet meer in gebruik zijnde 

spoorlijnn naar Munster. Deze spoorlijn vormt een barrière tussen de twee wijken. Er zijn 

slechtss twee verbindingswegen naar de overkant, overigens tot volle tevredenheid van de 

inwonerss van Ribbelt. 

Opp de meeste aspecten wijkt Ribbelt niet veel af van het algemene beeld in Enschede. Het 

gemiddeldee inkomen ligt iets onder het niveau in Enschede. Het percentage buitenlanders (15 

procent)) is vergelijkbaar met dat voor Enschede als geheel. Een groot deel van de bevolking 

(700 procent) is geboren in Twente: dit percentage ligt hoger dan in de meeste andere wijken in 

Enschede.. De opleiding van de bewoners ligt veelal op lbo-niveau en er wonen dan ook veel 

1,255 leerlingen in deze buurt. 

Dee wijk is geen echte probleemwijk en er zijn dan ook geen maatregelen in het kader van 

hett Grote Steden Beleid. Een aantal maatregelen, die in het kader van het GSB voor Laares 

zijnn genomen, zijn echter ook relevant voor Ribbelt (Gemeente Enschede, 1997b, 1997c). Dit 

betreftt met name maatregelen op het gebied van onderwijs. Deze maatregelen worden 

genomenn om het gemiddeld lage opleidingsniveau van de families te verbeteren. Het lage 

opleidingsniveauu werkt bijvoorbeeld ook door in hoe kinderen omgaan met anderen. Volgens 

hett wijkcentrum beschikken veel kinderen niet over goede sociale vaardigheden en worden zij 

snell  agressief. Ook worden de basisschool en de peuterzaal in toenemende mate 

geconfronteerdd met taalachterstanden. Dit constateert men zowel bij allochtone als bij 

autochtonee leerlingen. De taalachterstand bij allochtone leerlingen is uiteraard over het 

algemeenn groter. Het sociaal-cultureel werk, de basisschool en de peuterspeelzaal werken 

samenn aan een project om de peuters en kleuters extra taallessen te geven. Ook loopt het 

projectt "Overstap/Stap door". Veel ouders hebben weinig affectie met de leerstof van hun 

kinderen,, mede door hun eigen schoolverleden. Hier komt de lage opleiding van veel ouders 

weerr naar voren. Daarom worden er pogingen ondernomen om de ouders meer bij de 

leerontwikkelingenn te betrekken. Een buurtmoeder zal worden aangesteld om kinderen en 

ouderss reeds in de voorschoolse periode te begeleiden. 

4.5.77 Stokhorst 

Stokhorstt geldt als één van de luxe wijken in Enschede. De wijk is in de jaren zeventig 

gebouwdd en ligt aan de oostkant van de stad. De oprichting van de Technische Universiteit en 

dee uitbreiding van de dienstensector zorgden voor een behoefte aan hoogwaardige 

woonmilieus.. Juist voor de mensen van buiten Twente, die om professionele redenen naar 

Enschedee kwamen, bood de bestaande woningvoorraad niet zoveel keus. Om te voorkomen 

datt deze mensen zich in landelijke kernen buiten Enschede zouden vestigen, is een aantal luxe 

woonwijkenn op het grondgebied van de gemeente gebouwd. Bolhaar en Stokhorst zijn 

daarvann de bekendste voorbeelden. ''Dat was wel wrang, de dure huizen van Stokhorst 

werdenwerden net gebouwd toen het met de bewoners in het aangrenzende Ribbelt heel slecht ging. 

VeleVele bewoners waren werkloos. En dan komen er ineens mensen vanuit de Randstad daar in 

duredure woningen wonen. Je begrijpt dus dat het tussen Ribbelt en Stokhorst nooit zo geboterd 
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heeft"heeft" (leraar basisschool Stokhorst). 

Dee wijk wordt echter niet alleen bevolkt door mensen van buiten Enschede. Een relatief 

groott deel van de inwoners is werkzaam in het onderwijs, met name op de diverse middelbare 

scholenn en de universiteit. Daarnaast vinden we er accountants, dokters en zelfstandige 

winkeliers.. Het gemiddelde inkomen ligt dan ook hoog. Driekwart van de bewoners heeft een 

opleidingg op hbo/wo niveau gevolgd. Vrijwel iedereen heeft een Nederlandse achtergrond. 

Stokhorstt kan worden opgesplitst in twee delen. Het deel Park Stokhorst, waar de meeste 

respondentenn wonen, scoort weliswaar op alle punten hoger dan het gemiddelde voor 

Enschede,, maar de verschillen zijn niet zo heel groot. Het deel 't Stokhorst (het gebied ten 

noordenn van de Floraparkweg) is zeer luxueus. Vrijwel alleen maar grote vrijstaande 

woningenn met een gemiddelde pandwaarde die minstens drie keer boven het gemiddelde van 

Enschedee ligt (I & O Research, 1997). In dit deel van Stokhorst wonen echter niet zoveel 

jongeren. . 

Hett probleemloze karakter van de wijk zorgt ervoor dat volgens medewerkers van de 

Welzijnsdienstt er voor Stokhorst eigenlijk weinig beleid hoeft te worden ontwikkeld. 

Bovendienn zijn de bewoners zeer goed in staat zich te organiseren als er iets niet in orde is en 

kennenn zij tevens de kanalen. Dit resulteert overigens ook in bijzonder weinig (gemeentelijke) 

informatiee over de wijk. Volgens de bewoners en de leraar van de basisschool gaat de wijk 

echterr achteruit: er komen steeds meer bewoners die er "eigenlijk" niet passen. "Het is 

tegenwoordigtegenwoordig zo makkelijk om geld te lenen om een hypotheek te krijgen, dat er nu mensen 

wonenwonen die er een paar jaar geleden niet zouden hebben gewoond. Ook gaan veel inwoners 

vanvan Stokhorst naar de nieuwbouwwijk De Eschmarke. Er is dus een instroom van een ander 

soortsoort bewoners. Je merkt het ook hier op school; de laatste paar jaar komen daar steeds meer 

leerlingen,leerlingen, die niet tot het prototype van de Stokhorster behoren" (leraar basisschool 

Stokhorst). . 

Ondankss deze veranderingen, is Stokhorst vooralsnog vooral een nette, rustige en zelfs 

watt saaie wijk. Zowel overdag als 's avonds is het stil op straat. De meeste mensen zijn elders 

aann het werk. De wijk zelf biedt namelijk niet veel werkgelegenheid. Er is een winkelcentrum, 

waarr alle dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden, maar niet veel meer dan dat. 

Bovendienn is er vrij veel leegstand in het winkelcentrum. De wijk is verkeersveilig opgezet en 

heeftt veel woonerven. De woningvoorraad bestaat voor het grootste deel uit geschakelde 

eengezinswoningenn in hofjes. Daarnaast is er één grote flat voor ouderen. Een aantal oude 

lanenn met oudere bebouwing is in het gebied opgenomen; de wijk oogt daardoor erg groen, 

medee omdat de wijk aan de oostkant omsloten wordt door een aantrekkelijk landschappelijk 

gebiedd met het landgoed Hoge Boekei. 

Volgenss de gemeente scoort Stokhorst op vrijwel alle punten bovengemiddeld. Alleen op 

hett gebied van voorzieningen is de wijk niet ruim bedeeld. Met name de inwoners van het 

chiquee deel ten noorden van de Floraparkstraat wonen op relatief grote afstand van winkels, 

scholenn en speeltuinen (Gemeente Enschede, 1997e). De bewoners beschikken echter over 

genoegg (financiële) mogelijkheden om deze afstand te overbruggen. 
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4.66 Steekproef en respons 

Inn elke geselecteerde en zojuist beschreven buurt is aan een basisschool gevraagd medewerking 
tee verlenen aan het onderzoek door adressen te leveren van leerlingen en oud-leerlingen in het 
voedingsgebiedd van de school.. Praktische - en tijdsoverwegingen hebben er toe geleid dat er 
geenn andere basisscholen binnen dezelfde buurt ter vergelijking en controle zijn benaderd. Door 
hett verschijnsel schoolsegregatie bestaat dus helaas de mogelijkheid dat er een school is 
geselecteerd,, die slechts een bepaalde groep aantrekt en niet of onvoldoende de populatie van de 
buurtt weerspiegelt. Daarom is getracht een basisschool te selecteren die qua 
leerlingensamenstellingg zoveel mogelijk overeenkomt met de bevolkingssamenstelling (van 5 
tott 12 jaar) in de buurt (tabellen 4.7 en 4.8) en een zoveel mogelijk gemiddeld beeld van de 
buurtt geeft. Allereerst is gelet op de etnische samenstelling van de bevolking en de mate 
waarinn bijvoorbeeld Nederlandse leerlingen onder- of oververtegenwoordigd zijn. Ten tweede 
iss ook een vergelijking gemaakt tussen de categorieën van het Onderwijsvoorrangsbeleid op 
stadsdeelniveauu en op schoolniveau. Omdat deze gegevens alleen op stadsdeelniveau 
beschikbaarr zijn, is het moeilijk om de representativiteit op buurtniveau precies te 
achterhalen.. De zware oververtegenwoordiging van allochtone leerlingen in de Stadionbuurt 
iss bijvoorbeeld terug te voeren op het feit dat deze buurt niet representatief is voor heel 
Amsterdam-Zuid.. Ook de interne verschillen tussen Ribbelt en Stokhorst, die beide gerekend 
wordenn tot het OVB gebied Enschede-Oost, komen hierdoor niet tot uitdrukking. 

Tabell  4.7 Vergelijking kenmerken respondenten Enschede met gegevens buurt 

Nederlanderss in buurt (5-12 jaar) 

Nederlanderss in onderzoek 

1,99 leerlingen in stadsdeel 

1,99 leerlingen in onderzoek 

1,255 leerlingen in stadsdeel 

1,255 leerlingen in onderzoek 

1,00 leerlingen in stadsdeel 

1,00 leerlingen in onderzoek 

Deppenbroek k 

53 3 

50 0 

30 0 

39 9 

29 9 

17 7 

42 2 

44 4 

Ribbelt t 

85 5 

80 0 

10 0 

17 7 

29 9 

55 5 

61 1 

29 9 

Stokhorst t 

94 4 

96 6 

10 0 

2 2 

29 9 

13 3 

61 1 

85 5 

bron:: veldwerk; Gemeente Enschede, 1997e; Verweij en Goezinne,1996 
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27 7 
24 4 

12 2 

65 5 

7 7 
11 1 

81 1 
24 4 

85 5 
91 1 

12 2 
2 2 

7 7 

7 7 

81 1 

91 1 

36 6 

26 6 
40 0 

74 4 

29 9 

16 6 

31 1 
11 1 

57 7 

66 6 

40 0 

28 8 

29 9 
44 4 

31 1 
28 8 
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Tabell  4.8 Vergelijking kenmerken respondenten Amsterdam met gegevens buurt 

Stadionbuurtt Concert- Vogel- Nieuwendam 

gebouww buurt 

Nederlanderss in buurt (5-12 jaar) 

Nederlanderss in onderzoek 

1,99 leerlingen in stadsdeel 

1,99 leerlingen in onderzoek 

1,255 leerlingen in stadsdeel 

1,255 leerlingen in onderzoek 

1,00 leerlingen in stadsdeel 

1,00 leerlingen in onderzoek 

bron:: veldwerk; O+S, 1997; Verweij en Goezinne, 1996; Van der Steenhoven, 1996 

Eenn andere beperking van het onderzoek betreft het ontbreken van "harde cijfers" op het gebied 

vann de individuele prestaties als grondslag voor de adviezen. Van de onderzochte schoten is 

bijvoorbeeldd wel de gemiddelde CITO-score bekend, maar niet die van de afzonderlijke 

leerlingen.. Voor het definiëren van de uitgangspositie van de middelbare schoolcarrière heb ik 

duss uitsluitend gebruik kunnen maken van het advies van de leerkracht van de basisschool en de 

ouderlijkee kenmerken van de leerling. Er kan dus alleen bekeken worden of leerlingen afkomstig 

uitt een vergelijkbaar ouderlijk milieu in andere ruimtelijke contexten een andere schoolloopbaan 

doorlopen.. Mogelijke verschillen in intelligentie konden bijvoorbeeld niet onderzocht worden, 

hetgeenn een relativering van de resultaten rechtvaardigt. 

Err is in twee ronden op twee verschillende tijdstippen geënquêteerd7. Allereerst zijn alle 

leerlingenn van de achtste groep van de geselecteerde basisscholen ondervraagd. Zij stonden op 

hett punt om de school te verlaten en hadden hun keuze voor de middelbare school gemaakt. Om 

eenn beeld te krijgen van de hele middelbare schooljeugd, moesten echter ook oudere leerlingen 

ondervraagdd worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van (ex-)klassenlijsten van dezelfde 

basisscholen,, bij voorkeur van leerlingen die drie jaar tevoren de basisschool verlaten hadden. 

Zoo konden ook de oudere leerlingen benaderd worden. Deze jongeren zijn zoveel mogelijk door 

mijj  bij hen thuis opgezocht en kort ondervraagd over hun schoolloopbaan. Het resterende deel is 

telefonischh geënquêteerd. De eerste ronde was vooral bedoeld als een snelle inventarisatie van 

dee kenmerken van de respondenten. Deze vragenlijst was dan ook niet erg uitgebreid. Tijdens de 

tweedee ronde was de vragenlijst veel uitgebreider en was er ook ruimte voor open vragen8. 

Omdatt de jongeren persoonlijk bij hen thuis of over de telefoon benaderd zijn, was het namelijk 

niett nodig om de antwoorden teveel van tevoren in te kaderen. Dan was een puur schriftelijke 

enquêtee ook mogelijk geweest. Het draait in dit onderzoek echter niet alleen om de feitelijke 

gegevens;; ook de houdingen, attitudes en verwachtingen van de jongeren ten aanzien van 

Inn bijlage I staat een overzicht van de veldwerkperioden 
88 In bijlage II staat de vragenlijst afgedrukt 
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onderwijss moesten aan bod komen. Dit soort gegevens laat zich beter verkrijgen door (open- of 

halff  gestructureerde) interviews dan slechts door sterk vooraf ingekaderde antwoordcategorieén. 

Mett name tijdens de gesprekken bij de jongeren thuis is daarom getracht inzicht te verkrijgen in 

dee mechanismen achter de cijfers door de vragenlijst in de vorm van een interview af te nemen. 

Tijdenss de eerste ronde zijn 396 jongeren ondervraagd; bij de tweede ronde konden 329 

respondentenn weer achterhaald worden (tabel 4.9). Hiervan zijn 117 jongeren bij hen thuis 

ondervraagdd en 212 jongeren per telefoon9. Er is dus 17 procent uitval geweest, hetgeen vooral 

toee te schrijven is aan verhuizingen. De meeste uitval deed zich voor in de twee buurten in 

Amsterdam-Noord,, waar ongeveer dertig procent niet meer bereikt kon worden. Bij de 

besprekingg van de resultaten gaat het - tenzij anders vermeld - telkens om de jongeren die twee 

keerr zijn ondervraagd. Het totaal aantal respondenten is te klein om uitgebreide statistische 

analysess op los te laten, zeker wanneer er diverse subgroepen worden onderscheiden. Dit was 

dann ook niet de doelstelling van het onderzoek. Er zullen daarom in de hoofdstukken zes tot 

enn met acht voornamelijk kruistabellen gepresenteerd worden, aangevuld met relevante 

citaten. . 

Tabell  4.9 Aantal respondenten en reden uitval in absolute aantallen 

Deppenbroek k 

Ribbelt t 

Stokhorst t 

Enschede e 

totaal l 

Vogelbuurt t 

Nieuwendam m 

Concert--

Gebouwbuurt t 

Stadionbuurt t 

Amsterdam m 

totaal l 

beidee steden 

samen n 

Aantal l 

respondenten n 

lee ronde 

65 5 

51 1 

55 5 

171 1 

52 2 

64 4 

55 5 

54 4 

225 5 

396 6 

(100%) ) 

Verhuisd, , 

nieuw w 

adres s 

onbekend d 

5 5 

4 4 

4 4 

13 3 

8 8 

9 9 

4 4 

2 2 

23 3 

36 6 

(9%) ) 

Niet t 

bereikt t 

3 3 

0 0 

2 2 

5 5 

6 6 

7 7 

3 3 

4 4 

20 0 

25 5 

(6%) ) 

Weige--

ring g 

2 2 

0 0 

1 1 

3 3 

0 0 

3 3 

0 0 

0 0 

3 3 

6 6 

(2%) ) 

Aantal l 

respon--

denten n 

TT ronde 

55 5 

47 7 

48 8 

150 0 

38 8 

45 5 

48 8 

48 8 

179 9 

329 9 

(83%) ) 

%% respons 2e 

rondee t.o.v. le 

ronde e 

85% % 

92% % 

87% % 

88% % 

73% % 

70% % 

87% % 

89% % 

79% % 

83% % 
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Bijj  de eerste ronde is aan de ex-leerlingen en bij de tweede ronde aan alle leerlingen van 
tevorenn een brief gestuurd waarin vermeld stond dat er een onderzoek gaande was over hun 
schoolloopbaann en dat zij de komende weken benaderd zouden worden voor een (telefonisch 
off  persoonlijk) interview. De meeste jongeren waren daardoor op de hoogte van het 
onderzoek.. In bijna alle gevallen verliepen de gesprekken in een prettige, hartelijke en 
gezelligee sfeer. Eventueel van tevoren gemaakte afspraken werden veelal nagekomen. De 
tijdsduurr van de interviews varieerde van een half uur tot ruim anderhalf uur en was 
gemiddeldd een klein uur. De telefonische gesprekken duurden gemiddeld ongeveer twintig 
minuten.. Een klein aantal gesprekken bij respondenten thuis (vijftien) is op band opgenomen 
enn vervolgens integraal uitgewerkt. Van het overige deel van de gesprekken zijn echter alleen 
schriftelijkee notities gemaakt, die zo snel mogelijk na afloop van het interview op basis van de 
itemlijstt zijn uitgewerkt. Van elke thuis geïnterviewde respondent is, naast de enquête, een 
kortt verslag gemaakt met enkele aansprekende citaten. De reden om niet te veel gesprekken 
opp band op te nemen berustte vooral op praktische gronden. Het heeft niet veel zin om ruim 
honderdd gesprekken op band op te nemen. Bovendien stond in de meeste huishoudens een 
televisiee (hard) aan of renden er broertjes en zusjes door de kamer. Met name de respondenten 
mett een wat lagere sociaal-economische achtergrond beschikten doorgaans niet over eigen 
kamers,, waar het interview op een rustiger manier gehouden kon worden. 

Tabell  4.10 Vergelijking respondenten eerste en tweede ronde, in procenten 

jongens s 
meisjes s 
autochtoon n 
allochtoon n 
vaderr opleiding t/m lbo 
moederr opleiding t/m lbo 
vaderr werkt 
moederr werkt 

Omm te kijken of de uitval tussen de eerste en tweede ronde zich vooral bij een bepaalde groep 
concentreertt of dat de onderzoekspopulatie grofweg hetzelfde is, zijn de groepen op een aantal 
puntenn met elkaar vergeleken (tabel 4.10). Het betreft hier vooral aspecten die van belang 
zullenn zijn bij het doorlopen van de schoolloopbaan, zoals het ouderlijk opleidingsniveau en 
etniciteit.. Uit de vergelijking blijkt dat de verschillen tussen de eerste en tweede ronde niet zo 
groott zijn. Er is niet in een bepaalde categorie een bijzonder grote uitval geweest. Wel zijn in 
dee tweede ronde de Nederlandse jongeren wat sterker vertegenwoordigd dan tijdens de eerste 

Eerstee ronde 

(N=396) ) 

48 8 
52 2 

54 4 

46 6 

49 9 

50 0 

72 2 

46 6 

tweedee ronde 

(N=329) ) 

49 9 

51 1 
61 1 

39 9 

59 9 

63 3 
74 4 

44 4 
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ronde.. Een aantal allochtone jongeren kon dus niet meer opgespoord worden10. Het ouderlijk 
opleidingsniveauu lijk t in de loop der tijd te zijn gedaald: meer mensen hebben bij de tweede 
rondee een opleiding tot maximaal lbo dan bij de eerste ronde. Toch blijkt dat bij nadere 
analysee niet het geval te zijn. De onderwijspositie van de ouders is ongeveer dezelfde. De 
verschillenn worden verklaard doordat tijdens de eerste ronde een relatief groot deel van de 
leerlingenn op de basisschool niet op de hoogte was van het ouderlijk opleidingsniveau. 
Degenenn die dit wel wisten, waren vaak de leerlingen met hoger opgeleide ouders. Tijdens de 
tweedee ronde was nagenoeg iedereen op de hoogte van de opleiding van de ouders, ook de 
leerlingenn met lager opgeleide ouders. Het gevolg is dat meer ouders een opleiding op 
maximaall  lbo lijken te hebben dan tijdens de eerste ronde. 

4.77 Sleutelfiguren 

Zowell  in Amsterdam als Enschede is een aantal sleutelfiguren geïnterviewd". Hierbij zijn 
grofwegg drie groepen benaderd: (gemeente)ambtenaren, leerkrachten van basisscholen en 
leerkrachtenn van middelbare scholen. De volgorde van de interviews hangt min oï meer 
samenn met de fase van het onderzoeksproces. Omdat voorafgaande aan het onderzoek mijn 
kenniss over Enschede in verhouding met Amsterdam beperkt was, is eerst gesproken met 
beleidsmedewerkerss en onderzoekers van de gemeente Enschede. Deze interviews dienden 
voorall  om een algemeen beeld te krijgen van de stad en daarnaast om geschikte 
onderzoeksbuurtenn te selecteren. Vervolgens is op buurtniveau (zowel in Amsterdam als 
Enschede)) gesproken met vertegenwoordigers van wijkcentra en stadsdelen om zo het 
karakter,, de mogelijkheden en de problemen van de diverse buurten te bepalen. 

Inn elke geselecteerde buurt is zoals vermeld een basisschool benaderd met het verzoek om 
dee namen van respondenten te leveren. Daartoe is met de directeur en met de leraar van de 
achtstee groep (soms was dit dezelfde persoon) een gesprek gevoerd. Enerzijds werden hierbij 
praktischee zaken over het afnemen van de enquête afgewikkeld, anderzijds speelden ook 
inhoudelijkee thema's als de relatie tussen school en buurt en de verwijzing naar middelbare 
scholenn een rol. 

Tenslottee is met een groot aantal vertegenwoordigers van middelbare scholen gesproken. 
Dee gesprekken zijn meestal gevoerd met de conrector onderbouw of de brugklascoördinator 
enn duurden gemiddeld een uur. In Enschede was het mogelijk om alle middelbare scholen te 
bezoeken;; in Amsterdam was dit gezien het grote aantal scholen niet mogelijk. In ieder geval 
zijnn de door de onderzochte jongeren meest gekozen scholen bezocht. Daarnaast is ook in 
anderee stadsdelen tenminste één school benaderd. Het beleid ten aanzien van de overgang van 
basisschooll  naar middelbare school stond bij deze gesprekken centraal. Zo is bekeken of er 
afsprakenn met bepaalde basisscholen zijn om leerlingen door te verwijzen. Tevens is 

100 Er zijn aanwijzingen dat zich juist onder de uitvallers jongeren bevinden, waarvan de 
schoolloopbaann zeer problematisch verloopt. De verschillen met de eerste ronde zijn echter niet van 
dienn aard, dat dit tot heel grote wijzigingen in de onderzoekspopulatie heeft geleid. 

Inn bijlage IV staat een overzicht van de sleutelfiguren 

96 6 



OnderzoekdesignOnderzoekdesign en gebiedskeuze 

gesprokenn over de werving en selectie, de herkomst van leerlingen en de aspecten waar de 
schooll  zich mee profileert om (gewenste) leerlingen te trekken. De resultaten van deze 
gesprekkenn komen aan de orde in het volgende hoofdstuk, dat daarmee als het eerste 
veldwerkhoofdstukk beschouwd kan worden. 
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