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Hoofdstukk zes 

Ouderlij kk  milieu en de schoolloopbaan 

6.11 Inleiding 

Uitt veel onderzoek is gebleken dat het ouderlijk opleidingsniveau en de sociale achtergrond 
vann het gezin nog steeds van invloed zijn op de schoolloopbaan, al is de invloed in de loop der 
jarenn afgenomen (Jungbluth, 1985; Tesser, 1986; Dronkers, 1992; Dronkers & De Graaf, 
1995).. In dit hoofdstuk zal daarom bekeken worden in hoeverre de kenmerken van het 
ouderlijkk milieu doorwerken in de schoolkeuzen en schoolloopbanen van de ondervraagde 
jongeren. . 

Allereerstt worden een aantal individuele respondenten nader aan de lezer voorgesteld. 
Doorr hun schoolloopbanen integraal te beschrijven, wordt duidelijk gemaakt hoe deze in de 
praktijkk kunnen verlopen en welke factoren allemaal van betekenis kunnen zijn. Vervolgens 
wordtt voor verschillende groepen bekeken hoe het schoolkeuzeproces in zijn werk gaat. 
Hierbijj  wordt nagegaan welke aspecten voor jongeren en hun ouders van belang zijn geweest 
bijj  het uitzoeken van een middelbare school. Welke waarde hechten zij aan onderwijs, hoe 
ambitieuss zijn zij en wat verwachten zij van een school? De veronderstelling is dat voor 
diversee groepen verschillende motieven gelden en zij daarom verschillende zoekstrategieën 
hanteren.. De groepen zijn ingedeeld zoals ze ook door het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) 
wordenn onderscheiden, met dien verstande dat de grote groep 1,0 leerlingen is gesplitst in een 
elitee deel (minstens één van de ouders heeft een opleiding op hbo/wo niveau) en een modaal 
deell  (de overige 1,0 leerlingen). De verwachting is dat 1,9 leerlingen (de kinderen van laag 
opgeleidee allochtone ouders) en 1,25 leerlingen (de kinderen van laag opgeleide autochtone 
ouders)) zich sterk laten leiden door het advies van de basisschool en zich vooral richten op 
scholenn in hun eigen buurt. Daarentegen wordt van met name 1,0 elite leerlingen verwacht dat 
zijj  meer argumenten hanteren dan de twee andere groepen en dat zij ook uit meer scholen 
kiezen.. Tevens zal worden bekeken op welke manieren de jongeren aan informatie zijn 
gekomen.. Kinderen van lager opgeleide ouders zouden minder informatie ter beschikking 
hebben,, die bovendien eenzijdig is. Voor bepaalde groepen kan dat een gebrek aan informatie 
opleveren.. Hoger opgeleide ouders en hun kinderen zoeken en krijgen van alle kanten 
informatie. . 

Omm een schoolloopbaan als succesvol of niet te definiëren, kan naar drie scores gekeken 
worden.. Dit betreft ten eerste het advies dat jongeren krijgen ten opzichte van het ouderlijk 
opleidingsniveau.. De veronderstelling is dat jongeren met lager opgeleide ouders ook zelf 
lageree adviezen krijgen en dat jongeren afkomstig uit een etnische minderheid "dubbel" 
getroffenn worden en daarom de laagste adviezen krijgen. Ten tweede wordt onderzocht of het 
indertijdd gegeven adviesniveau is uitgekomen of dat veel jongeren zijn onder- dan wel 
overgeadviseerd.. Tevens zal bekeken worden met welke problemen - zoals doubleren, 
voortijdigee schoolwisseling en afstroom - de diverse groepen tijdens hun schoolloopbaan 
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wordenn geconfronteerd. Ten derde wordt bekeken of het huidige niveau dat jongeren hebben 

bereiktt een stijging of daling betekent ten opzichte van het ouderlijk opleidingsniveau. 

"Doen""  alle groepen het beter dan hun ouders of zijn er groepen te onderscheiden waar de 

schoolloopbaann in negatieve zin afwijkt van het ouderlijk opleidingsniveau? Is het onderwijs 

inderdaadd in staat om de sterke koppeling tussen opleiding en sociaal-economische 

achtergrondd te verminderen of niet? Met andere woorden, blijkt uit de gegevens dat het 

onderwijss vooral reproducerend van aard is of juist mobiliserend? Uiteraard is dit een 

voorspellendee paragraaf. De meeste ondervraagde jongeren zitten immers ergens halverwege 

hunn schoolloopbaan en kunnen dus nog niet volledig met hun ouders vergeleken worden. 

6.22 Schoolloopbanen in de praktij k 

Necdet' ' 

Necdett is vijftien jaar en zit in de derde klas havo van het Kottenparkcollege in Enschede. Het is 

eenn aardige en enthousiaste jongen, die veel uit zichzelf vertelt, ondanks het feit dat ik hem op 

zaterdagochtendd uit bed bel en hij eerst nog wat slaperig overkomt. Hij woont samen met zijn 

ouderss en zusje en broertje in een eengezinswoning in Ribbelt. Hij heeft een Turkse achtergrond. 

Zijnn vader en moeder hebben een opleiding op basisschoolniveau. Zijn ouders werken niet. Zijn 

vaderr is op zijn vijftiende naar Nederland gekomen. Hij werkte in Enschede bij een 

autobandenfabriek.. "Dat was heel zwaar werk, vandaar dat hij rugklachten kreeg. Nu zit hij in 

dede WAO. Op z 'n twintigste is hij met mijn moeder getrouwd en toen is zij ook hierheen gekomen. 

ToenToen was m'n moeder pas zestien; ja, dat was vroeger zo in Turkije, maar nu ook niet meer. " De 

familiee komt oorspronkelijk uit Samsun, een middelgrote stad aan de Zwarte Zee. Daar gaan ze 

nogg vaak heen. 

Nett als veel andere leerlingen uit Ribbelt heeft Necdet eerst op de dependance van het 

Kottenparkk gezeten en zit hij sinds een paar maanden op het hoofdgebouw. In het begin was dat 

well  wennen (veel groter, moeite om lokalen te vinden), maar nu gaat het wel. Ze zijn bijna met 

dee hele klas van de "dep" weer bij elkaar gekomen op het hoofdgebouw, dus dat is wel leuk. Hij 

vindtt zijn klas prima. In de pauzes staat hij vaak met "mensen van mijn eigen nationaliteit, maar 

zekerzeker ook met Nederlanders. " 

Inn de achtste groep van de basisschool heeft Necdet, net als veel andere leerlingen, met alle 

leerlingenn het AOC (Agrarisch Opleidingscentrum), het Schuttersveldcollege en het 

Kottenparkcollegee bezocht. Hij kreeg een mavo/havo advies en daarom kwam vooral het 

Kottenparkk in aanmerking. Een groot aantal redenen wordt door hem opgesomd om duidelijk te 

makenn waarom hij voor deze school heeft gekozen. De afstand tot de school en de sfeer zijn de 

meestt belangrijke redenen geweest. Een belangrijke aanvullende reden voor hem was dat veel 

kinderenn van - Turkse - kennissen ook al op die school zaten. Volgens Necdet heeft dat ook 

positieff  gewerkt op het feit dat hij zich snel thuisvoelde op de school. "Bijvoorbeeld op Zuid, 

11 De namen zijn gefingeerd 
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daardaar kende ik helemaal niemand en niemand van mijn klas ging er heen. Ook de kinderen van 

kennissenkennissen van mijn ouders hebben er voor gezorgd dat ik mij snel thuis voelde op het 

Kottenpark.Kottenpark. " Hij is er, naar eigen zeggen door hard te werken, in geslaagd om naar de havo te 

kunnen.. Hij zit samen met nog één andere Turkse jongen in de klas. De rest is Nederlands. 

Hoewell  hij veel met zijn klasgenoten omgaat, gaat hij ook veel met andere Turkse leerlingen 

vann de school om. "Maar er zitten ook Nederlandse jongens bij die groep, hoor. Ik ga expres 

nietniet alleen met Turken om ". Hij vindt het een voordeel dat er ook veel Nederlanders uit "dure" 

wijkenn bij hem in de klas zitten. "Die kinderen uit Stokhorst, die praten ingewikkeld hoor. Ze 

gebruikengebruiken moeilijke woorden, maar dat is wel goed voor mijn Nederlands. Ook is het goed dat 

wewe nu in een buurt wonen met wat minder buitenlanders. Waar we eerst woonden, in die flat 

weetweet je wel, nou daar woonden alleen maar buitenlanders. Sinds ik hier woon, is mijn 

NederlandsNederlands sterk vooruit gegaan. Er wonen hier maar drie Turkse families en de rest is 

Nederlands.Nederlands. Mijn zus spreekt vrij  slecht Nederlands, dat komt echt omdat we daar hebben 

gewoond.gewoond. " 

Inn de buurt heerst volgens Necdet een "goede werksfeer". "De mensen hebben hier allemaal 

opop school gezeten en vinden werk belangrijk. Ze zijn ook altijd geïnteresseerd in school en 

vragenvragen hoe het gaat. Dat vind ik echt stimulerend, het geeft je energie om te leren. " Met 

betrekkingg tot de toekomst weet Necdet alleen zeker dat hij in Nederland wil blijven. "Hier ligt 

tochtoch mijn toekomst. Ook zijn de opleidingen die ik hier wil volgen niet zomaar geldig in Turkije. 

VoorVoor mijn ouders niet, ik denk dat zij wel eens naar Turkije teruggaan. Daar woont al mijn 

familie."familie." Hij wil later het liefst chirurg worden, maar beseft dat hij dan nog een lange weg te 

gaann heeft. "Iets met techniek, dat lijkt me ook mooi. De exacte vakken vind ik het leukst. 

AardrijkskundeAardrijkskunde en geschiedenis zijn ook wel leuk, maar de talen niet zo. Vooral Frans vind ik 

ergerg stom. Dat ligt me helemaal niet." Enschede vindt hij een prima plaats om op te groeien, 

maarr hij is er niet perse gebonden aan. "Nee, ik zou er geen opleiding voor laten schieten. Als de 

opleidingopleiding die ik wil volgen hier is, dan blijf  ik wel, maar ik ga net zo lief ergens anders heen. " 

Abdullah h 

Abdullahh is achttien jaar en zit nu in de vierde klas mavo van het Amsterdams Lyceum in 

Amsterdam-Zuid.. Hij woont ook op loopafstand van deze school, in de Stadionbuurt. Samen 

mett zijn ouders, een oudere zus en twee jongere broertjes woont hij daar op een bovenwoning. 

Ookk hij heeft een Turkse achtergrond. Zijn ouders hebben zelf een opleiding op 

basisschoolniveauu gevolgd en werken niet. Hij maakt een niet al te gemotiveerde en enigszins 

verveeldee indruk, maar wil wel wat over zijn schoolloopbaan vertellen. Vanaf de basisschool is 

hijj  eerst naar het Huygens College gegaan (vbo techniek), maar heeft dat niet afgemaakt. "Ja, ik 

moestmoest toch ergens heen en toen zei de leraar van de basisschool: jij  bent volgens mij wel handig. 

MaarMaar ik vond er niets aan op die school, veel te gemakkelijk. Het Huygens vond ik ook erg saai. 

AllemaalAllemaal saaie mensen, die nooit iets leuks deden. Ik heb het nog wel een tijd volgehouden, pas 

nana driejaar ben ik er vanaf gegaan en ben ik naar de Geert Groote school gegaan. Toen mocht 

ikik daar naar de havo, maar dat was weer te moeilijk en bovendien had ik daar problemen 
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gemaaktgemaakt met leraren. Die mensen daar waren wel heel tof, al was ik de enige Turk in de klas. 

MaarMaar die Nederlandse jongens daar zijn wel O.K., in ieder geval beter dan die van het 

Montessorilyceum.Montessorilyceum. Dat zijn echte Nederlanders, weetje wei Hier op het plein zorgen ze echt 

voorvoor overlast. Graffiti en zo. Echt op z 'n Hollands. Ze zijn heel erg uit de hoogte en hebben 

veelveel kapsones, bla, bla, bla. Op het Amsterdams zitten die ook. Ze doen zogenaamd of ze zo 

netjesnetjes zijn, maar ondertussen jatten ze ook in winkels en zo. Daar doe ik niet aan mee hoor, 

jeje gaat toch niet voor een lippenstift een geel blaadje riskeren?" Het bevalt Abdullah maar 

matigg op school. "School, dat is echt niets voor mij. Is niet voor mij gemaakt. Het moet een 

beetjebeetje relaxed zijn. Het Amsterdams, daar zitten alleen maar sukkels op. Het is echt een dode 

school,school, hartstikke saai. De leraren zijn ook erg. Een paar mensen van mijn klas zijn wel O.K., 

diedie komen hier wel eens poolen of zo. Je loopt natuurlijk ook zo mee, het is heel dichtbij. Dat 

bevaltbevalt me ook het beste aan het Amsterdams, dat het lekker dichtbij is, ik ga gewoon pas bij 

dede eerste bel weg en ik ben er in 1,5 minuut. Ideaal gewoon. " 

Dee schoolloopbaan van Abdullah verloopt tot dusverre moeizaam. Hij wil op zich wel een 

diplomaa halen, maar daar niet te veel moeite voor doen. "Als het zou kunnen, zou ik alle 

vakkenvakken op A-niveau doen. Lekker makkelijk. Dat kan op het Amsterdams niet, ik moet de helft 

opop C-en de andere helft op D-niveau doen. Nou, ik zie het nog wel. " Over de toekomst denkt 

Abdullahh soms na. Hij doet dit jaar eindexamen, dus hij moet wel ongeveer weten wat hij 

daarnaa wil gaan doen. Dat is nog niet duidelijk. "Ik wil eigenlijk een jaartje niet naar school, 

misschienmisschien wat werken. Het liefst wil ik iets met muziek gaan doen. Ik heb nu een mengpaneel 

enen wil eigenlijk mijn eigen studio beginnen. Maar ja, dat is er natuurlijk niet zomaar. Dan 

moetmoet ik eerst wel geld hebben. Ik doe wel veel zelf hoor, ik knutsel alles zelf in elkaar. Ik heb 

echtecht hartstikke goede apparatuur. " Waar de financiering van deze apparatuur vandaan komt, 

blijf tt in het ongewisse. Hij heeft geen bijbaantje. "Nee, dat niet, dat moet ik eigenlijk wel 

hebben,hebben, want ik heb altijd geld nodig. " Behalve muziek vindt hij computers ook leuk. 

Misschienn wil hij nog wel een opleiding voor computerprogrammeur gaan doen. "Een 

combinatiecombinatie van muziek en computers, dat zou echt ideaal zijn. Maar het moet wel relaxed 

zijn."zijn." Hierna naar de havo is eventueel ook nog een optie, maar dat hangt ook van de 

resultatenn van de mavo af. Echt gemotiveerd is hij hier overigens niet voor. Hij zou in ieder 

gevall  niet naar de havo van het Amsterdams willen. "Nou, het Casimir schijnt wel O.K. te 

zijn,zijn, relaxed en zo. Daar zitten ook wel vrienden van me. " 

Dee schoolloopbaan van Abdullah lijk t nog het meest op een verzameling losse cursussen, 

diee hij dan weer hier en dan weer daar volgt en bovendien niet afmaakt. In driejaar tijd is hij 

mett omzwervingen van klas 3 vbo naar klas 4 mavo gegaan Van een duidelijke schoolcarrière 

iss dan ook geen sprake. Zijn ouders vinden school volgens hem wel heel belangrijk, misschien 

well  té. Hij praat wel vaak met zijn ouders en zus over school, maar heeft soms ook ruzie, 

omdatt zijn ouders vinden dat hij te weinig uitvoert en dat hij best wat meer zou kunnen doen. 

Hijj  heeft geen behoefte aan hulp bij huiswerk. Zijn ouders gaan (haast) nooit naar 

ouderavonden. . 
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Fleur r 

Fleurr is vijftien jaar en zit in de derde klas havo op het Kottenparkcollege in Enschede. Het is 

eenn vrolijk meisje, dat veel uit zichzelf vertelt. Bij binnenkomst word ik enthousiast besprongen 

doorr een enorme golden retriever. Haar vader, die huisarts is, is een echte "tukker" (geboren in 

Glanerbrug),, maar haar moeder, lerares Nederlands, komt uit Haarlem. De familie woont in een 

vrijstaandee woning in Stokhorst. Fleur heeft twee oudere broers die niet meer thuis wonen. Ons 

gesprekk wordt even onderbroken om gezamenlijk naar "Goede Tijden Slechte Tijden" te kijken 

enn om een vriendin te bellen. 

Hoewell  haar moeder lerares is op SG Zuid, heeft Fleur niet echt overwogen om naar die 

schooll  te gaan. "Niet omdat mijn moeder er werkt hoor, maar omdat bijna de hele klas naar het 

KottenparkKottenpark ging. Dat vond ik dus veel gezelliger. Ook mijn broers hebben op die school gezeten. 

EentjeEentje was nogal berucht. Ik zeg ook niet zo gauw dat ik daar een zusje van ben, want dan krijg 

jeje gelijk een imago. Maar uiteindelijk is alles met hem goed gekomen en studeert hij nu 

geneeskundegeneeskunde in Utrecht. " 

Zoalss de meeste kinderen uit Stokhorst heeft Fleur eerst twee jaar op de dependance van het 

Kottenparkk gezeten. Dat vond ze "echt hartstikke leuk". De kleinschaligheid beviel haar goed. 

Anderee redenen om deze school te kiezen waren de kwaliteit, het feit dat het dichtbij was en het 

feitt dat bijna de hele klas voor deze school koos. Het imago van de school en de begeleiding 

kondenn haar niet veel schelen. Sinds de zomervakantie zit ze op het hoofdgebouw. Daar fietst ze 

samenn met haar (ex-)klasgenoten van de dependance heen. "We zijn bijna allemaal bij elkaar 

gebleven,gebleven, alleen is een deel naar de havo gegaan en een ander deel naar het vwo. Maar we 

gaangaan allemaal veel met elkaar om. Er zitten maar zes leerlingen in mijn klas, die niet van de 

dependancedependance komen. In het begin voelden die zich een beetje buitengesloten, maar dat is nu ook 

voorbij.voorbij. " Ze gaat veel bij klasgenoten op bezoek. Deze wonen vaak bij haar in de buurt. Volgens 

Fleurr zijn opleiding en werk weliswaar belangrijk in haar familie, maar niet ten koste van alles. 

"Ze"Ze vonden het bijvoorbeeld prima dat ik naar de havo ging. Liever met plezier naar de havo 

dandan met tegenzin naar het vwo. Ze zijn niet pusherig, maar wel stimulerend". Zowel haar broers 

alss haar ouders helpen - indien nodig - met het huiswerk. Omdat haar moeder zelfwerkzaam is 

inn het onderwijs, weet ze natuurlijk ook goed hoe dingen aangepakt moeten worden. Fleur praat 

regelmatigg met haar ouders over school en haar ouders bezoeken alle ouderavonden en 

aanverwantee zaken. 

Fleurr is erg enthousiast over Stokhorst. Ze woont haar hele leven al in deze wijk en sinds 

zevenn jaar in dit huis. Ze mist niets en kent alles en iedereen. Zoals veel andere jongeren in haar 

buurtt heeft ze ook nog een druk buitenschools programma: jazz-dance met twee vriendinnen van 

school,, dansles met een grote groep van school en turnen in Losser. Soms merkt Fleur dat de 

naamm Stokhorst bij andere leerlingen gauw de associatie "kak" oplevert. "Op de dependance 

zeidenzeiden ze dat minder dan op het hoofdgebouw, want daar kwamen veel leerlingen uit Stokhorst. 

NuNu zeg ik soms, dat ik net niet in Stokhorst woon, maar in Kibbelt. Ons huis staat op de grens 

vanvan Stokhorst en Kibbelt. Eigenlijk kan het me ook niet zoveel schelen. Het is gewoon een 

hartstikkehartstikke leuke buurt om te wonen. " Fleur vindt Enschede een prima plaats om te wonen, maar 

zou,, als het moet, ook wel ergens anders willen wonen. Ze komt ook geregeld bij familie in 
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plaatsenn buiten Enschede. Ze noemt als voorbeeld Amstelveen. Over haar toekomstige plannen 

iss ze vrij gauw uitgepraat, want daar heeft ze nog niet zoveel ideeën over en maakt ze zich ook 

niett druk over. "Iets met mensen' wil ze, maar wat precies is nog lang niet duidelijk. Het 

eindexamenn is nog ver weg. 

Danny y 

Dannyy (zeventien jaar) uit de Vogelbuurt (Amsterdam-Noord) is een wat dikke, afstandelijke en 

stuursee jongen die niet zo heel veel uit zichzelf vertelt. Zijn vader heeft in de scheepsbouw 

gewerkt,, maar is na de sluiting van de werf in de WAO terecht gekomen. Zijn moeder werkt 

niet.. Beiden hebben ooit een opleiding op lbo-niveau gevolgd, maar niet afgemaakt. Zijn ouders 

zijnn gescheiden toen Danny zeven jaar was. Zijn moeder is na een paar jaar hertrouwd en heeft 

eenn zoontje gekregen, dat nu drie jaar oud is. Danny woont nu samen met zijn moeder, zijn 

stiefvader,, het jongere broertje en een oudere broer in een vierkamerwoning in de Vogelbuurt. 

Zijnn echte vader woont ook in Amsterdam-Noord en Danny ziet hem ongeveer één keer in de 

tweee weken. 

Dee schoolloopbaan van Danny is niet zo heel succesvol geweest en vroegtijdig ten einde 

gekomen.. Hij weet dan ook niet zo bijster veel over zijn schooltijd te vertellen. Hij weet alleen 

datt hij op de basisschool een lbo-advies kreeg en daarom naar de leao op het 

Nieuwendamcollegee (toen nog Bukeslote) ging. "Daar dacht je helemaal niet over na over naar 

welkewelke school je moest gaan. De slimbo 's gingen naar de SGN (nu Brederolyceum, PG) en de 

restrest naar Bukeslote. Toen al zei die leraar, je zal er wel aan moeten trekken, want je heb het niet 

inin je om te leren." De leao was niet zo geschikt voor Danny en een jaar later koos hij voor de lts, 

eveneenss op het huidige Nieuwendamcollege, maar dan in een ander gebouw. Dat was lekker in 

dee buurt. "Ze dachten dat ik wat beter met mijn handen kon werken dan met mijn hoofd. Op de 

leaoleao moest je heel netjes zijn, nou dat was niets voor mij. Ik zag mezelf echt niet later op zo 'n 

saaisaai kantoor werken. " De lts beviel weliswaar beter, maar na twee jaar was dit ook voorbij. "Als 

ikik geen zin meer heb, dan stop ik. Dat zie je mijn hele leven steeds terugkeren. Ik ben erg slecht 

inin iets volhouden ". Danny besloot om na de school maar te gaan werken. Hij kwam er wel 

achterr dat het zonder diploma en met twee afgebroken opleidingen niet zo makkelijk is om wat 

tee vinden. Uiteindelijk vond hij via een uitzendbureau een baantje op een fabriek in de buurt. "Ik 

maakmaak nu de frituurbakken schoon bij de FEBO. Dat is hier vlakbij ". Danny maakt een tevreden 

indrukk en hij geeft niet aan binnenkort weer met een opleiding te beginnen. "Ik zou niet weten 

welkewelke opleiding ik dan moest doen. Mensen zijn wel verbaasd als ik zeg dat ik best mijn hele 

levenleven die bakken zou willen schoonmaken. Dan vragen ze je of je dat werkelijk meent. " 

Dannyy heeft slechts twee hobby's: televisie kijken en aan zijn brommer sleutelen. Dat doet hij 

meestall  alleen en soms met zijn broer. Hij heeft weinig contacten in de eigen buurt en zit daar 

volgenss eigen zeggen ook niet op te wachten. "Ten eerste versta ik ze niet, al die buitenlanders, 

erer zitten haast geen Nederlanders meer tussen. Ten tweede, wat moet ik met die gasten? Ze 

verpestenverpesten hier de buurt. Vroeger woonden hier meer Nederlanders, dat was leuker. " Danny 

voeltt zich niet zozeer een Vogelbuurter, maar wel een "echte Noorderling". "Ik ga wel 
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regelmatigregelmatig naar de stad, maar ik ben altijd blij  om weer terug te gaan. Dat is lastig uit te leggen 
watwat nou zo leuk is aan Noord. Er is niets voor jongeren te doen en iedereen zit te zeiken, maar 
tochtoch is het hier wel relaxed. Ik ken niemand die buiten Noord zou willen wonen. " 

6.33 Schooladvies en schoolkeuzemotieven 

Aann het eind van de achtste groep van de basisschool krijgen de jongeren een advies van de 
leerkracht.. Met het advies kunnen jongeren zich daadwerkelijk voor een bepaalde school 
inschrijven.. Vaak wordt dit advies ondersteund door een zogenaamd objectieve test, zoals de 
CITO-toets.. De resultaten van dit soort testen zijn echter natuurlijk ook sterk beïnvloed door 
allerleii  effecten vanuit de sociale omgeving, want een kind doet niet als een tabula rasa aan 
eenn dergelijke test mee. Meestal komen het advies en de resultaten van de toets overigens met 
elkaarr overeen. Is dat niet het geval, dan is het advies van de leerkracht doorslaggevend. Hij 
off  zij kent immers de leerling al minimaal een jaar, terwijl de toets is gebaseerd op één 
meetmoment.. Soms wordt dan wel een aanvullende toelatingstest door de middelbare school 
gehouden. . 

Tabell  6.1 Ouderlijk milieu en advies leerlingen, in procenten 

1,9 9 
leerlingen n 

(N=107) ) 

1,25 5 

leerlingen n 

(N=74) ) 

1,00 modaal 

leerlingen n 

(N=82) ) 

1,00 elite 

leerlingen n 

(N=66) ) 

totaal l 

(N== 329) 

vbo/mavo o 

mavo/havo o 

havo/vwo o 

totaal l 

44 4 

31 1 

25 5 

100 0 

42 2 

28 8 

30 0 

100 0 

21 1 

50 0 

29 9 

100 0 

6 6 

14 4 

80 0 

100 0 

30 0 

32 2 

38 8 

100 0 

Uitt tabel 6.1 blijkt dat het advies duidelijk samenhangt met de kenmerken van het ouderlijk 
milieu.. Jongeren met hoger opgeleide ouders krijgen hogere adviezen dan de jongeren met 
lagerr opgeleide ouders. In zijn algemeenheid geldt dus dat er op grond van deze adviezen 
sprakee is van een reproducerend onderwijssysteem. De kinderen van hoog opgeleide ouders 
(dee 1,0 elite leerlingen) krijgen bijvoorbeeld nagenoeg allen een havo/vwo advies. Bij de 1,0 
modaall  leerlingen - die door het Onderwijsvoorrangsbeleid in dezelfde categorie worden 
geplaatstt als de 1,0 elite leerlingen en geen extra gewicht krijgen - komt een havo/vwo advies 
aanzienlijkk minder vaak voor. Sterker nog, het percentage is volstrekt vergelijkbaar met dat 
vann de 1,9 en 1,25 leerlingen. Het onderscheid tussen de 1,0 modaal en de 
achterstandsgroepenn manifesteert zich wel tussen het advies voor vbo/mavo enerzijds en het 
adviess voor mavo/havo anderzijds. Een vbo/mavo advies wordt namelijk vooral aan de 1,9 en 
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1,255 leerlingen verstrekt. Daarmee wordt overigens duidelijk dat de gemiddeld lage adviezen 
vann allochtonen verklaard kunnen worden door het ouderlijk opleidingsniveau. Tussen 
kinderenn van allochtonen en autochtonen met een lage opleiding zijn er zelfs opmerkelijk 
weinigg verschillen. Etniciteit op zichzelf zegt dus niet zo veel; het is vooral de opleiding van 
dee ouders die van invloed is. 

Dee keuze voor een middelbare school is in de meeste gevallen ruim geweest. Veel jongeren 
uitt dit onderzoek hebben kunnen kiezen uit een flink aantal scholen. Dat geldt uiteraard het 
meestt voor de jongeren in Amsterdam, maar ook in Enschede is er sprake van een aanzienlijk 
aanbod.. Het is de vraag welke argumenten voor de verschillende groepen een rol spelen om 
eenn bepaalde school uit te zoeken (tabel 6.2). Bedacht moet worden dat de vragen over het 
schoolkeuze-- en informatieproces achteraf zijn gesteld; het is dus mogelijk dat de antwoorden 
vann de leerlingen enigszins vertekend zijn omdat ze al een paar jaar op de desbetreffende 
schooll  zitten. 

Sommigee schoolkeuzemotieven zoals afstand, kwaliteit en begeleiding spelen bij elke 
groepp een vergelijkbare rol, terwijl andere motieven duidelijk samenhangen met de 
achtergrondd van de leerling. Als het criterium wordt genomen dat de afwijking ten opzichte 
vann het gemiddelde bij één of meer groepen ten minste tien procent moet bedragen, dan 
komenn de volgende motieven als onderscheidend naar voren: sfeer, advies basisschool, 
etnischee samenstelling, vrienden basisschool, grondslag en grootte. Deze motieven zijn in 
tabell  6.2 vetgedrukt. 

Dee 1,0 modaal en met name de 1,0 eliteleerlingen richten zich in hun 
schoolkeuzemotievenn sterk op aspecten die te maken hebben met de school als sociale 
context.. Factoren als sfeer en de keuze van vrienden van de basisschool spelen een belangrijke 
enn vaak doorslaggevende rol. De ouders hebben relatief veel zeggenschap over de keuze. 
Verschillenn tussen de 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen zijn er ook. De elite leerlingen 
prefererenn een kleine school, hetgeen in de praktijk bijvoorbeeld resulteert in de keuze voor 
eenn categoriaal gymnasium. Voor deze leerlingen geldt zeer sterk dat de school in 
overeenstemmingg moet zijn met het eigen sociaal milieu oftewel "ons soort mensen". De rol 
vann de leerkracht van de basisschool is voor de elite leerlingen relatief onbelangrijk. De 
modalee leerlingen hechten iets meer belang aan het imago en de grondslag van de school en 
volgenn vaker het advies van de basisschool. De 1,0 modaal leerlingen geven daarmee vooral 
dee voorkeur aan een "nette" school. De 1,9 en de 1,25 leerlingen zien de school in de eerste 
plaatss als een (verplichte) onderwijsinstelling. De sociale context van de school komt 
duidelijkk op de tweede plaats. De 1,9 leerlingen laten zich bij hun keuze sterk leiden door het 
adviess van de basisschool. Dit geldt veel minder voor de 1,25 leerlingen die zich door geen 
enkelee groep - leerkrachten van de basisschool, ouders, broers, zussen, vrienden en 
vriendinnenn - sterk laten beïnvloeden bij hun keuze. 
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Tabell  6.2 Ouderlijk milieu en schoolkeuzemotieven leerlingen, in procenten 

1,99 1,25 1,0 modaal 1,0 elite gemiddeld 
leerlingenn leerlingen leerlingen leerlingen 

sfeer r 

kwaliteit t 

afstand d 

adviess basisschool 

etnischee samenstelling 

vriendenn basisschool 

imago o 

broerss of zussen 

begeleiding g 

wenss ouders 

grondslagg school 

groottee school 

buitenschoolse e 

activiteiten n 

(anderee reden) 

68 8 

58 8 

51 1 

72 2 

31 1 

44 4 

34 4 

34 4 

32 2 

19 9 

11 1 

8 8 

4 4 

21 1 

72 2 

56 6 

47 7 

49 9 

42 2 

29 9 

23 3 

25 5 

37 7 

13 3 

10 0 

10 0 

4 4 

25 5 

74 4 

65 5 

63 3 

44 4 

57 7 

46 6 

35 5 

30 0 

21 1 

23 3 

28 8 

11 1 

4 4 

20 0 

94 4 

62 2 

54 4 

23 3 

59 9 

65 5 

29 9 

31 1 

29 9 

25 5 

26 6 

37 7 

14 4 

20 0 

75 5 

60 0 

54 4 

49 9 

46 6 

45 5 

31 1 

31 1 

30 0 

20 0 

18 8 

15 5 

6 6 

22 2 

Inn de volgende paragrafen wordt nader op dit schoolkeuzepatroon ingegaan en wordt ook 
aandachtt geschonken aan de informatievoorziening en de houding van de ouders ten opzichte 
vann onderwijs. Deze gegevens zijn overigens verkregen door de leerlingen over de ouderlijke 
betrokkenheidd te ondervragen. Enige kanttekeningen zijn daarom wel op hun plaats. Eerst 
wordenn de voorrangsgroepen (de 1,9 en 1,25 leerlingen) met elkaar vergeleken. Hoewel zij in 
hett verkregen advies weinig van elkaar verschillen, zijn zij in hun schoolkeuzemotieven 
minderr eenduidig. Vervolgens komen op een vergelijkbare wijze de niet-voorrangsgroepen 
(dee 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen) aan bod. 

6.3.11 Kinderen van laag opgeleide allochtone en autochtone ouders 

Schoolkeuzemotieven Schoolkeuzemotieven 
Vann een echt school&euzeproces is bij veel 1,9 leerlingen eigenlijk geen sprake. Velen maken 
niett bewust een keuze en richten zich voornamelijk op het advies voor een bepaalde 
middelbaree school dat door de basisschool wordt gegeven. Bijna driekwart van hen geeft aan 
datt dit advies een grote rol heeft gespeeld bij het maken van de keuze. Het sterkst speelt dit bij 
jongerenn die een vbo/mavo advies krijgen (tabel 6.3). Ook van de allochtone jongeren die een 
havo/vwoo advies krijgen, zegt echter de helft dat hun schoolkeuze mede is bepaald door de 
leerkrachtt op de basisschool. De 1,9 leerlingen zijn daarmee sterk gericht op de 
onderwijskundigee kant van de school. Van relatief minder grote betekenis bij deze groep zijn 
keuzemotievenn die te maken hebben met de sociale context van de school. Criteria als sfeer, 
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vriendenn van de basisschool, etnische samenstelling en grootte van de school zijn niet van 

doorslaggevendd belang bij het maken van de keuze. 

Tabell  6.3 Het schoolkeuzemotief "advies basisschool" voor 1,9 en 1,25 leerlingen naar 

adviesniveau,, in procenten 

adviess basisschool belangrijk 

1,99 vbo/mavo advies (N=45) 87 

1,99 mavo/havo advies (N=32) 63 

1,99 havo/vwo advies (N=24) 46 

1,255 vbo/mavo advies (N=30) 63 

1,255 mavo/havo advies (N=20) 45 

1,255 havo/vwo advies (N=21) 33 

Ookk de meeste 1,25 leerlingen zijn niet erg uitgesproken in hun schoolkeuzemotieven. Zij 

gaann weliswaar minder dan 1,9 leerlingen puur op het advies van de basisschool af, maar er 

komtt geen ander belangrijk argument voor terug. De meeste argumenten worden door de 1,25 

jongerenn ongeveer even vaak genoemd, ongeacht het advies dat zij krijgen. Hieruit blijkt dat 

dezee groep leerlingen een relatief homogene groep is met een zelfde soort achtergrond en met 

eenn zelfde soort keuzemotieven. Gemiddeld scoren zij bij alle schoolkeuzemotieven het 

laagst,, hetgeen enigszins passief, negatief en fatalistisch overkomt. Een aantal jongeren uit 

dezee categorie heeft, net als een aantal allochtone scholieren, ook niet zo veel keus gehad, 

omdatt de (vbo-)richting die zij willen volgen slechts op een beperkt aantal scholen gevolgd 

kann worden. Andere argumenten zijn dan minder relevant. De keus voor een bepaalde school 

iss door een aantal jongeren dan ook omschreven als "ik had geen andere keus " of "ik moest 

erer van de basisschool naar toe". Andere jongeren benaderen deze beperkte keuze overigens 

positiever.. "Het is een goede school en omdat ik toch die richting (motorvoertuigentechniek, 

PG)) wou doen, ben ik niet eens op andere scholen gaan kijken. Dat het in de buurt is, is mooi 

meegenomen,meegenomen, maar dat was lang niet het belangrijkste punt. Ik wou die opleiding zo graag 

doen,doen, dat ik ook wel naar een ander deel van de stad was gegaan " (Nederlandse jongen, 15 

jaar,, Enschede, 4e klas vbo). 

Dee relatief weinige 1,9 en 1,25 leerlingen die een havo/vwo advies hebben gekregen, 

latenn een in sommige opzichten ander beeld zien. Zij gaan minder op het advies van de 

basisschooll  af en hechten meer waarde aan het imago van de school Het imago van de 

schooll  is voor de helft van hen een belangrijk argument. Zij noemen het zelfs veel vaker als 

selectiecriteriumm dan de 1,0 elite leerlingen die een havo/vwo advies hebben gekregen (27 

procent).. Zij zijn de uitzondering in hun eigen groep en een dergelijke school biedt hen de 

mogelijkheidd om met een ander soort jongeren in contact te komen. Ook denken zij dat de 

kwaliteitt van dergelijke scholen beter is. "Ja, ik ben expres naar die school in Amstelveen 

gegaan.gegaan. Dat is wel bekakt, maar ik praat liever bekakt dan als een halve Marokkaan. De 
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schoolschool is wel moeilijk. Het is havo, maar het lijkt net vwo. Als je op een school met veel 

buitenlandersbuitenlanders zit, dan is het vanzelf wat makkelijker, als je zelf Nederlander bent" 

(Nederlandsee jongen, Amsterdam, 16 jaar, 4e klas havo). 

Hoewell  de meeste 1,25 leerlingen weinig uitgesproken zijn in hun schoolkeuzemotieven, 

zijnn er ook uitzonderingen. "We hadden zo'n scholenlijst met alle scholen van Amsterdam. 

ToenToen hebben we op twee dingen gelet: het moest in de buurt zijn en het moest het goede 

niveauniveau bieden. Scholen genoeg hier, maar veel scholen hebben alleen havo/vwo. Daar kwam 

ikik dus niet voor in aanmerking, want ik had een mavo/havo advies. Toen bleven over: het 

AmsterdamsAmsterdams Lyceum, het Spinozalyceum, het Sweelinck College en de Gerrit v.d. Veen 

Scholengemeenschap.Scholengemeenschap. Het Amsterdams had een verschrikkelijk slechte naam, dat er veel 

drugsdrugs waren en dat er gedeald werd in de pauzes, op het Spinoza en het Sweelinck zaten 

alleenalleen maar allochtonen en toen bleef dus de Gerrit over. Daar zaten tenminste nog wat 

Nederlanders.Nederlanders. O ja, ik ben ook nog op de CSB (Christelijke Scholengemeenschap 

Buitenveldert)Buitenveldert) gaan kijken. Dat was wel niet in de buurt, maar mijn beste vriendin ging daar 

heen.heen. Dat leek me op zich een leuke school, maar veel te groot, een fabriek. Je bent daar echt 

eeneen nummer. Ik voelde me totaal niet op m'n gemak daar en dat is toch heel belangrijk. Nog 

eeneen ander voordeel van de Gerrit was trouwens dat ze een 2-jarige brugklas hadden. Ik had 

weliswaarweliswaar mavo/havo niveau, maar uiteindelijk is het toch havo geworden " (Nederlands 

meisje,, 19 jaar, Amsterdam, 2e klas hbo). Uit dit voorbeeld komt naar voren dat het kiezen 

vann een school bij sommigen gebeurt op meerdere gronden. Argumenten als afstand, de 

groottee van de school en het aangeboden programma spelen een rol, maar net zo goed wordt 

gelett op de bevolkingssamenstelling en het imago dat de school heeft. Ook wordt duidelijk dat 

1,255 leerlingen vaak een minderheid zijn en zich dat ook realiseren. Dit geldt met name voor 

dee jongeren in Amsterdam. Degenen met een havo/vwo advies zijn in de minderheid, omdat 

dee meeste medeleerlingen hoger opgeleide ouders hebben. Op de lagere niveaus moeten ze 

hunn klassen veelal delen met allochtone leerlingen, hetgeen soms als ongewenst wordt 

beschouwd. . 

InformatievoorzienInformatievoorzien ing 

Bijj  het verkrijgen van informatie laten de 1,9 en 1,25 leerlingen een zeer vergelijkbaar beeld 

zienn (tabel 6.4). Het sterk leunen op het advies van de basisschool voor een bepaalde 

middelbaree school resulteert in een relatief gering aantal scholen dat met de ouders vooraf aan 

dee keuze wordt bezocht. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat alleen de open avond of 

dagg van de school, waar men ook daadwerkelijk heen is gegaan, is bezocht. In een enkel geval 

iss men zelfs alleen gekomen om zich in te schrijven. Dat laatste komt met name bij vbo-

leerlingenn voor. Sommige buitenlandse jongeren geven aan de open dagen met oudere broers 

enn zussen te bezoeken. "Omdat mijn ouders slecht Nederlands spreken, had het helemaal 

geengeen zin om met hen naar een informatie-avond te gaan. Daarom ben ik samen met mijn 

broerbroer naar die school gegaan. Mijn broer gaat nu ook altijd naar de ouderavonden en dan 

verteltvertelt hij mijn ouders wel hoe het gaat. Dat gaat prima " (Turkse jongen, 14 jaar, Enschede, 

3ee klas vbo). Broers en zussen spelen overigens een relatief beperkte rol bij de 

informatievoorziening.. Slechts zestien procent noemt deze bron van informatie. Bij de 1,25 
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leerlingenn komt het verkrijgen van informatie via broers en zussen echter nauwelijks vaker voor. 

Slechtss twintig procent zegt op deze manier aan informatie te zijn gekomen, terwijl zij juist 

vakerr dan 1,9 leerlingen over oudere broers en zussen beschikken. Dit kan een aanwijzing zijn, 

datt binnen deze families de school een minder frequent besproken thema is. 

Tabell  6.4 Informatievoorziening bij 1,9 en 1,25 leerlingen (meerdere antwoorden 

mogelijk) ) 

1,99 leerlingen 1,25 leerlingen 

bezoekk met ouders aan één middelbare school 47 45 

bezoekk met ouders aan meerdere middelbare scholen 34 31 

bezoekk met basisschool aan middelbare school 57 62 

informatiee van broers en zussen 16 20 

informatiee van vrienden en kennissen 56 46 

lezenn van folders en brochures 48 49 

anderss 18 18 

Uitt ander onderzoek is overigens aangetoond dat voor allochtonen de betekenis van broers en 

zussenn juist groot kan zijn. Het blijkt namelijk dat allochtone leerlingen met oudere broers en 

zussenn het op school beduidend beter doen dan allochtone leerlingen die zelfde oudsten zijn. De 

ouderee broers en zussen hebben een voortrekkersrol. Zij kunnen helpen als er moeilijkheden op 

schooll  zijn. Vooral de sociaal-psychologische hulp is erg belangrijk. "Het zijn vaak oudere 

broersbroers en zussen die in moeilijke periodes de succesvolle jongeren erdoorheen slepen en op wie 

zijzij kunnen terugvallen (Crul, 1998, p. 55). Het is niet zozeer feitelijke kennis waar de jongere 

broerss en zussen van kunnen profiteren. Vaak hebben de oudere broers en zussen namelijk zelf 

eenn nog lagere opleiding gehad. Dat zal misschien ook de reden zijn dat de respondenten hun 

broerss en zussen niet als informatiebron voor hun huidige school hebben genoemd. Wel kunnen 

ouderee broers en zussen motiveren en een schakel vormen tussen de vaak analfabete ouders en 

dee school. 

Vriendenn en kennissen spelen zowel bij de 1,9 als de 1,25 leerlingen een redelijk 

belangrijkee rol in de informatievoorziening. Ongeveer de helft van hen geeft aan dat zij vooraf 

mett bekenden hebben gesproken over de school. Uit de interviews blijkt dat bij de 1,9 

leerlingenn dit vaak mensen van de "eigen" etnische groep zijn. Soms wordt er gepraat met 

kennissenn van de ouders die ook kinderen op een bepaalde school hebben. Aan de andere kant 

zijnn er ook allochtone jongeren die juist expres niet te veel afgaan op informatie uit de eigen 

etnischee kring. Zij schatten de kwaliteit van deze informatie niet al te hoog in en denken dat 

eenn school met veel allochtonen de kwaliteit ook niet bevordert. "Als ik hoor wat mijn 

vriendinvriendin op het vwo van die school leert, dat leer ik al op de mavo van mijn eigen school. Dat 

kankan ook niet anders als er geen Nederlanders in de klas zijn. Het klinkt wel zo goed, vwo, 

maarmaar wanneer je later wilt werken, dan kom je er wel achter dat het niets is. Ik heb dan liever 
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eeneen mavo diploma van een goede school, waarmee ik nog een vervolgopleiding kan doen " 

(Marokkaanss meisje, Amsterdam, 15 jaar, 3e klas mavo). 

OuderlijkeOuderlijke betrokkenheid 

Allochtonee jongeren zeggen vaak dat hun ouders veel waarde hechten aan onderwijs en het 

ergg toejuichen als zij naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs kunnen. Ook geeft bijna 

zestigg procent aan zeer regelmatig (minstens drie keer per week) met de ouders over school te 

spreken.. Tegelijkertijd geven zij echter aan dat de ouders niet over de vaardigheden 

beschikkenn om dit enthousiasme ook in praktische zin aan te wenden en om hun kinderen 

actieff  te ondersteunen. Daarvoor zijn zij te slecht op de hoogte van het Nederlandse 

onderwijssysteemm en kennen zij ook te weinig scholen. Door veel scholen wordt echter 

gedachtt dat allochtone ouders geen belangstelling hebben voor onderwijs. Ongeveer zestig 

procentt van de allochtone jongeren zegt dat hun ouders zelden of nooit naar een ouderavond 

gaan,, maar dat is niet eens zoveel hoger dan bij de overige groepen. De door scholen 

gesignaleerdee afwezigheid van allochtone ouders heeft volgens Veenman (1996) dan ook niets 

tee maken met een desinteresse van deze ouders voor onderwijs en diploma's. "Uit  het feit dat 

allochtoneallochtone ouders in geringere mate dan autochtone ouders contact onderhouden met de 

schoolschool van hun kinderen, mag niet worden afgeleid dat ze weinig ambitieus zijn wanneer het 

gaatgaat om de opleiding van hun kinderen" (p. 27). Hetzelfde beeld komt ook bij deze 

respondentenn naar voren. Juist de laag opgeleide allochtone ouders hechten volgens de 

jongerenn heel veel waarde aan school. Twee derde van hen meent dat de ouders de school 

"heell  belangrijk" vinden. Ter vergelijking: van de 1,25 leerlingen is slechts één derde dezelfde 

meningg toegedaan en meent zestig procent dat de school door de ouders "redelijk belangrijk" 

wordtt gevonden. Ook wordt in 1,25 gezinnen gemiddeld minder dan in 1,9 gezinnen 

gesprokenn over school (tabel 6.5). Ondanks de geringere betrokkenheid, zijn de ouders van 

1,255 leerlingen wel trouwer in het bezoeken van ouderavonden. Dit zal verklaard worden door 

dee onbekendheid van allochtone ouders met dit verschijnsel. Ook taalproblemen kunnen aan 

ditt verschil ten grondslag liggen. 

Misschienn juist wel door het feit dat ze zelf meestal haast geen opleiding hebben gehad, 

maarr daar wel positief tegenover staan, verwachten allochtone ouders veel van hun kinderen. 

Zee menen dat diploma's hun kinderen meer kansen geven. Ook veel allochtone jongeren zelf 

zijnn sterk op diploma's gericht. Niet zelden werd door de respondenten de opmerking gemaakt 

datt "je achter de kassa bij Albert Heijn al havo nodig hebt. " Een diploma wordt door hen 

voorall  gezien als een toegangsbewijs voor het krijgen van een baan. Minder waarde wordt 

gehechtt aan de school als een plek waar je vrienden en vriendinnen ontmoet, zoals veel 

Nederlandsee leerlingen uit het 1,0 milieu aangeven. "Ik kan niet zeggen dat ik elke dag 

juichendjuichend naar school ga. Soms is het echt heel saai. Maar toch vind ik school heel erg 

belangrijk.belangrijk. Werk ook wel, maar dan zul je toch eerst naar school moeten. Zonder diploma 

komkom je nergens meer. Voor de simpelste klussen vragen ze al een diploma " (Surinaamse 

jongen,, Amsterdam, 16 jaar, 4e klas mavo). 
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Tabell  6.5 Ouderlijke betrokkenheid bij 1,9 en 1,25 leerlingen, in procenten 

waardee van school heel belangrijk 

waardee van school belangrijk 

waardee van school niet belangrijk 

regelmatigg spreken over school met ouders 

aff  en toe spreken over school met ouders 

haastt nooit spreken over school met ouders 

regelmatigg bezoeken van ouderavonden 

aff  en toe bezoeken van ouderavonden 

nooitt bezoeken van ouderavonden 

1,99 leerlingen 

65 5 

35 5 

0 0 

58 8 

31 1 

11 1 

41 1 

38 8 

21 1 

1,255 leerlingen 

35 5 

61 1 

4 4 

49 9 

35 5 

16 6 

58 8 

26 6 

17 7 

Eenn aantal allochtone jongeren vindt dat hun ouders zelfs te veel waarde aan de school 

hechten.. De ouders stellen onmogelijke eisen, waar de jongeren niet aan kunnen voldoen. 

Dezee ouders zijn meestal ook niet in staat om hun eisen ook in praktische zin te ondersteunen, 

bijvoorbeeldd door met het huiswerk te helpen. Sommige jongeren spreken, om van het gezeur 

aff  te zijn, maar helemaal niet meer met hun ouders over school. "Mijn ouders spreken slecht 

Nederlands,Nederlands, hebben weinig opleiding gehad en werken niet. Ze zijn nog sterk op Turkije gericht 

enen gaan er elk jaar heen. Ze hebben eigenlijk geen idee van de opleidingen hier in Nederland, 

maarmaar roepen steeds dat ik mijn best moet doen op school. Zelf kunnen ze me helemaal niet 

helpenhelpen als ik problemen heb met school. Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met over 

schoolschool te vertellen. Ik spreek daar nu vaker met mijn vrienden of met leraren over. Ik wil na de 

havohavo commerciële bouwkunde gaan doen; mijn ouders weten niet goed wat het inhoudt, maar 

ietsiets met de bouw lijkt hun wel goed " (Turkse jongen, 17 jaar, Enschede, 5e klas havo). 

6.3.22 Kinderen van hoger  opgeleide ouders 

Schoolkeuzemotieven Schoolkeuzemotieven 

Inn het Onderwijsvoorrangsbeleid worden alle niet tot een achterstandsgroep behorende 

leerlingenn samengevoegd tot de categorie 1,0 leerlingen. Dat deze leerlingen een zeer 

heterogenee groep vormen, komt echter ook in het schooladvies en de schoolkeuzemotieven 

naarr voren. Er is duidelijk een onderscheid te maken tussen enerzijds de modale 1,0 

leerlingen,, die vaak een mavo/havo advies krijgen en anderzijds de 1,0 elite leerlingen, die 

nagenoegg altijd een havo/vwo advies krijgen. Met name deze laatste groep is zeer 

uitgesprokenn in hun motieven. Zij laten zich hierbij nauwelijks leiden door het advies van de 

basisschool.. Het belangrijkste schoolkeuzemotief voor deze leerlingen is de sfeer van de 

school.. Hoewel dit aspect bij de andere groepen ook belangrijk is, noemt maar liefst 94 

procentt van de 1,0 elite leerlingen de sfeer het belangrijkste motief. Uit ander onderzoek blijkt 

datt niet alleen voor de leerlingen zelf te gelden, maar ook voor de ouders. "Volgens sommige 
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oudersouders en leerlingen is het welzijnsaspect van de school zelfs belangrijker dan het leren ", 

alduss onderwijskundige Roel Bosker in Trouw (9 mei 1998). Hij vraagt zich wel af of de sfeer 

enn de gezelligheid de belangrijkste keuzemotieven moeten zijn. "Als een leerling eenmaal op 

schoolschool zit, dan vindt hij het er altijd gezellig en hun ouders noemen de sfeer altijd goed. 

ScholenScholen onderscheiden zich nauwelijks op dit terrein. Dus ouders die alleen op basis van dit 

criteriumcriterium een school zoeken, richten zich niet op het vinden van een effectieve school. (...) Als 

dede prestaties goed zijn, is de sfeer op school dat ook. " 

Dee sfeer blijk t ook nauw verbonden te zijn met andere belangrijke keuzemotieven van 

dezee leerlingen, te weten de etnische samenstelling, het soort leerlingen op de school en het 

volgenn van vrienden van de basisschool. Met name het laatste argument geldt het sterkst voor 

dee 1,0 elite leerlingen. Er is hier duidelijk sprake van een bepaald scholencircuit, waar men 

zichh expliciet op richt. Voor 1,0 elite leerlingen is ook de grootte (of liever gezegd de 

kleinschaligheid)) van de school van belang. Met name in Amsterdam hebben deze leerlingen 

nogg de beschikking over een aantal "kleine" scholen (bijvoorbeeld categoriale gymnasia), 

waarr men zich onder gelijkgestemden kan bevinden en die men niet te veel met anderen hoeft 

tee "delen". De 1,0 modaal leerlingen hechten minder waarde aan deze kleinschaligheid, maar 

vindenn het wel belangrijk dat de school "netjes" is. Dit komt tot uiting in het belang dat door 

dezee leerlingen aan de criteria etnische samenstelling, imago en ook denominatie wordt 

gegeven.. Het is overigens niet zozeer dat jongeren persé naar een openbare, rooms-katholieke, 

protestants-christelijkee of andersoortige school willen. Denominatie wordt opnieuw vaak 

gebruiktt om de sfeer op school aan te geven. Een deel van de jongeren kiest voor het 

bijzonderr onderwijs, omdat bijvoorbeeld de leerlingen leuker met elkaar zouden omgaan en 

hett er wat "netter" zou zijn. 

All  met al kan geconcludeerd worden dat met name de 1,0 elite leerlingen weliswaar een 

breedd scala aan argumenten opnoemen, maar dat een groot deel daarvan herleid kan worden 

tott het argument sfeer. "Al mijn vriendinnen gingen naar die school, dat vond ik wel 

belangrijk.belangrijk. En je zoekt naar een school die een beetje op de basisschool lijkt. Toen ik op die 

schoolschool kwam, vond ik de sfeer hetzelfde op de basisschool, heel gezellig dus " (Nederlands 

meisje,, 15 jaar, Amsterdam, 3e klas gymnasium). Het extreme belang dat aan de sfeer op 

schooll  wordt toegekend, heeft ook te maken met het feit dat kennisverwerving en 

diplomabezitt voor deze groep vanzelfsprekend zijn. Voor deze leerlingen hoeven scholen niet 

meerr primair mobiliserend te zijn, want het hoogste niveau is al bereikt. Andere 

onderscheidendee factoren, zoals sfeer, nemen dan in belang toe. In verhouding tot de 

opvattingg van veel 1,9 en 1,25 leerlingen, waar de school in eerste instantie een (verplichte) 

instellingg is om wat te leren, hechten 1,0 leerlingen dus veel meer waarde aan de school als 

socialee context. 

Informatievoorziening Informatievoorziening 

Watt betreft de informatievoorziening komt het beeld naar voren dat deze leerlingen, conform 

dee verwachting, een groot aantal methoden gebruiken om aan de informatie te komen (tabel 

6.6)) Een aantal middelbare scholen wordt met de gehele achtste groep bezocht. Dit gebeurt 

overigenss met name in Enschede, waar door het kleinere aantal scholen de situatie 
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overzichtelijkerr is. Bovendien zijn daar meer afspraken tussen het basis- en voortgezet 

onderwijss in dezelfde zuil dan in Amsterdam. Voor een aantal 1,0 modaal leerlingen blijf t het 

daarbijj  en bezoeken zij met hun ouders alleen de school van hun keuze. Voor de meeste 1,0 

elitee jongeren is de informatiezoektocht dan nog niet voltooid. Slechts achttien procent van 

henn bezoekt alleen de school waar men ook daadwerkelijk heen is gegaan. Soms is overigens 

aann de bovenkant de keuze van tevoren al behoorlijk vastgelegd: 'Ik mocht van mijn ouders 

naarnaar elke school, als het maar wel een gymnasium was" meldt een jongen uit de Amsterdamse 

Concertgebouwbuurt.. De meeste jongeren bezoeken met hun ouders een aantal middelbare 

scholen.. Daarbij ligt het maximum op vijf . Van de kennis van vrienden en bekenden wordt 

geprofiteerd,, maar niet vaker dan bij de andere onderscheiden groepen. Ook lezen zij in 

ongeveerr gelijke mate folders en brochures over de school. Daarentegen maken deze jongeren 

well  vaker gebruik van informatie die gegeven wordt door broers en zussen. De kinderen uit 

éénn gezin hebben over het algemeen een vergelijkbare schoolloopbaan en gaan naar dezelfde 

schooll  (en vaak ook hetzelfde niveau). Bijna de helft van de 1,0 elite leerlingen noemt een 

anderee bron van informatievoorziening. Dit zijn met name ouders, andere familieleden of 

vriendenn van ouders die zelf in het onderwijs werkzaam zijn. De meeste 1,0 modaal leerlingen 

beschikkenn niet over een dergelijk netwerk. 

Tabell  6.6 Informatievoorziening bij 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen (meerdere 

antwoordenn mogelijk) 

1,00 modaal 1,0 elite 

bezoekk met ouders aan één middelbare school 38 29 

bezoekk met ouders aan meerdere middelbare scholen 34 68 

bezoekk met basisschool aan middelbare school 68 48 

informatiee van broers en zussen 33 25 

informatiee van vrienden en kennissen 51 49 

lezenn van folders en brochures 46 66 

anderss 28 42 

OuderlijkeOuderlijke betrokkenheid 

Dee betrokkenheid van de 1,0 elite ouders bij de school is over het algemeen groter dan bij de 

1,00 modaal ouders. Dit uit zich in het frequenter bezoeken van ouderavonden en het frequenter 

sprekenn met de kinderen over school. De waarde die volgens de jongeren door de ouders aan 

schooll  wordt gehecht, verschilt weer minder van elkaar (tabel 6.7). Opvallend is dat dit 

percentagee zowel bij de 1,0 modaal als bij de 1,0 elite leerlingen lager ligt dan bij de 1,9 

leerlingen.. Ook hier blijkt weer dat allochtone ouders zeer veel belang aan onderwijs hechten 

enn de school echt als middel zien om sociale mobiliteit te bereiken. Dit is voor de 1,0 ouders 

eenn minder relevante functie van onderwijs, omdat veel leerlingen zich al op een hoog niveau 

bevinden.. Wel zijn de 1,0 ouders veel beter dan de allochtone ouders in staat om hun 
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betrokkenheidd ook in concrete daden om te zetten: bijna de helft van de 1,0 jongeren geeft 
bijvoorbeeldd aan dat zij regelmatig door de ouders worden geholpen met het huiswerk. 

Tabell  6.7 Ouderlijke betrokkenheid bij 1,0 modaal en 1,0 elite leerlingen, in procenten 

1,00 modaal 1,00 elite 
waardee van school heel belangrijk 
waardee van school belangrijk 
waardee van school niet belangrijk 

regelmatigg spreken over school met ouders 
aff  en toe spreken over school met ouders 
haastt nooit spreken over school met ouders 

regelmatigg bezoeken van ouderavonden 
aff  en toe bezoeken van ouderavonden 
nooitt bezoeken van ouderavonden 

49 9 
51 1 
0 0 

52 2 
42 2 

6 6 

54 4 

37 7 

9 9 

57 7 
42 2 

1 1 

71 1 

28 8 
1 1 

71 1 

18 8 
11 1 

6.44 Het verloop van de schoolloopbaan 

Bijj  het verloop van de schoolloopbaan kan aan een aantal zaken worden gedacht. Allereerst 
wordtt bekeken in hoeverre het destijds door de basisschool verstrekte advies juist is gebleken. 
Tenn tweede zal naar voren komen in hoeverre de jongeren te maken hebben met vertragende 
factorenn als doubleren, ongediplomeerde afstroom en voortijdige schoolwisseling. En 
tenslottee kan het succes van de schoolloopbaan worden gedefinieerd in vergelijking met het 
ouderlijkk milieu. In hoofdstuk twee kwam al ter sprake dat er vier prototypen van 
schoolloopbanenn zijn onderscheiden: de stagnerende schoolloopbaan, waarbij jongeren er niet 
inn slagen een hoger onderwijsniveau dan hun laaggeschoolde ouders te behalen; de stijgende 
schoolloopbaan,, waarbij dat wel lukt; de dalende schoolloopbaan, waarbij het bereikte 
onderwijsniveauu van de jongeren lager dan dat van de ouders is (eventueel wel met een 
destijdss verstrekt hoog advies) en tenslotte de consoliderende schoolloopbaan waarbij het 
adviess en het bereikte opleidingsniveau van de jongeren vergelijkbaar is met dat van de 
ouderss en beide op een hoog niveau liggen (figuur 6.1). De stagnerende en consoliderende 
schoolloopbanenn ondersteunen de reproductietheorie, terwijl de stijgende schoolloopbaan bij 
dee mobiliseringstheorie past. De dalende schoolloopbaan ondersteunt geen van beide 
theorieën.. Bij deze indeling wordt dus gekeken naar het verloop van de schoolloopbaan ten 
opzichtee van het ouderlijk milieu. Het gaat daarbij om de intergenerationele mobiliteit, dat wil 
zeggenn dat wordt bekeken in hoeverre de respondenten het beter "doen" dan hun ouders. Van 
eenn vermindering van de invloed van het sociale milieu en een sterk mobiliserend karakter 
vann het onderwijsstelsel is sprake als de bereikte niveaus van de diverse groepen meer op 
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elkaarr gaan lijken. Als alle groepen het beter blijken te doen dan hun ouders, dan is er 
weliswaarr sprake van sociale mobiliteit ten opzichte van de vorige generatie, maar dan 
wordenn de verschillen binnen de generaties door het onderwijs niet verminderd. Het onderwijs 
blijf tt dan de sociale structuren van de maatschappij reproduceren, alleen op een hoger niveau 
dann voorheen. 

Figuurr 6.1 Een typologie van schoolloopbanen 

ouderlijkk milieu laag ouderlijk milieu hoog 
bereiktt opleidingsniveau leerlingen hoog 

bereiktt opleidingsniveau leerlingen laag 

"stijgers" " 
(typee A) 

"stagneerders" " 
(typee B) 

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

CorrectheidCorrectheid van het advies 
Inn de meeste gevallen blijkt het destijds door de basisschool gegeven advies juist te zijn 
geweest,, ook omdat er dikwijl s (expres) een gecombineerd advies is gegeven. Daardoor 
kunnenn de leerlingen nog twee kanten uit. Het advies blijkt daarom het minst uit te komen bij 
degenenn die een puur mavo-advies of een puur havo-advies hebben gekregen (tabel 6.8). 

Tabell  6.8 Ouderlijk milieu en huidig niveau leerlingen, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

totaal l 

1,9 9 

leerlingen n 

(N=107) ) 

40 0 

26 6 

22 2 

12 2 

100 0 

1,25 5 

leerlingen n 

(N=74) ) 

46 6 

27 7 

18 8 

9 9 

100 0 

1,00 modaal 

leerlingen n 

(N== 82) 

20 0 

45 5 

24 4 

13 3 

100 0 

1,00 elite 

leerlingen n 

(N=66) ) 

11 1 

14 4 

21 1 

54 4 

100 0 

totaal l 

(N== 329) 

31 1 

28 8 

23 3 

18 8 

100 0 

Vann degenen met een mavo-advies zit nu een derde deel op het (i)vbo, maar tegelijkertijd zit 
twintigg procent nu op de havo en is dus destijds ondergeadviseerd. Bij degenen met een havo-
adviess blijkt veertig procent op de mavo terecht te zijn gekomen. De havo is duidelijk het 
minstt uitgesproken schooltype. Een prototype havo-leerling manifesteert zich minder snel dan 
eenn prototype vbo, mavo of gymnasiumleerling. Het zijn bij wijze van spreken goede mavo 
leerlingenn of slechte vwo leerlingen. Ook trekt de havo niet in het bijzonder een bepaalde 
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groep.. Bij alle onderscheiden groepen heeft de havo een gelijk aandeel. Op het vwo zitten 

daarentegenn vooral de 1,0 elite leerlingen, op de mavo de 1,0 modaal leerlingen en op het vbo 

dee 1,9 en 1,25 leerlingen. 

Hett verschil tussen adviesniveau en huidig niveau kan wat preciezer bekeken worden door 

puntenn te geven. Hierbij krijgen de leerlingen met een (i))vbo-advies 1 punt, terwijl degenen 

mett een vwo-advies het maximale aantal van 4 punten krijgen.2 Ditzelfde kunnen we doen 

mett het huidige of bereikte niveau. Uit deze tabel 6.9 kan worden afgeleid dat vrijwel alle 

groepenn een hoger advies krijgen dan dat zij uiteindelijk weten te behalen. Opvallend is echter 

datt het verschil tussen advies en uitkomst bij de Turken en Marokkanen (zowel bij de meisjes 

alss de jongens) minimaal is. Turkse jongens en Marokkaanse meisjes weten zelfs hun huidige 

niveauu iets hoger te laten uitkomen dan bij het destijds verstrekte advies. Dit in tegenstelling 

tott de Nederlanders en Surinamers die vrij fors dalen. Bij de Nederlanders wordt dit verklaard 

doorr de 1,25 leerlingen. Hun tot dusverre bereikte niveau komt een stuk lager uit dan het 

adviess dat zij destijds gekregen hebben. Bij de overige Nederlandse leerlingen is er ook sprake 

vann een daling, maar daar valt de schade mee. De slechte score van de Surinaamse leerlingen 

iss vrij opmerkelijk, omdat uit ander onderzoek bekend is dat zij over het algemeen hoger 

scorenn dan Turken en Marokkanen (Veenman, 1996a). Misschien zijn de succesvolle 

Surinaamsee leerlingen wat ondervertegenwoordigd in dit onderzoek, hetgeen samen kan 

hangenn met hun relatief geringe aantal onder de groep respondenten. 

Tabell  6.9 Ontwikkeling advies- en huidige niveau voor verschillende groepen, in punten 

Nederlandsee jongens (N= 96) 

Nederlandsee meisjes (N=100) 

Surinaamsee jongens (N=12) 

Surinaamsee meisjes (N=16) 

Turksee jongens (N=26) 

Turksee meisjes (N= 14) 

Marokkaansee jongens (N= 16) 

Marokkaansee meisjes (N= 29) 

1,99 leerlingen (N= 107) 

1,255 leerlingen (N=74) 

1,00 modaal leerlingen (N=82) 

1,00 elite leerlingen (N=66) 

totaall  (N=329) 

advies s 

2,56 6 

2,82 2 

2,16 6 

1,75 5 

1,92 2 

2,00 0 

2,21 1 

2,33 3 

2,11 1 

2,22 2 

2,42 2 

3,33 3 

2,45 5 

huidigg niveau 

2,39 9 

2,58 8 

2,00 0 

1,53 3 

2,03 3 

2,00 0 

2,17 7 

2,35 5 

2,07 7 

1,89 9 

2,29 9 

3,28 8 

2,31 1 

verschil l 

-0,17 7 

-0,24 4 

-0,16 6 

-0,22 2 

+0,11 1 

0,00 0 

-0,04 4 

+0,02 2 

-0,04 4 

-0,33 3 

-0,13 3 

-0,05 5 

-0,14 4 

Duss (i)vbo = 1; vbo/mavo = 1,5; mavo = 2; mavo/havo = 2,5; havo = 3; havo/vwo = 3,5; vwo = 4 
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Hoewell  de meeste jongeren nog met hun schoolloopbaan bezig zijn, kan op grond van deze 
tabell  voorzichtig geconcludeerd worden dat vooral de Nederlandse 1,25 leerlingen te hoog 
geadviseerdd worden en in de loop der jaren het meest dalen. Zij duiken zelfs onder de 
prestatiess van de allochtone leerlingen, die hun advies samen met de elite leerlingen het meest 
wetenn waar te maken. Dit hangt natuurlijk ook samen met het feit dat de adviezen van de 
allochtonee leerlingen het laagst zijn en zij dus moeilijker kunnen dalen. 

VoortijdigeVoortijdige schoolwisseling, ongediplomeerde afstroom, uitstroom en doubleren. 
Behalvee het verschil tussen advies en het tot dusverre bereikte niveau kunnen ook andere 
aspectenn worden bekeken, die kunnen wijzen op een moeizame dan wel vlotte 
schoolloopbaan.. Dit betreft zaken als het voortijdig van school wisselen, het ongediplomeerd 
dee school verlaten en het doubleren. Omdat deze verschijnselen nauw verbonden zijn met 
leeftijd,, is deze factor constant gehouden door hier per leeftijdsjaar naar te kijken (tabel 6.10). 

Hoewell  een deel van de allochtone leerlingen een relatief gunstige schoolloopbaan 
doorloopt,, vinden we in dezelfde groep jongeren met duidelijke problemen. Veel 1,9 
leerlingenn beginnen de carrière op de middelbare school namelijk al gelijk met een 
achterstand:: veel van hen zijn dertien of zelfs veertien jaar oud, terwijl Nederlandse leerlingen 
meestall  twaalf zijn en soms pas elf. Van de ondervraagde Nederlandse leerlingen is op 
dertien-- of veertienjarige leeftijd nog bijna niemand blijven zitten; bij de allochtone 
leerlingen,, die dus vaak dan pas de middelbare schoolpoorten betreden, is dit al bijna twintig 
procent. . 
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Tabell  6.10 Doubleren, tussentijdse schoolwisseling, diplomabezit en afstroom per groep, 
inn procenten (rekening gehouden met leeftijd) 

1,99 1,25 1,0 modaal 1,0 elite totaal 
leerlingenn leerlingen leerlingen leerlingen (N= 329) 
(N=107)) (N=74) (N=82) (N=66) 

doubleren n 
-- nee 62 
-ja,, 1 keer 32 
-ja,, 2 keer 6 

tussentijdss van 24 
schooll  gewisseld 

diplomabezit t 
-- nee, nog niet 79 
mogelijk k 
-- ja, naar 18 
vervolgopleiding g 
-- ja, naar werk 0 
-- nee, wel naar 1 
vervolgopleiding g 
-- nee, wel naar werk 2 
off  anders 

Hett aantal jongeren dat op jonge leeftijd al van school gewisseld is, is zowel bij de 1,9 en 1,25 
leerlingenn vrij groot. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze jongeren vaak 
overstappenn van de mavo naar het vbo. Van de huidige vbo-leerlingen heeft namelijk dertig 
procentt eerst op een andere school gezeten. Zit men eenmaal de eerste twee jaar op dezelfde 
school,, dan is de kans groot dat men ook wel op die school blijft . Het percentage voortijdige 
wisselaarss stijgt daarna niet zoveel meer en men doet dan vaker een jaar op dezelfde school 
over.. Jongens en allochtonen zijn iets oververtegenwoordigd bij de groep tussentijdse 
schoolwisselaars,, maar de verschillen zijn beperkt. Minder genoemde redenen om tussentijds 
vann school te wisselen betreffen de grootschaligheid van de school (11 procent) en de sfeer 
vann de school (6 procent). 

Inn het ergste geval leiden veelvuldig zittenblijven en voortijdig van school wisselen tot 
eenn ongediplomeerde afstroom uit het onderwijs. Zolang scholieren nog in het 
onderwijssysteemm zitten is er, ondanks het doubleren en het voortijdig van school wisselen, 
nogg een kans dat zij toch een redelijke startkwalificatie voor de arbeidsmarkt zullen krijgen. 
Alss zij echter helemaal zonder diploma uit het onderwijs verdwijnen, dan is de kans groot dat 
zijj  aangewezen zullen zijn op marginale werkgelegenheid en werkloosheid. De ondervraagde 

83 3 
15 5 
2 2 

78 8 
22 2 
0 0 

94 4 

6 6 

0 0 

77 7 

21 1 

2 2 

21 1 16 6 

62 2 

25 5 

9 9 

0 0 

82 2 

17 7 

0 0 

1 1 

94 4 

6 6 

0 0 

0 0 

79 9 

16 6 

2 2 

1 1 
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groepp leerlingen is over het algemeen nog te jong om hier duidelijke uitspraken over te 

kunnenn doen. Slechts zeven respondenten (van de 329) hebben tot dusverre het onderwijs 

ongediplomeerdd verlaten. Twee van hen zitten nu op een cursus en de overige vijf werken. 

Well  is er een aantal respondenten te noemen, waarbij de schoolloopbaan problematisch 

verloopt.. Dit zijn hoofdzakelijk enkele allochtone jongens. Deze leerlingen lopen in sterke 

matee het risico een drop-out van het onderwijssysteem te worden. 

Tevredenheid Tevredenheid 

Dee meeste jongeren zijn tevreden over de schoolkeuze. Het bevalt hen goed op school. Ruim 

tweee derde van alle leerlingen zegt met plezier naar school te gaan en heeft geen spijt van de 

gemaaktee keuze. Vooral de 1,0 leerlingen melden dit, hetgeen ook weer veel te maken heeft 

mett de sfeer op school. De school is in de eerste plaats geschikt om andere jongeren te 

ontmoeten.. Hoewel de jongeren zeggen dat ook de kwaliteit van de school goed moet zijn en 

jee er wat moet leren, gaat het toch vooral om sociale contacten. Matthijssen (1993) noemt dit 

hett leefdomein van de school. De kwaliteit van het onderwijs en andere onderwijskundige 

zakenn als huiswerk en regels noemt hij het leerdomein. Deze aspecten worden over het 

algemeenn een stuk minder gewaardeerd. Veel leerlingen vinden de lessen "ontzettend saai". 

Hett contact met klasgenoten wordt daarom als het meest waardevolle aspect van 

schoolgaann ervaren en compenseert de negatieve kanten van de school. Over leraren spreekt 

menn vaak negatiever: "De leerlingen zijn aardig, maar de leraren zijn debiel" zegt een 

jongenn (15 jaar, Enschede, 4e klas atheneum). Nu is het niet zo dat de behoefte aan sociale 

contactenn resulteert in een vriendschappelijk omgaan met alle medeleerlingen. Juist in de 

puberalee fase is het van belang met wie je wel en met wie je niet omgaat. Men is met elkaar en 

mett zichzelf bezig. De groep van leeftijdgenoten dient daarbij als referentiekader voor wie je 

zelff  graag wel en niet wil zijn. Jongeren willen een eigen identiteit ontwikkelen, maar 

tegelijkertijdd ergens "bijhoren". Op middelbare scholen is er doorgaans sprake van een groot 

aantall  subculturen: gabbers, kakkers, alto 's, aso 's en buitenlanders zijn slechts enkele van de 

tee onderscheiden groepen. "Ik ben zelf een gabber. Niet omdat ik er zo uitzie, maar wel wat de 

muziekmuziek betreft. En dan zitten er ook nog alto's en kakkers op de school. Soms zeggen ze dat ik 

ookook een kakker ben, omdat ik uit Stokhorst kom. Dat is dus echt niet waar. Maar het grootste 

probleemprobleem zijn die Turken. Die zien er echt niet uit. Ze willen er graag bijhoren, maar dan 

kopenkopen ze precies de foute kleren. Of ze combineren een leuke broek met een heel stomme trui. 

EnEn een gabberbroek en een hoofddoek, dat ziet er al helemaal niet uit!"  (Nederlands meisje, 

155 jaar, Enschede, 3e klas havo). Er is uiteraard sprake van samenhang tussen factoren die de 

schoolloopbaann vertragen en de tevredenheid van de leerling. Jongeren die zijn blijven zitten 

off  voortijdig gewisseld zijn, zijn wat minder tevreden over de eerste keuze dan de andere 

jongeren.. Het is minder leuk op school als het niet zo goed gaat of het gaat minder goed als je 

schooll  niet leuk vindt. In paragraaf 6.2 kwam al een voorbeeld van een uiterst moeizame 

schoolloopbaann naar voren. Toch moet hierbij vermeld worden dat dit soort verhalen bij de 

respondentenn een uitzondering zijn, al doet berichtgeving in de kranten vermoeden dat een 

groott deel van de jongeren (zeker van allochtone herkomst) op deze manier zijn 

schoolloopbaann (niet) doorloopt en ook de statistieken soms met sombere resultaten komen. 
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SocialeSociale mobiliteit 
Bijj  alle groepen is het opleidingsniveau van de vader gemiddeld hoger dan dat van de moeder 
(tabellenn 6.11 en 6.12). Het opleidingsniveau van de ouders wijkt echter vrijwel nooit meer 
dann één niveau van elkaar af. Gezinnen waarvan de vader academicus is en de moeder hooguit 
dee basisschool doorlopen heeft (of andersom) zijn zeer zeldzaam. 

Tabell  6.11 Etniciteit en opleidingsniveau vader, in procenten 

geenn school 

basisschool l 

vbo/mavo o 

mbo/havo/vwo o 

hbo/wo o 

Nederlands s 

(N=178) ) 

1 1 

4 4 

25 5 

27 7 

33 3 

Surinaams s 

(N=25) ) 

12 2 

20 0 

56 6 

8 8 

4 4 

Turks s 

(N=31) ) 

16 6 

61 1 

16 6 

3 3 

3 3 

Marokkaans s 

(N=43) ) 

40 0 

44 4 

12 2 

5 5 

0 0 

Tabell  6.12 Etniciteit en opleidingsniveau moeder, in procenten 

geenn school 

basisschool l 

vbo/mavo o 

mbo/havo/vwo o 

hbo/wo o 

Nederlands s 

(N=178) ) 

0 0 

6 6 

38 8 

37 7 

19 9 

Surinaams s 

(N=25) ) 

25 5 

19 9 

44 4 

12 2 

0 0 

Turks s 

(N=33) ) 

18 8 

70 0 

6 6 

3 3 

3 3 

Marokkaans s 

(N=44) ) 

52 2 

39 9 

9 9 

0 0 

0 0 

Uitt de vergelijking tussen advies en huidig niveau (tabel 6.9) bleek dat de meeste jongeren te 
makenn hebben met overadvisering en in de loop der tijd iets dalen. Toch weet een aantal 
jongerenn uiteindelijk een hoger onderwijsniveau dan hun ouders te bereiken. Dit geldt vooral 
voorr de allochtone leerlingen. Deze groep doorloopt daarmee een stijgende schoolloopbaan 
(typee A uit figuur 6.1). Hun ouders hebben over het algemeen een zo laag onderwijsniveau dat 
dezee leerlingen in principe niet een lager onderwijsniveau dan de ouders kunnen halen. Rond 
dee 90 procent van de Turkse moeders en de Marokkaanse ouders heeft hooguit de basisschool 
voltooidd (en dan nog in een ander land). Turkse vaders zijn gemiddeld iets hoger opgeleid. In 
feitee halen veel allochtone jongeren alleen al door de leerplichtwet een hoger onderwijsniveau 
dann hun ouders, hoewel dat natuurlijk niet zomaar met elkaar vergeleken kan worden. In 
Nederlandd is het immers wettelijk onmogelijk om met de basisschool te volstaan. Om een 
vergelijkingg tussen ouders en leerlingen mogelijk te maken is het daarom raadzaam het vbo 
alss ondergrens te nemen. Dit betekent dat allochtone jongeren op het vbo niet als sociale 
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stijgerss ten opzichte van de ouders worden gezien. Een behoorlijk groot deel van deze 

leerlingen,, namelijk ruim een derde, volgt echter een opleiding op havo/vwo niveau en kan 

daarmeee als succesvol ten opzichte van hun ouders worden beschouwd. Gezien het homogene 

(lage)) opleidingsniveau van de Turkse en Marokkaanse ouders, kunnen deze grote verschillen 

tussenn Turkse en Marokkaanse leerlingen onderling niet aan verschillen in het ouderlijk 

opleidingsniveauu toegeschreven worden. Het is zelfs opvallend dat de Surinaamse leerlingen, 

vann wie de ouders gemiddeld hoger zijn opgeleid, een lager bereikt niveau behalen dan de 

Turksee en Marokkaanse leerlingen. 

Hett tot dusverre behaalde onderwijsniveau van de meeste Nederlandse leerlingen is 

daarentegenn vergelijkbaar met dat van de ouders. Voor de 1,0 leerlingen en dan met name de 

1,00 elite leerlingen betekent dit een reproductie op hoog niveau. Driekwart van de elite 

leerlingenn volgt een opleiding op havo/vwo niveau. Het op dit moment hoogst mogelijk 

bereikbaree niveau (vwo) is in veel gevallen al behaald en men kan dus niet verder stijgen. 

Dezee schoolloopbanen worden dan ook consoliderend genoemd (type C). De overige 1,0 

leerlingenn laten een divers beeld zien, hetgeen overeenkomt met het gevarieerde 

opleidingsniveauu van deze ouders. Het is overigens opmerkelijk dat twee derde van deze 

leerlingenn - als vbo en mavo samen worden genomen - zich momenteel op een lager dan of 

hooguitt hetzelfde onderwijsniveau bevindt als de ouders. Het onderwijssysteem is voor deze 

groepp leerlingen stagnerender van aard dan verwacht. Veel 1,0 modaal leerlingen doorlopen 

dann ook een schoolloopbaan van type B of zelfs type D (respectievelijk de stagnerende en de 

dalendedalende schoolloopbaan). 

Watt de 1,25 leerlingen betreft, komt naar voren dat zij nog sterker dan de 1,0 modaal 

leertingenn worden geconfronteerd met stagnerende schoolloopbanen (type B). Deze groep is 

hett minst te vinden op havo en vwo. Bijna de helft van deze leerlingen bevindt zich op het 

vbo.. Dit is uiteraard veel hoger dan bij de andere Nederlandse leerlingen, maar ook hoger dan 

bijj  de allochtone leerlingen. Er is bij deze groep steeds meer sprake van een "restgroep" waar 

dee snelle stijging van het onderwijsniveau in de maatschappij aan voorbij lijk t te zijn gegaan. 

Dee leerlingen die tot dit type behoren, bezoeken structureel de lagere typen van het 

middelbaarr onderwijs. 

Toekomstoriëntatie Toekomstoriëntatie 

Overr het uiteindelijke niveau dat de respondenten zullen behalen, is nog niets definitiefs te 

zeggen.. De meesten van hen zijn immers nog bezig met hun schoolloopbaan. Toch is gekeken 

naarr de verwachtingen voor de toekomst. Door de jongeren met een vbo of mavo opleiding 

dienenn er eerder dan door havo/vwo leerlingen keuzen ten aanzien van een vervolgopleiding 

off  werk genomen te worden. Een klein deel van de respondenten heeft daadwerkelijk al de 

overgangg naar een vervolgopleiding of werk gemaakt. Zij zijn hier dus achteraf over 

ondervraagd.. Aan de andere respondenten is naar hun wensen en verwachtingen gevraagd. 

Verrewegg de meeste jongeren willen een vervolgopleiding volgen (tabel 6.13). De grote 

uitzonderingg vormen de 1,25 leerlingen. Van hen wil een kwart na afronding van de huidige 

opleidingg direct de arbeidsmarkt betreden. 
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Tabell  6.13 Toekomstoriëntatie en ouderlijk milieu, in procenten 

werk k 

opleiding g 

anders s 

totaal l 

1,99 leerlingen 

(N=108) ) 

8 8 

92 2 

--

100 0 

1,255 leerlingen 

(N=74) ) 

26 6 

68 8 

6 6 

100 0 

1,00 modaal 

leerlingen n 

(N== 82) 

5 5 

89 9 

6 6 

100 0 

1,00 elite 

leerlingen n 

(N=65) ) 

3 3 

97 7 

--

100 0 

totaal l 

(N== 329) 

10 0 

87 7 

3 3 

100 0 

Off  er meteen voor werk of eerst voor een vervolgopleiding gekozen wordt, hangt behalve met 
hett ouderlijk milieu ook sterk samen met het opleidingsniveau. Leerlingen op het vbo en in 
minderee mate de mavo zijn meer gericht op werk dan jongeren op de havo of het vwo, die in 
allee gevallen zeggen een vervolgopleiding te willen doen. Opnieuw blijkt dat met name de 
Nederlandsee leerlingen op het vbo (dit zijn ook vaak de 1,25 leerlingen) sterk zijn gericht op 
dee arbeidsmarkt. Van hen geeft bijna de helft aan dat zij na de huidige opleiding direct willen 
werken.. Voor allochtone leerlingen op het vbo geldt dit echter in veel mindere mate. Slechts 
vijftienn procent ziet de huidige vbo-opleiding als eindonderwijs. Het ambitieniveau ligt bij 
dezee groep dus duidelijk hoger. Aan de andere kant kan men stellen dat de 1,25 leerlingen 
duidelijkerr dan allochtonen een concreet beroep met hun vbo opleiding voor ogen hebben en 
daaropp in hun opleiding anticiperen. In verzwakte mate komt hetzelfde beeld bij de leerlingen 
opp de mavo naar voren: een kwart van de 1,25 leerlingen en tien procent van de 1,9 leerlingen 
will  na verkrijging van het mavo-diploma direct de arbeidsmarkt op. Voor 1,25 en 1,9 
leerlingenn op de havo en het vwo, bij wie het meest sprake is van sociale mobiliteit, is deze 
optiee absoluut niet aantrekkelijk. Iedereen geeft aan een vervolgopleiding te willen doen. Zij 
onderscheidenn zich daarmee in niets van de havo- en vwo leerlingen afkomstig uit een 1,0 
milieu.. In hoofdstuk acht wordt nagegaan in hoeverre de geuite toekomstwensen te realiseren 
zijnn in de eigen regio. Hierbij zal ook aan de orde komen naar wat voor soort 
vervolgopleidingenn en werk de voorkeur uitgaat en welke verbanden daarbij met de regionale 
contextt kunnen worden gelegd. 

6.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan wat de invloed is van het ouderlijk milieu op de schoolloopbanen 
vann de jongeren. Er is hierbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt van dezelfde categorieën zoals 
dezee ook in het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) zijn omschreven. Er is een duidelijke 
koppelingg te maken tussen het ouderlijk milieu en het type schoolloopbaan van de leerling. 
Grofwegg kan gesteld worden dat veel 1,9 leerlingen een schoolloopbaan van type A doorlopen 
(dee stijgende schoolloopbaan), veel 1,25 leerlingen een schoolloopbaan van type D (de 

141 1 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

dalendee schoolloopbaan), veel 1,0 modaal leerlingen een schoolloopbaan van type B (de 
stagnerendee schoolloopbaan) en veel 1,0 elite leerlingen een schoolloopbaan van type C (de 
consoliderendee schoolloopbaan). 

Tussenn Nederlandse jongeren met laag opgeleide ouders (1,25 leerlingen) en allochtone 
jongerenn met laag opgeleide ouders (1,9 leerlingen) zijn de verschillen aanvankelijk nog 
gering;; etniciteit alleen speelt bij het advies geen onderscheidende rol. Wat betreft het huidige 
niveauu komen er echter wel verschillen naar etniciteit naar voren, waarbij de allochtone 
leerlingenn hun advies meer waar maken dan de autochtone leerlingen. Het is niet zo 
verwonderlijkk dat een groot deel van de allochtone jongeren zich op het vbo of de mavo 
bevindt:: hun ouders hebben meestal niet eens de basisschool voltooid (en dan nog in een 
anderr land). Vrijwel alle 1,9 leerlingen boeken daarom vooruitgang ten opzichte van hun 
ouders.. Een aanzienlijk deel volgt momenteel een opleiding op havo/vwo niveau en doorloopt 
daarmeee een sterk stijgende en mobiliserende schoolloopbaan. Tegelijkertijd is bekend dat 
binnenn diezelfde groep zich ook veel problemen voordoen. Zij wisselen relatief vaak van 
schooll  en blijven vaak zitten. In het ergste geval leiden deze vertragende omstandigheden tot 
voortijdigee en ongediplomeerde schooluitval. Daar is bij deze groep (nog) geen sprake van, 
waarschijnlijkk omdat de ondervraagde leerlingen nog te jong zijn en het merendeel 
leerplichtigg is. 

Dee 1,25 leerlingen weten de minste vooruitgang te boeken en bereiken gemiddeld 
nauwelijkss een hoger onderwijsniveau dan hun ouders. Hun schoolloopbanen kunnen zelfs als 
dalendd gekenschetst worden. Bij deze leerlingen is dus het meest sprake van een 
reproducerendd onderwijsstelsel. Voor een relatief groot deel van de 1,0 modaal leerlingen is 
hett onderwijssysteem stagnerend van aard. Het is zeer waarschijnlijk dat zich onder deze 
groepp een type leerling bevindt, dat voor de aanscherping van het Onderwijsvoorrangsbeleid 
inn 1993 tot de categorie 1,25 leerlingen gerekend werd. Voor de andere 1,0 leerlingen is het 
systeemm ook reproducerend, maar dan op een hoger niveau. Hun schoolloopbanen kunnen als 
consoliderendd worden getypeerd. Voor een flink deel van hen (de elite leerlingen) kan het 
systeemm in dit stadium van de schoolloopbaan niet meer mobiliserend zijn, omdat hun ouders 
all  het maximale onderwijsniveau (hbo/wo) bereikt hebben. 

Ookk het soort schoolkeuzemotieven hangt duidelijk met de sociale achtergrond en de 
gehanteerdee typologie samen. De groep waar het meest sprake is van sociale mobiliteit via het 
onderwijss - de 1,9 leerlingen - is sterk gericht op het advies van de basisschool. Deze 
leerlingenn zien de school en het bijbehorend diploma in eerste instantie als een (verplichte) 
toegangg tot werk. Hun oriëntatie op onderwijs is dus vooral functioneel van aard. Dit geldt 
weliswaarr ook voor de 1,25 leerlingen, maar hun houding ten opzichte van school komt wat 
ongemotiveerderr over. Zij zijn weinig uitgesproken in hun schoolkeuzemotieven. 

Voorr kinderen van hoger opgeleide ouders geldt dat de school niet alleen een manier is 
omm kennis op te doen en een diploma te halen, maar ook en vooral een periode is om sociale 
vaardighedenn te leren. Diplomabezit en kennisverwerving zijn vanzelfsprekend voor deze 
groep.. Voor deze ouders en leerlingen hoeft het onderwijssysteem niet meer primair 
mobiliserendd te zijn. Aspecten die gericht zijn op de school als sociale context (bijvoorbeeld 
dee sfeer, de bevolkingssamenstelling, het imago en de grootte) gaan dan veel zwaarder tellen 
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bijj  het kiezen en succesvol doorlopen van een school. De 1,0 elite leerlingen gaan daarom 

bijnaa altijd naar een havo/vwo opleiding op een gereputeerde school waar de sfeer herkenbaar 

iss en in overeenstemming is met het eigen sociaal milieu ("ons soort mensen"). Sfeer en 

aanpalendee motieven zijn dan ook van doorslaggevend belang voor deze leerlingen die veelal 

eenn consoliderende schoolloopbaan doorlopen. De groep 1,0 modaal leerlingen tenslotte is 

duidelijkk de meest heterogene groep. Hun schoolkeuzemotieven zijn dan ook tamelijk 

verschillend.. Zij realiseren zich heel goed dat zij niet bij de 1,0 elite leerlingen horen - en daar 

ookk niet de benodigde havo/vwo adviezen voor krijgen - maar wensen ook niet te veel tot de 

1,99 en 1,25 leerlingen gerekend te worden. Hun schoolkeuzemotieven zijn daarom gericht op 

hett vinden van een "nette" en "degelijke" school, die niet te elitair is maar hen ook niet voor 

hunn gevoel naar beneden haalt. 
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