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Hoofdstukk zeven 

Buurtinvloedenn en de schoolloopbaan 

7.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is de relatie tussen individuele kenmerken en het verloop van de 
schoolloopbaann besproken. Hierbij is het belang van het ouderlijk milieu en dan met name het 
ouderlijkk opleidingsniveau voor de schoolloopbanen van de jongeren aangetoond. In dit 
hoofdstukk zal bekeken worden in hoeverre buurtinvloeden deze relatie versterken dan wel 
afzwakken.. In eerdere hoofdstukken is een aantal veronderstellingen over de invloed van de 
buurtt op schoolloopbanen en schoolkeuzen geformuleerd. Hierbij kan een onderscheid 
wordenn gemaakt tussen enerzijds structurele invloeden en anderzijds culturele invloeden. 
Dezee zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar spelen op elkaar in. 

Dee eerste verklaring richt zich op de buurt als leverancier van (onderwijs)faciliteiten. In 
sommigee buurten is er een dermate verschraald aanbod, dat alleen (zwarte) scholen met 
weinigg kwaliteit zijn overgebleven. Bepaalde typen hoger onderwijs zijn afwezig en daarom 
bezoekenn jongeren uit concentratiewij ken lagere typen scholen dan vergelijkbare jongeren uit 
buurtenn met een gevarieerder bevolkingsopbouw, louter en alleen omdat er geen eigen 
volwaardigg aanbod in de buurt is. 

Dee tweede verklaring richt zich op het hebben van verschillende hulpnetwerken, die 
doorwerkenn in de informatievoorziening en schoolkeuze en daarmee in de schoolloopbaan. 
Dee buurt functioneert immers ook als een netwerksysteem in faciliterende zin. Jongeren in 
achterstandsbuurtenn hebben een eenzijdiger en beperkter (personen)netwerk ter beschikking, 
waardoorr zij minder informatie krijgen, niet op de hoogte zijn van (hogere) 
onderwijsmogelijkhedenn en ook niet gewezen worden op de mogelijkheden om aan deze 
(hogere)) vormen van onderwijs deel te nemen. 

Eenn derde verklaring houdt verband met het bestaan van een buurtcultuur, die in het geval 
vann achterstandsbuurten negatief doorwerkt in de schoolloopbanen. Jongeren uit deze buurten 
zienn het nut van leren niet in, omdat ze niet worden gemotiveerd door mensen uit de buurt 
(Kroftt et al., 1989). De armoedecultuur van de wijk werkt door in de houding van jongeren en 
hunn ouders ten opzichte van onderwijs. Er ontstaat in deze wijken een geïnternaliseerde anti-
schoolcultuurr (Bun & Spruit, 1982). 

Eenn vierde en laatste verklaring zou kunnen zijn dat de schoolcarrières van jongeren uit 
achterstandsbuurtenn negatiever verlopen, omdat zij niet naar scholen buiten de buurt mogen 
gaann en de toegankelijkheid is ingeperkt. Zij worden van deze scholen geweerd. Op basis van 
dee (slechte) status en identiteit van de buurten treedt er territoriale stigmatisering op. 
Jongerenn wordt de toegang tot scholen buiten de buurt ontzegd. 

Inn de opbouw van dit hoofdstuk zijn deze ideeën en hypothesen verwerkt. Allereerst 
wordtt nagegaan in hoeverre de adviezen en loopbanen van jongeren met een vergelijkbaar 
ouderlijkk milieu in de diverse buurten van elkaar verschillen. Om de zelfstandige invloed van 
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dee buurt op het spoor te komen, is het belangrijk om de individuele factoren hierbij zoveel 

mogelijkk constant te houden. In de daarop volgende paragrafen zullen de eerder genoemde 

theorieënn als verklaring voor de aangetroffen verschillen tussen buurten onderzocht worden. 

7.22 Advies, loopbaan en buurt 

Uiteraardd laten de jongeren in de diverse onderzoeksbuurten grote verschillen zien in het 

adviess dat zij krijgen en in de schoolloopbaan die zij doorlopen. Dit heeft echter vooral te 

makenn met het feit dat de jongeren ook uit zeer verschillende ouderlijke milieus afkomstig 

zijnn en dat deze milieus ongelijk over de diverse buurten verdeeld zijn. Het is daarom 

noodzakelijkk de persoonlijke en individuele kenmerken zoveel mogelijk constant te houden. 

Dee invloed van de buurt zal daarom beschreven worden voor de vier belangrijkste groepen die 

inn dit onderzoek met als leidraad de criteria van het OVB worden onderscheiden. Hierbij 

wordenn de 1,0 leerlingen net als in het vorige hoofdstuk onderverdeeld in een modale groep 

enn een elite groep. Als er minder dan tien leerlingen per buurt tot een bepaalde groep behoren, 

wordtt deze buurt niet meegenomen in de bespreking. De vertekeningen zouden dan te groot 

zijn. . 

7.2.11 Kinderen van laag opgeleide allochtone en autochtone ouders 

Dee groep jongeren met laag opgeleide allochtone ouders (de 1,9 leerlingen) is in dit 

onderzoekk vooral woonachtig in de Amsterdamse Stadionbuurt en Vogelbuurt. Daar vormen 

zee rond de zeventig procent van de totale ondervraagde populatie. In Deppenbroek is hun 

aandeell  ongeveer veertig procent en in Ribbelt en Nieuwendam ongeveer een kwart. In de 

Concertgebouwbuurtt en Stokhorst is deze groep vrijwel geheel afwezig. Deze twee buurten 

zullenn dan ook hier niet verder besproken worden. De vraag is of deze homogeen gehouden 

groepp grote verschillen per buurt laat zien. Allereerst wordt gekeken naar het advies dat deze 

jongerenn op de basisschool hebben gekregen (tabel 7.1). Opvallend is dat de allochtone 

jongerenn in de Enschedese wijken Deppenbroek en in mindere mate Ribbelt gemiddeld lagere 

adviezenn krijgen dan in de Amsterdamse wijken. Ze krijgen in Enschede namelijk minder 

vaakk een havo/vwo advies. Tussen Ribbelt en Deppenbroek doen zich ook enige verschillen 

voor.. In Deppenbroek krijgen deze jongeren vaker een vbo/mavo advies dan in Ribbelt, waar 

zijj  vaker een mavo/havo advies krijgen. Door de kleine aantallen (met name in Ribbelt en 

Nieuwendam)) treden er natuurlijk gauw vertekeningen op 
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Tabell  7.1 Adviesniveau van 1,9 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo/mavo o 

mavo/havo o 

havo/vwo o 

totaal l 

Deppenbroek k 

(N=21) ) 

67 7 

24 4 

9 9 

100 0 

Ribbelt t 

(N=12) ) 

42 2 

42 2 

16 6 

100 0 

Stadionbuurt t 

(N=31) ) 

19 9 

55 5 

26 6 

100 0 

Vogelbuurt t 

(N=28) ) 

50 0 

21 1 

29 9 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=12) ) 

58 8 

17 7 

25 5 

100 0 

Binnenn Amsterdam vallen vooral de verschillen tussen de Stadionbuurt enerzijds en de buurten 

inn Amsterdam-Noord anderzijds op. De jongeren in de Stadionbuurt krijgen veel vaker een 

mavo/havoo advies en gaan dus vaker naar algemeen voortgezet onderwijs dan in de twee andere 

buurten,, waar eerder een advies voor beroepsonderwijs wordt gegeven. Het percentage 

havo/vwoo adviezen verschilt echter weer niet zoveel van elkaar. "Vooral de intelligente kinderen 

probeerprobeer ik niet te onderadviseren. Liever geef ik dan een iets hoger advies, dan kunnen ze altijd 

nognog naar beneden. Maar de zwakbegaafde leerlingen stuur ik het liefst naar vbo-scholen met een 

duidelijkduidelijk programma, waar ze goed tot hun recht komen. Daar balen die leerlingen dan wel eens 

van,van, die beschouwen dat vbo als een eindstation. Dan zeg ik altijd: dat is niet waar, uiteindelijk 

kankan je via mbo en hbo ook naar de universiteit" (lerares basisschool Vogelbuurt, Amsterdam-

Noord).. Het onderscheid tussen de buurten manifesteert zich daarom vooral binnen de lagere 

vormenn voor voortgezet onderwijs: in een advies en keuze voor enerzijds beroepsonderwijs in de 

vormm van vbo en anderzijds voor algemeen onderwijs in de vorm van mavo, soms in combinatie 

mett een voorzichtig havo-advies. 

Hett gemiddeld hogere niveau in de Stadionbuurt blijf t ook gedurende de schoolloopbaan van 

krachtt (tabel 7.2). Bijna de helft van de ondervraagde allochtone jongeren volgt een opleiding op 

havo/vwoo niveau tegenover ongeveer dertig procent in de buurten in Noord. De relatief hoge 

onderwijspositiee van de allochtone leerlingen in de Stadionbuurt gaat echter relatief vaak 

gepaardd met bijverschijnselen als voortijdige schoolwisseling en doubleren. Bijna de helft is 

voortijdigg naar een andere school gegaan, soms ook in combinatie met doubleren of afstroom 

naarr een lager niveau. Een voortijdige schoolwisseling leidt vrijwel altijd tot een lager niveau: 

vaakk gaat het om de wisseling van mavo naar vbo. Uiteindelijk komt dus toch een groter deel 

vann de leerlingen op het vbo terecht. Desondanks blijven de leerlingen in de Stadionbuurt het 

relatieff  goed doen. 

147 7 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

Tabell  7.2 Huidig niveau van 1,9 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

totaal l 

Deppenbroek k 

(N=21) ) 

43 3 

38 8 

19 9 

--

100 0 

Ribbelt t 

(N=12) ) 

16 6 

42 2 

42 2 

--

100 0 

Stadionbuurt t 

(N=31) ) 

29 9 

23 3 

26 6 

22 2 

100 0 

Vogelbuurt t 

(N=28) ) 

56 6 

14 4 

14 4 

16 6 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=12) ) 

58 8 

8 8 

26 6 

8 8 

100 0 

Hett aandeel van de 1,25 leerlingen is de afgelopen jaren gestadig afgenomen. Dit komt in de 
eerstee plaats door een stijging van het gemiddelde onderwijsniveau van de Nederlandse 
ouders.. De daling is in de grote steden extra sterk geweest, omdat juist deze groepen vaak zijn 
gesuburbaniseerdd naar goedkope groeikernen en hun woningen veelal zijn betrokken door 
migranten.. Bovendien is de norm om tot deze groep te worden gerekend in de loop der tijd 
aanzienlijkk verscherpt. Uiteindelijk is deze groep dan ook in slechts twee buurten van dit 
onderzoekk redelijk vertegenwoordigd: namelijk in Ribbelt in Enschede en in Nieuwendam in 
Amsterdam.. Ongeveer de helft van de aldaar ondervraagde jongeren voldoet aan deze 
omschrijving.. In Deppenbroek zijn deze jongeren, alhoewel in de minderheid, ook nog wel te 
vinden.. In de Stadionbuurt, Vogelbuurt, Concertgebouwbuurt en Stokhorst zijn er nauwelijks 
jongerenn (meer) te vinden die passen in dit profiel. Deze buurten worden dan ook verder 
buitenn beschouwing gelaten, hetgeen overigens betekent dat het vergelijkingsmateriaal nogal 
magerr is. 

Dee 1,25 leerlingen uit deze wijken krijgen in ongeveer dezelfde mate een havo/vwo 
adviess als hun allochtone buurtgenoten (tabel 7.3). Hier blijkt opnieuw uit dat het niet zozeer 
dee etniciteit is die de schoolloopbaan beïnvloedt, maar veel meer het ouderlijk 
opleidingsniveau.. De enige buurten die binnen dezelfde regionale context wat betreft de 1,25 
leerlingenn met elkaar vergeleken kunnen worden zijn Deppenbroek en Ribbelt. De verschillen 
zijnn niet groot en worden verklaard door het relatief geringe aantal respondenten in 
Deppenbroek,, waardoor er makkelijk vertekeningen optreden. 

Hett aantal leerlingen dat momenteel een opleiding op havo/vwo niveau volgt is zowel in 
Ribbeltt als Deppenbroek gelijk (tabel 7.4). Het is echter lager dan op basis van de adviezen 
verwachtt had kunnen worden en is ook lager dan bij de allochtone 1,9 leerlingen in deze 
buurten.. In het vorige hoofdstuk kwam de relatief sterke daling van de 1,25 leerlingen 
gedurendee de schoolloopbaan al naar voren. Zij krijgen over het algemeen al lage adviezen en 
degenenn die wel een hoog advies krijgen, slagen er veelal niet in dit waar te maken. 
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Tabell  7.3 Adviesniveau van 1,25 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo/mavo o 

mavo/havo o 

havo/vwo o 

totaal l 

Deppenbroek k 

(N=10) ) 

40 0 

40 0 

20 0 

100 0 

Ribbelt t 

(N=23) ) 

52 2 

30 0 

18 8 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=20) ) 

35 5 

30 0 

35 5 

100 0 

Tabell  7.4 Huidig niveau van 1,25 leerlingen per buurt, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

Deppenbroek k 

(N=10) ) 

50 0 

40 0 

10 0 
--

Ribbelt t 

(N=23) ) 

57 7 

30 0 

8 8 

5 5 

Nieuwendam m 

(N=20) ) 

50 0 

20 0 

15 5 

15 5 

totaal l 100 0 100 0 100 0 

Bijj  de vergelijkbare groep in Nieuwendam is er eveneens sprake van een daling; indertijd 

kreegg 35 procent een vbo/mavo advies, nu blijkt alleen al de helft van de leerlingen op het vbo 

tee zitten en nog eens twintig procent op de mavo. Ook hier is het percentage dat havo/vwo 

volgtt lager uitgekomen dan destijds geadviseerd, maar het blijf t wel op een hoger niveau dan 

inn de buurten in Enschede. 

7.2.22 Kinderen van hoger opgeleide ouders 

Dee resterende groep 1,0 leerlingen is in vergelijking met de andere groepen heel heterogeen. 

Err is daarom, net als in hoofdstuk zes, een splitsing gemaakt tussen 1,0 modaal leerlingen en 

1,00 elite leerlingen. De dominante woonlocatie van deze leerlingen (met name de 1,0 elite 

leerlingen)) laat het tegenovergestelde beeld van de andere twee groepen zien. Deze jongeren 

zijnn voornamelijk woonachtig in de Concertgebouwbuurt en Stokhorst (meer dan tachtig 

procentt van de ondervraagde jongeren) en in veel mindere mate in de overige wijken. In de 

Vogelbuurtt zijn nauwelijks 1,0 modaal leerlingen en al helemaal geen 1,0 elite leerlingen 

aangetroffen.. Deze buurt wordt dan ook buiten beschouwing gelaten. 

Dee verschillen in advies bij deze groep manifesteren zich vooral op havo/vwo niveau. In 

dee buurten waar deze jongeren in de minderheid zijn, worden veel minder havo/vwo adviezen 

gegevenn dan in de elitebuurten (tabel 7.5). Het gemiddelde adviesniveau komt in de niet-elite 

buurtenn bij deze groep dan ook lager uit. De duidelijk hogere adviezen in de elitebuurten 
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wordenn overigens vooral verklaard door het gemiddeld veel hogere opleidingsniveau van de 
bevolkingg in deze buurten. In de wijken Stokhorst en Concertgebouwbuurt heeft de overgrote 
meerderheidd van de ouders een hbo/wo opleiding genoten, terwijl de 1,0 ouders in de andere 
buurtenn vaker een opleiding rond havo/mbo niveau hebben. Ook de 1,0 modaal leerlingen in 
Stokhorstt en vooral de Concertgebouwbuurt krijgen echter hogere adviezen dan vergelijkbare 
jongerenn in de andere buurten. Er is dus eigenlijk sprake van een elitair buurteffect: modale 
jongerenn worden in chique wijken eerder omhoog getrokken dan dat zij in achterstandswijken 
omlaagg worden getrokken. 

Tabell  7.5 Adviesniveau van 1,0 modaal leerlingen per buurt, in procenten 

Deppen-- Ribbelt Stokhorst Stadion- Concert- Nieuwendam 
broekk (N=12) (N=17) buurt gebouw (N=10) 

(N=19)) (N=10) (N=12) 
vbo/mavo o 
mavo/havo o 
havo/vwo o 

totaal l 

37 7 
53 3 
11 1 

100 0 

42 2 
50 0 
8 8 

100 0 

18 8 
47 7 
35 5 

100 0 

--
70 0 
30 0 

100 0 

--

16 6 
84 4 

100 0 

10 0 
80 0 
10 0 

100 0 

Beperkenn we de groep 1,0 leerlingen tot alleen de 1,0 elite leerlingen, dan blijven slechts de 
Concertgebouwbuurtt en Stokhorst ter vergelijking over. Deze groep krijgt in de 
Concertgebouwbuurtt vrijwel zonder uitzondering en vanzelfsprekend een havo/vwo advies 
(944 procent), terwijl in Stokhorst toch nog vrij regelmatig een lager advies wordt gegeven (75 
procentt krijgt een havo/vwo advies). In de Concertgebouwbuurt zijn er geen verschillen 
tussenn de 1,0 modaal en de 1,0 elite leerlingen; in Stokhorst is het gemiddelde advies bij de 
elitegroepp duidelijk hoger ten opzichte van de overige 1,0 leerlingen. Deze laatste groep krijgt 
echterr ook in Stokhorst hogere adviezen dan in de andere Enschedese buurten. 

Tenslottee werpen we nog een blik op het huidige niveau van de 1,0 leerlingen (tabel 7.6). 
Ookk hier blijkt dat de 1,0 modaal leerlingen een veel heterogener groep vormen dan de andere 
onderscheidenn groepen. Deze categorie omvat alle leerlingen die niet tot één van de specifiek 
omschrevenn groepen kunnen worden gerekend. In Ribbelt en Deppenbroek lijk t hun bereikt 
niveauu op dat van de 1,25 en 1,9 leerlingen en zit een groot deel van hen op het vbo of de 
mavo.. In de Amsterdamse buurten Nieuwendam en de Stadionbuurt laat de groep een 
gemiddeldd hoger onderwijsniveau zien en volgt een flink deel een opleiding op havo/vwo 
niveau.. In Stokhorst en de Concertgebouwbuurt worden deze leerlingen duidelijk 
meegetrokkenn door de dominante 1,0 elite leerlingen. In Stokhorst zit twee derde van hen op 
dee havo of het vwo en in de Concertgebouwbuurt vrijwel iedereen. 
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Tabell  7.6 Huidige niveau van 1,0 modaal leerlingen per buurt, in procenten 

vbo o 

mavo o 

havo o 

vwo o 

totaal l 

Deppen--

broek k 

(N=19) ) 

42 2 

47 7 

11 1 

--

100 0 

Ribbelt t 

(N=12) ) 

42 2 

50 0 

--

8 8 

100 0 

Stokhorst t 

(N=17) ) 

--

35 5 

47 7 

18 8 

100 0 

Stadionbuurt t 

(N=10) ) 

10 0 

30 0 

30 0 

30 0 

100 0 

Concert--

gebouw w 

(N=12) ) 

--

8 8 

50 0 

42 2 

100 0 

Nieuwendam m 

(N=10) ) 

10 0 

40 0 

30 0 

10 0 

100 0 

Opp basis van de voorgaande vergelijking kan geconstateerd worden dat in alle buurten en aan 

allee groepen in Amsterdam hogere adviezen worden gegeven dan in Enschede. Deze regionale 

verschillenn staan in het volgende hoofdstuk centraal. Op buurtniveau komt een tweetal zaken 

naarr voren, die het waard zijn om nader uitgezocht te worden. Ten eerste betreft dit de 

opmerkelijkee positie van de jongeren in de Stadionbuurt. Jongeren in deze buurt krijgen een 

gemiddeldd hoger advies en gaan (in eerste instantie) veel minder vaak naar het 

beroepsonderwijss dan vergelijkbare jongeren in de andere buurten. In de volgende paragraaf 

zall  dit zogenaamde "Stadionbuurt-effect" nader beschreven worden. 

Tenn tweede is het homogene karakter van de elitebuurten en de doorwerking daarvan in 

dee schoolloopbanen opgevallen. Terwijl in de andere buurten er tot op zekere hoogte sprake is 

vann een menging van diverse groepen, is de bevolkingssamenstelling in Stokhorst en de 

Concertgebouwbuurtt heel eenzijdig en laten de meeste jongeren een zeer vergelijkbaar beeld 

zien.. Dit geldt ook voor de 1,0 modaal leerlingen in deze buurten, die een hoger advies 

krijgenn en hogere niveaus volgen dan dezelfde groep jongeren in de andere buurten. In 

paragraaff  7.4 komt dit "elitaire buurteffect" aan de orde. 

7.33 Het Stadionbuurt-effect 

Dee schoolloopbanen van jongeren in de Stadionbuurt zijn hoger en algemener van aard dan 

bijj  vergelijkbare jongeren in de andere buurten. Om hiervoor een verklaring te vinden, zullen 

dee resultaten van de Stadionbuurt en de Vogelbuurt (de andere geselecteerde Amsterdamse 

1,99 buurt) op een aantal punten met elkaar vergeleken worden. Dit gebeurt met hulp van de 

eerderr geformuleerde theorieën op het gebied van het onderwijsaanbod, de hulpnetwerken, de 

buurtcultuurr en de territoriale stigmatisering. Deze verschijnselen kunnen van invloed zijn op 

dee beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van onderwijs. Om met de 

beschikbaarheidd te beginnen: in de omgeving van de Stadionbuurt staan zeer veel scholen voor 

(mavo)/havo/vwoo en weinig tot geen vbo-scholen. De term "verschraald aanbod" is dan ook 

zekerr niet van toepassing op de Stadionbuurt. Er is eerder sprake van een beperkt aanbod aan de 

onderkantt dan aan de bovenkant. Dit komt overeen met de dominante bevolkingssamenstelling 
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inn Amsterdam-Zuid. De leerlingen van de Stadionbuurt profiteren van dit hoogwaardige 
aanbod,, want zij gaan meer dan vergelijkbare leerlingen in de Vogelbuurt naar de mavo en de 
havo.. Juist het beroepsonderwijs is minder beschikbaar en bereikbaar. Het ontbreken van een 
schooll  voor beroepsonderwijs in de omgeving van de Stadionbuurt heeft a!s merkwaardig 
gevolgg dat juist de vbo-leerlingen het langst onderweg zijn naar school. Bijna veertig procent 
vann de ondervraagde jongeren is langer dan een kwartier onderweg, terwijl dat in de 
Vogelbuurtt slechts zestien procent is. Hier is twee derde van alle leerlingen zelfs binnen tien 
minutenn op school. Het is mogelijk dat de verschillen in beschikbaarheid en bereikbaarheid 
vann het beroepsonderwijs verantwoordelijk zijn voor de verschillende deelname in beide 
buurten.. Toch heeft het keuzemotief "afstand" zowel in de Vogelbuurt als de Stadionbuurt 
slechtss voor ongeveer de helft van de respondenten een rol gespeeld bij de schoolkeuze, ook 
bijj  degenen met een vbo/mavo advies. Wat dit aspect betreft verschillen de buurten dus niet 
vann elkaar. 

Dee jongeren in Amsterdam-Noord hebben wel wat minder keuze dan de jongeren in de 
Stadionbuurt.. Verreweg de meeste jongeren in de Vogelbuurt blijven in de eigen omgeving en 
gaann naar dezelfde scholen. Dit heeft behalve met de beschikbaarheid van onderwijs in de 
eigenn buurt vooral met de bereikbaarheid van onderwijs buiten de eigen buurt te maken. Door 
dee vrij geïsoleerde ligging van Amsterdam-Noord gaan slechts weinig jongeren naar andere 
delenn van de stad. De leerlingen uit de Stadionbuurt verspreiden zich daarentegen over een 
zeerr groot aantal scholen (tabel 7.7). Deze spreiding heeft tevens als gevolg dat slechts 
weinigenn met veel buurtgenoten in de klas zitten. Deze jongeren komen dus relatief vaak met 
jongerenn uit andere buurten in contact en hun netwerk speelt zich vooral voorbij de grenzen 
vann de eigen buurt af. In de Vogelbuurt zegt daarentegen een ruime meerderheid dat veel 
klasgenotenn bij hen in de buurt of in ieder geval in Amsterdam-Noord wonen. Zij gaan dus 
weinigg naar scholen buiten hun buurt, maar omgekeerd trekken hun scholen (of althans hun 
klassen)) ook weinig leerlingen vanuit andere stadsdelen. 

Tabell  7.7 Aantal in eerste instantie uitgekozen middelbare scholen en favoriete twee 
scholenn in de Vogelbuurt en de Stadionbuurt 

Stadionbuurt t 

Vogelbuurt t 

aantall  uitgekozen 
scholen n 

13 3 

7 7 

favorietee twee scholen 
(percentagee leerlingen) 

Spinozaa (23 procent) 
Huygenss (13 procent) 
Brederoo (42 procent) 
Nieuwendam(322 procent) 

wonenn klasgenoten veel 
inn buurt (percentage ja) 

7 7 

63 3 

Hoewell  de jongeren in de Stadionbuurt een groter onderwijsaanbod ter beschikking hebben, 
kann deze ongelijke verdeling niet de enige verklarende factor zijn voor de aangetroffen 
verschillenn tussen de Stadionbuurt en de Vogelbuurt. Ook in de Vogelbuurt zijn faciliteiten 
voorr mavo/havo/vwo te vinden. Het ligt daarom niet voor de hand dat het afwijkende karakter 
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vann de Stadionbuurt uitsluitend door de ongelijke spreiding van middelbaar onderwijs 

verklaardd wordt. Daarvoor zijn de afstanden binnen de steden te gering en is de spreiding van 

verschillendee typen onderwijs te groot. Er zijn daarom aanvullende verklaringen gezocht, met 

namee in de sfeer van regels en cultuur. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de 

houdingg ten opzichte van onderwijs, de invloed van buurtgenoten en het systeem van 

toewijzingg en informatie vanuit de basisschool. 

Dee jongeren in de Stadionbuurt sorteren zich over een groot aantal scholen uit. Deze 

uitwaaieringg wordt door de leerkrachten van de basisschool ook actief gestimuleerd door hen 

opp het bestaan van verschillende scholen te wijzen en een belangrijke, maar juist niet 

doorslaggevendee rol te spelen in de voorlichting en toewijzing. "Tegen jongeren met een 

mavo/havomavo/havo advies zeg ik, ga eens kijken op de Gerrit v/d Veen, het Amsterdams Lyceum of het 

Spinozalyceum.Spinozalyceum. Bij jongeren met een duidelijk havo/vwo advies noem ik bijvoorbeeld het 

FonsFons Vitae, het Hervormd Lyceum of het Nicolaaslyceum. Waarom ze uiteindelijk voor een 

bepaaldebepaalde school kiezen is moeilijk aan te geven. Vaak gaat het via vrienden en kennissen denk 

ik"ik"  (leraar basisschool Stadionbuurt, Amsterdam-Zuid). De leerkrachten van de basisschool 

brengenn de jongeren met verschillende scholen in contact, maar adviseren meestal niet één 

bepaaldee school, zoals in de Vogelbuurt wel gebeurt. Hierdoor is het belang van het 

keuzemotieff  "op advies van de leerkracht van de basisschool" in beide buurten aanzienlijk 

verschillend.. In de Stadionbuurt zegt ruim veertig procent dat het advies van de basisschool 

eenn belangrijke rol bij de schoolkeuze heeft gespeeld, in de Vogelbuurt is dit bijna tachtig 

procent. . 

Hett grote onderwijsaanbod in de omgeving van de Stadionbuurt zorgt er ook voor dat 

leerlingenn zich veel meer dan in de Vogelbuurt op een flink aantal scholen kunnen oriënteren. 

Zoo heeft 63 procent van de leerlingen alvorens een definitieve keuze te maken meerdere 

scholenn bezocht. In de Vogelbuurt is dit niet meer dan 16 procent en heeft twee derde zelfs 

alleenn de school bezocht waar men ook daadwerkelijk heen is gegaan. De leerkrachten van de 

basisscholenn in Noord verwijzen leerlingen ook niet snel naar "de andere kant van het IJ". Zij 

vindenn het aanbod in Noord ruim genoeg, zodat zij zich in de voorlichting ook voornamelijk 

beperkenn tot het aanbod in de directe omgeving. "Er zijn hier genoeg scholen in de buurt, dus 

waaromwaarom zou je kinderen dan zo'n eind laten reizen? Veel ouders en leerlingen hebben daar 

zelfzelf ook bezwaar tegen. Je laat een kind van twaalf toch niet door het drukke centrum gaan, 

terwijlterwijl  ze op vijf minuten loopafstand naar school kunnen?" (lerares basisschool Vogelbuurt, 

Amsterdam-Noord).. Dit citaat maakt ook duidelijk dat het aanbod pas door 

informatieverstrekkingg tot leven komt. Als jongeren niet worden gewezen op de 

mogelijkheden,, dan maken zij er ook minder gebruik van. Geconcludeerd kan daarom worden 

datt het grotere aantal uitgezochte scholen in de Stadionbuurt behalve door het ruimere aanbod 

ookk verklaard wordt door de veelzijdiger informatieverstrekking vanuit de basisschool. In 

feitee wordt er door de leerkrachten over meer scholen minder informatie gegeven. Dit in 

tegenstellingg tot de situatie in Noord, waar over weinig scholen veel informatie wordt 

gegevenn en jongeren dus ook eerder naar dezelfde school gaan. De ruimere 

informatieverstrekkingg in de Stadionbuurt verklaart overigens wel waarom jongeren zich over 
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meerr scholen verspreiden, maar nog niet het hogere en algemenere onderwijsniveau dat 
jongerenn in deze buurt volgen. Daarom zal nu bekeken worden in hoeverre verschillen in de 
buurtcultuurr hier verantwoordelijk voor zijn. 

Hoewell  de sociale achtergrond van de ondervraagde jongeren in de Stadionbuurt 
vergelijkbaarr is met die van de jongeren in de Vogelbuurt, is de bevolkingssamenstelling van 
beidee buurten als geheel heel verschillend. De Stadionbuurt kent een gemengder 
bevolkingsopbouww dan de Vogelbuurt. Jongeren in de Stadionbuurt geven dan ook vaker aan 
datt buurtgenoten over een hoge opleiding beschikken (dertig procent), terwijl slechts elf 
procentt meent dat de meeste buurtgenoten een lage of geen opleiding hebben genoten. In de 
Vogelbuurtt zien we een ander beeld. Daar denkt slechts zestien procent dat de meeste 
buurtgenotenn een hoog opleidingsniveau hebben en zegt een derde dat de meeste 
buurtgenotenn een lage of geen opleiding hebben. Het gemengde karakter van de Stadionbuurt 
komtt ook duidelijk tot uiting in de waarde die buurtbewoners aan opleiding zouden geven 
(duss ongeacht of ze nu zelf een hoge opleiding hebben genoten). In de Stadionbuurt zegt bijna 
dee helft van de jongeren dat school en werk heel belangrijk zouden zijn voor buurtgenoten. In 
dee Vogelbuurt is slechts zestien procent die mening toegedaan en zegt de helft dat de school 
"redelijkk belangrijk" wordt gevonden, terwijl een kwart meent dat school "niet zo belangrijk" 
wordtt gevonden. 

Opp grond van deze gegevens is te verwachten dat de jongeren in de Vogelbuurt over 
minderr positieve voorbeeldeffecten beschikken, omdat ze minder mensen kennen met een 
hogee opleiding en er door de omgeving minder waarde aan school zou worden gehecht. Daar 
komtt bij dat de jongeren in de Vogelbuurt vaker dan in de Stadonbuurt aangeven over veel 
contactenn met buurtgenoten te beschikken, hetgeen door de homogenere 
bevolkingssamenstellingg kan worden verklaard, het feit dat veel jongeren in de eigen buurt 
naarr school gaan en zij daarom met veel jongeren uit de eigen buurt in de klas zitten. 

Tabell  7.8 Aantal contacten in de buurt, in procenten 

Heell  veel contacten redelijk veel contacten niet zo veel contacten totaal 
Stadionbuurtt 20 56 24 ~~ ÏÖÖ~ 
Vogelbuurtt 32 53 15 100 

Watt is nu de invloed van de buurtcultuur op de houding van de jongeren ten opzichte van 
school?? Zijn de jongeren in de Stadionbuurt - waar meer mensen een goede opleiding hebben 
genotenn - positiever over school dan de jongeren in de Vogelbuurt? Wordt zodoende de 
gemiddeldd hogere onderwijsdeelname in de Stadionbuurt verklaard? Hoewel in de Vogelbuurt 
slechtss een minderheid denkt dat buurtgenoten goed geschoold zijn, meent nog altijd 
driekwartt van de ondervraagde jongeren dat de school tenminste redelijk belangrijk wordt 
gevondenn door buurtgenoten. Men kan dus niet aannemen dat het gemiddeld lage 
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onderwijspeill  in deze buurt vooral te maken zou hebben met desinteresse voor onderwijs en 

diploma's. . 

Dee belangrijkste vraag is of het wonen in een wijk waar school en werk minder 

belangrijkk zouden zijn nu betekent dat de jongeren zélf ook minder waarde aan onderwijs en 

werkk hechten. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het aantal jongeren dat zegt weinig waarde te 

hechtenn aan school is in beide buurten te verwaarlozen. Tussen de categorieën "heel veel 

waarde""  en "redelijk veel waarde" onderscheiden de buurten zich duidelijk wel van elkaar. In 

diee zin komt de houding van de jongeren in de Stadionbuurt ambitieuzer over. Het is echter 

niett zo dat schoolloopbanen van ambitieuze jongeren in de Vogelbuurt door de omgeving 

zoudenn worden veroordeeld en getraineerd. Een Marokkaans meisje uit de Vogelbuurt laat 

bijvoorbeeldd weten: "Ik heb nog nooit gemerkt dat mensen het stom vinden dat ik op het vwo 

zit.zit. Ze zeggen er niets van of ze vinden het wel goed. Het zegt hen ook weinig. En al zouden ze 

erer wat van zeggen, dan trek ik me daar niets van aan" (Marokkaans meisje, 17 jaar, 

Vogelbuurt,, 4e klas atheneum). De opvatting dat buurtbewoners van invloed zijn op de 

motivatiee van de jongeren klopt dus slechts in zeer beperkte mate. De meeste jongeren in 

zowell  de Vogelbuurt als de Stadionbuurt laten zich in hun schoolloopbaan niet sterk 

beïnvloedenn door wat de buren zeggen of denken. Dit betekent enerzijds dat zij niet met 

negatievee voorbeelden worden geconfronteerd, maar anderzijds dus ook de positieve 

stimuleringg missen. 

Tabell  7.9 Waarde van school volgens jongeren zelf, in procenten 

heell  veel waarde redelijk veel waarde niet zo veel waarde totaal 

Stadionbuurtt 60 40 - 100 

Vogelbuurtt 37 58 5 100 

Dee grotere waarde die door de jongeren in de Stadionbuurt aan school wordt gehecht, vertaalt 

zichh wel in een sterker dan in de Vogelbuurt heersende "anti-vbo cultuur", hetgeen de 

populariteitt van het algemeen voortgezet onderwijs in deze buurt verklaart. Dit beeld wordt 

doorr de ondervraagde docenten bevestigd. Met name allochtone jongeren zouden het een 

vernederingg vinden om naar het vbo te worden verwezen en proberen als het even kan op de 

mavoo terecht te komen. "Vbo is een vies woord hier. Dat wordt toch als werken met je 

handenhanden gezien. Een kantoorbaantje staat voor veel van hen gelijk aan maatschappelijk 

succes.succes. Eigenlijk is dit zonde, want aan een afgebroken havo-opleiding heb je natuurlijk veel 

minderminder dan aan een voltooide vbo-opleiding. Als jongeren echt naar het vbo moeten, dan 

gaangaan ze vaak naar Panta Rhei in Amstelveen. Ze zijn daar zo met de sneltram en het heeft 

meermeer status om naar die school te gaan dan naar een vergelijkbare school in West 

bijvoorbeeld"bijvoorbeeld" (leraar basisschool Stadionbuurt, Amsterdam-Zuid). Hoewel deze leerkracht 

aangeeftt dat hij zelf niet afkerig staat ten opzichte van het vbo, is hij toch degene die relatief 

hogee adviezen aan de leerlingen verstrekt. Daarbij gaat het niet om de havo en vwo adviezen, 

wantt die zijn in beide buurten ongeveer gelijk verdeeld. De verschillen manifesteren zich 
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voorall  in een keuze voor vbo of mavo. Deze verschillen kunnen dus vooral toegeschreven 

wordenn aan de houding van de jongeren ten opzichte van het vbo, tezamen met een hoger 

adviess vanuit de basisschool. De afstand tot het vbo is duidelijk geen afdoende verklaring 

voorr de geringe populariteit. Als men naar het vbo gaat, dan gaat men zelfs liever naar 

Amstelveenn dan naar een dichterbij gelegen vbo-school in Amsterdam-West. Zelfs op vbo-

niveauu is men in de Stadionbuurt er zich van bewust dat de buurt deel uitmaakt van het 

elitairee rayon Amsterdam-Zuid/Buitenveldert/Amstelveen. 

Ookk bij het verschijnsel territoriale stigmatisering komen de verschillen tussen de 

Stadionbuurtt en de Vogelbuurt duidelijk naar voren. De Vogelbuurt kampt in tegenstelling tot 

dee Stadionbuurt met een negatief imago. Hier bestaat dus het gevaar van territoriale 

stigmatisering.. Bijna twee derde van de jongeren zegt dat hun buurt door de buitenwereld een 

negatieff  imago dat omschreven wordt als "asociaal" en "allochtoon". Dit slechte imago wordt 

doorr de meeste jongeren overigens zelf bevestigd. Een derde van de ondervraagde jongeren 

waardeertt de eigen woonomgeving maar zeer matig of in het geheel niet. "Het is hier echt een 

heelheel slechte buurt met veel criminaliteit. Ook zijn veel mensen heel arm. Ik werk op een 

benzinestation.benzinestation. Dan komen er vaak mensen in een heel dure auto en die gaan dan voor 10 

guldengulden tanken of zo" (Turkse jongen, 18 jaar, Vogelbuurt, 5e klas havo). Uit een onderzoek 

vann het CBS in 1997 kwam de Vogelbuurt als armste buurt van Amsterdam uit de bus. De 

daaropp volgende publiciteit heeft volgens vele jongeren het imago ernstig geschaad. "Toen is 

AT5AT5 (de lokale TV-zender, PG) hier de hele dag gaan rondrijden en hebben ze allemaal beelden 

uitgezondenuitgezonden van zielige mensen die geen geld hebben. Net alsof hier geen andere mensen wonen. 

NuNu vind ik het zelf ook niet zo 'n goede buurt hoor. Ik bedoel, een deel is zeker waar. Maar het 

wordtwordt zo aangedikt en mensen zeggen dan gelijk, o, dat is die asocialenbuurt" (Marokkaans 

meisje,, 18 jaar, Vogelbuurt, 6e klas atheneum). "Dan vragen mensen: zie je nog wel eens een 

Nederlander?Nederlander? Het zit toch helemaal vol Turken bij jou?" (Nederlands meisje, 15 jaar, 

Vogelbuurt,, 3e klas atheneum). 

Hoewell  de jongeren in de Stadionbuurt een vergelijkbare persoonlijke achtergrond 

hebben,, merkt hier vrijwel niemand op dat hun buurt een negatief imago of stigma heeft. Er 

zijnn zelfs meer jongeren die opmerken dat de buurt een elitair imago heeft dan een negatief 

imagoo (respectievelijk zeventien en zeven procent). Opnieuw wordt hierdoor duidelijk dat de 

Stadionbuurt,, zeker voor de buitenwereld, een onderdeel is van Amsterdam-Zuid. "Ja, 

anderenanderen vinden het wel een droge buurt geloof ik. Dan komen ze zelf uit de Bijlmer en dan 

zeggenzeggen ze, bij jou in Zuid gebeurt nooit wat. Alleen maar oude wijven en rijke gasten. Ik zou 

zelfzelf niet in de Bijlmer willen wonen, hoor. Alleen maar geweld. Hier is het wel lekker rustig, 

nietniet echt gezellig, maar ik ken wel wat mensen en daarom is het leuk" (Marokkaans meisje, 

166 jaar, Stadionbuurt, 3e klas mavo). 

Ondankss het slechte imago van de Vogelbuurt is het niet aan te tonen of de jongeren hier 

opp school ook last van hebben. Verreweg de meeste leerlingen uit deze buurt gaan in de eigen 

omgevingg naar de middelbare school. Dit heeft echter vooral met de relatief slechte fysieke 

bereikbaarheidd van scholen in andere buurten te maken alsmede met de relatief eenzijdige 

informatieverstrekkingg vanaf de basisschool. Er zijn geen aanwijzingen dat jongeren uit de 
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Vogelbuurtt louter op basis van hun woonadres van bepaalde scholen uitgesloten zouden 
worden.. Territoriale stigmatisering is dus geen oorzaak van de aangetroffen verschillen tussen 
dee Stadionbuurt en de Vogelbuurt. Geen van de ondervraagde jongeren geeft bijvoorbeeld aan 
datt zij liever naar een school buiten de buurt waren gegaan, maar zich daar niet mochten 
inschrijven.. De meeste jongeren in de Vogelbuurt zeggen ook dat zij op school niet met 
stigmatiseringg worden geconfronteerd, omdat veel klasgenoten bij hen in de buurt wonen. Zij 
merkenn wel dat de buurt in zijn algemeenheid niet al te goed bekend staat, maar ondervinden 
daarvann geen negatieve gevolgen voor wat betreft hun schoolloopbaan. 

7.44 Het elitaire buurteffect 

Bijj  de vergelijking tussen de Stadionbuurt en de Vogelbuurt is enigszins meewarig 
geconcludeerdd dat de jongeren in de Vogelbuurt over een in verhouding beperkt 
scholenaanbodd beschikken. Toch heeft een ruim aanbod niet altijd zijn weerslag op de 
schoolkeuzen.. De 1,0 elite leerlingen uit de eveneens in Amsterdam-Zuid gelegen 
Concertgebouwbuurtt - die dus in principe over hetzelfde ruime aanbod beschikken als de 
jongerenn in de Stadionbuurt - richten zich namelijk juist op een zeer beperkt aantal scholen. 
Ongeveerr tachtig procent van de ondervraagde leerlingen heeft zich in eerste instantie 
aangemeldd op slechts twee scholen in de buurt: degenen met een vwo advies op het Sint-
Ignatiusgymnasiumm en degenen met een havo/vwo advies op het Sint-Nicolaaslyceum. Ook is 
hett duidelijk dat de leerlingen uit de Concertgebouwbuurt naar andere scholen gaan dan de 
leerlingenn uit de Stadionbuurt, ook wanneer het advies gelijk is. Hier blijkt uit dat 
basisscholenn een duidelijke verbinding hebben met bepaalde middelbare scholen, die 
overeenkomenn in signatuur, karakter, populatie en sfeer. Dat wordt ook zo door de jongeren 
zelff  en door de ouders ervaren en gezocht. Met name in Amsterdam-Zuid biedt het ruime 
onderwijsaanbodd aan diverse groepen de mogelijkheid om een school te vinden die volgens 
henn het beste bij hen past. In feite zijn hier drie circuits te onderscheiden, die aansluiten bij de 
inn hoofdstuk vijf gesignaleerde driedeling van het Amsterdamse middelbare onderwijs. Het 
eerstee circuit bestaat grofweg uit de gereputeerde havo/vwo scholen (waaronder de 
zelfstandigee gymnasia), het tweede circuit uit de gemengde mavo/havo/vwo scholen en het 
derdee circuit uit (vooral) de vbo/mavo scholen én de "zwarte" mavo/havo/(vwo) scholen. Ook 
ditt derde circuit is in Amsterdam-Zuid in enige mate vertegenwoordigd, al komen de 
leerlingenn van deze scholen meestal niet uit de buurt. 

Inn Enschede is het aanbod duidelijk beperkter en uniformer. Dit heeft tot gevolg dat de 
1,00 elite jongeren uit Stokhorst naar min of meer dezelfde scholen gaan als de jongeren in de 
tweee andere onderzochte buurten. De groep is eenvoudigweg te klein om een draagvlak voor 
"eigen""  scholen te creëren, zoals in de Concertgebouwbuurt. Van de jongeren in de drie 
onderzochtee buurten gaat daarom een groot deel naar het nabijgelegen Kottenparkcollege of 
naarr de dependance van deze school. Hierbij is het wel zo dat de jongeren uit Stokhorst vaak 
naarr de havo/vwo-afdeling gaan en de jongeren uit Ribbelt en Deppenbroek naar de 
mavo/havoo afdeling. Door het beperktere aanbod gaan verschillende groepen vaker dan in 
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Amsterdamm naar dezelfde scholen en sorteren zich dan binnen die scholen over de 

verschillendee niveaus uit. 

Inn hoofdstuk zes bleek duidelijk dat bij het schoolkeuzeproces veel jongeren en ouders gericht 

zijnn op hun "eigen circuit". Dat is het circuit waarbinnen zij zich informeren over het aanbod. 

Zijj  bezoeken en oriënteren zich op een select aantal scholen. In bijna alle gevallen bezoekt 

menn minimaal drie scholen. Uit het feit dat in de elitebuurten uiteindelijk zeer uniform voor 

dezelfdee school wordt gekozen, kan echter worden afgeleid dat de keuze van tevoren al voor 

eenn belangrijk deel bepaald is en men de open dagen van diverse scholen afloopt omdat het zo 

hoort.. De rol van de basisschool is daarbij meestal beperkt tot louter het advies. In de 

Concertgebouwbuurtt zegt slechts zestien procent dat de leerkracht heeft geadviseerd bij de 

keuzee voor een bepaalde school; in Stokhorst is dit zelfs niet meer dan tien procent. Wel 

hebbenn de jongeren in Stokhorst - net als de andere leerlingen in Enschede - vaak met de 

basisschooll  alle middelbare scholen van de eigen zuil bezocht. In Amsterdam komt dit 

fenomeenn nauwelijks voor en wordt er dus veel meer aan het initiatief van de leerling en zijn 

off  haar ouders overgelaten. 

Bijj  de schoolkeuzemotieven hebben we al gezien dat in het bijzonder "1,0 elite 

leerlingen""  letten op de sfeer en aanverwante kenmerken van de school. Het is duidelijk dat 

wee dit keuzemotief daarmee vooral aantreffen in de Concertgebouwbuurt. Daar kunnen de 

scholenn duidelijk op dit gebied met elkaar vergeleken worden. Ook jongeren in Stokhorst 

vindenn de sfeer van de school een essentieel criterium, maar in Enschede is de keuze wat 

beperkter,, waardoor jongeren minder over de mogelijkheid beschikken om naar 

"afzonderlijke""  scholen als categoriale gymnasia te gaan. In de Concertgebouwbuurt geeft een 

kleinn deel van de jongeren overigens aan dat er best een school dichterbij gevonden had 

kunnenn worden, maar dat die school nooit in overweging is genomen, omdat zij in andere 

opzichtenn niet voldeed aan de wensen. De school paste niet in het circuit en is soms helemaal 

buitenn het gezichtsveld van de jongeren en hun ouders gevallen. De informatievoorziening is 

duss niet oneindig; juist het grote aanbod noopt tot inperking. Een meisje dat op de grens van 

dee Concertgebouwbuurt en De Pijp woont, meldt bijvoorbeeld over haar schoolkeuzeproces: 

"Het"Het is heel erg, maar ik wist tot voor kort niet eens dat die school (waar respondente zelfs op 

uitkijkt ,, PG) gewoon vwo heeft. Ik bedoel, je ziet alleen maar buitenlandse leerlingen en ze 

makenmaken op die school veel reclame voor ondersteuning in andere talen en schakelklassen en 

zo.zo. Ik dacht dat die school alleen was voor mensen die nog niet lang in Nederland wonen. Ik 

kenken ook helemaal niemand op die school en niemand van mijn vrienden ging erheen" 

(Nederlandss meisje, 16 jaar, Concertgebouwbuurt, 4e klas atheneum). 

Eenn kleine maar interessante groep binnen de elitebuurten zijn vbo/mavo jongeren, die wel 

overr een "1,0 achtergrond" beschikken, maar niet voldoen aan het algemene havo/vwo beeld. 

Dee keuzemogelijkheden voor een school zijn voor hen relatief beperkt. Een jongen die 

dichtbijj  een school voor vbo woont, maar dezelfde opleiding in Amstelveen volgt, zegt 

bijvoorbeeld:: "Ik heb er nooit aan gedacht om naar die school te gaan. Dat leek me helemaal 

geengeen leuke school. Geen leuke leerlingen en een agressieve sfeer. Ik moet nu wel ver reizen, 
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maarmaar dat heb ik er wel voor over" (Nederlandse jongen, 16 jaar, Concertgebouwbuurt, 4e klas 

vbo).. Een enkeling uit het 1,0 elite milieu heeft echter op een gegeven moment de overstap 

vann het "gereputeerde circuit" naar het meer gemengde circuit gemaakt. Dat pakt soms goed 

uit,, zoals het onderstaande voorbeeld van een meisje uit de Concertgebouwbuurt laat zien: "Ik 

zatzat eerst op Fons Vitae. Dat was een heel leuke school, maar te moeilijk voor me. Omdat ze daar 

geengeen mavo hebben, moest ik naar een andere school. Indertijd was ik expres naar een school 

zonderzonder mavo-afdeling gegaan. Ik dacht, als het dan even niet goed gaat, sturen ze je gelijk naar 

dede mavo. Dat wou ik niet. Toen ik naar een andere school ging, ben ik goed gaan rondkijken tot 

inin Amstelveen toe. Op een gegeven moment dacht ik, ik ben ook gek ook. Ik woon zo ongeveer 

naastnaast een school met mavo, laat ik het daar gewoon eens proberen. Iedereen praat hier altijd 

heelheel negatief over het Sweelinck, dat er alleen maar tuig opzit en buitenlanders. Nou, het is een 

fantastischefantastische school. Ik heb een ontzettend leuke klas en het gaat heel goed met me. Ik haal alleen 

maarmaar voldoendes, ik weet niet wat me overkomt!" (Nederlands meisje, 15 jaar, 

Concertgebouwbuurt,, 3e klas mavo). Juist doordat de jongeren uit de Concertgebouwbuurt en 

Stokhorstt zich op een beperkt aantal scholen richten, geven zij vaak aan dat veel leerlingen uit 

hunn klas bij hen in de buurt wonen. De buurt- en schoolcontacten vallen dus sterk met elkaar 

samen.. Het is daarom de verwachting dat er in de elitaire buurten sprake is van een 

gemeenschappelijkee buurtcultuur, die in dit geval positief doorwerkt in de loopbanen van de 

jongeren.. Hoewel we in de vorige paragraaf zagen dat in de Vogelbuurt de school- en 

buurtkenmerkenn ook voor een groot deel met elkaar samenvielen, leidde dat niet tot een 

frequentt spreken over school en werk. In Stokhorst en met name de Concertgebouwbuurt is 

"dee school" echter wel een vaak besproken thema (tabel 7.10). 

Tabell  7.10 Frequentie van contact met buurtgenoten over school, in procenten 

Deppenbroek k 
Ribbelt t 
Stokhorst t 
Stadionbuurt t 
Concertgebouw w 
Vogelbuurt t 
Nieuwendam m 

heell  vaak 

29 9 
23 3 
31 1 
11 1 
46 6 
16 6 
16 6 

soms s 
39 9 
43 3 
46 6 
53 3 
39 9 
42 2 
44 4 

(haast)) nooit 
33 3 
34 4 
23 3 
37 7 
16 6 
42 2 
40 0 

totaal l 
100 0 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

Totaall  25 43 32 100 

Hett is niet zo verwonderlijk dat vrijwel alle jongeren in Stokhorst en de Concertgebouwbuurt 

menenn dat buurtbewoners positief over opleiding en werk denken. Er heerst in deze wijken 

eenn duidelijke school- en werkcultuur, waar de jongeren zich goed van bewust zijn. Aan de 

anderee kant is dit thema zo vanzelfsprekend, dat er ook weer niet té veel aandacht voor is. "Of 

werkenwerken belangrijk is? Ja natuurlijk, je moet toch geld verdienen en kunnen leven. Dat vindt 
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iedereeniedereen hier in de buurt wel denk ik. Iedereen werkt hier" (Nederlandse jongen, 15 jaar, 

Stokhorst,, 3e klas havo). "Daar praat je eigenlijk nooit over. Iedereen zit hier op het vwo, dus 

datdat is normaal. Als je niet op de havo of het vwo zit, dan zouden ze waarschijnlijk pas vragen 

gaangaan stellen" (Nederlandse jongen, 15 jaar, Concertgebouwbuurt, 3e klas gymnasium). 'De 

huizenhuizen hier kosten wel wat. Dat kan natuurlijk niet iedereen betalen. Er wonen hier ook veel 

hoogopgeleidehoogopgeleide mensen. Dus ik denk dat werk en school wel belangrijk worden gevonden " 

(Nederlandss meisje, 17 jaar, Concertgebouwbuurt, 5e klas gymnasium). De 1,0 elite leerlingen 

inn deze buurten hechten zelf niet meer waarde aan school dan de jongeren uit de 

achterstandsbuurtenn (tabel 7.11). Wel hechten ze meer waarde aan bepaalde aspecten van het 

onderwijs,, die verband houden met de sfeer op school. Zij zijn veel minder dan de jongeren in 

dee andere buurten zich aan het voorbereiden op een concreet beroep en bovendien zien zij in 

datt een opleiding betekent dat er op de lange termijn meer geld kan worden verdiend. 

Tabell  7.11 Waarde van school en werk in de buurt volgens de jongeren, in procenten 

Deppenbroek k 

Ribbelt t 

Stokhorst t 

Stadionbuurt t 

Concertgebouw w 

Vogelbuurt t 

Nieuwendam m 

totaal l 

heell  veel waarde 

46 6 

50 0 

87 7 

44 4 

68 8 

16 6 

40 0 

51 1 

redelijk k veell  waarde 

46 6 

41 1 

13 3 

46 6 

32 2 

58 8 

47 7 

40 0 

niett zo veel waarde 

8 8 

10 0 

0 0 

11 1 

0 0 

26 6 

13 3 

9 9 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Err is tevens een sterke samenhang tussen de waarde die in de buurt aan scholing en werk zou 

wordenn gehecht en het feit of men denkt dat andere buurtbewoners zelf een goede opleiding 

hebbenn genoten. In de Concertgebouwbuurt en Stokhorst meent dan ook de overgrote 

meerderheidd van de jongeren dat hun buurtgenoten niet alleen veel waarde aan onderwijs 

hechten,, maar dat men in de meeste gevallen (zeventig tot tachtig procent) ook zelf een goede 

opleidingg heeft genoten. 

Dee vergelijking tussen de achterstandsbuurten en de elitebuurten met betrekking tot de 

invloedd van de buurtcultuur op schoolloopbanen levert een interessante bevinding op. Het 

voorbeeldeffectt op basis van ontmoetingen en contacten met buurtbewoners speelt zich vooral 

inn de elitaire buurten af. Het is niet zozeer zoals in de theorie dikwijl s wordt beweerd - dat 

jongerenn in achterstandswijken met allerlei negatieve voorbeelden worden geconfronteerd en 

datt zij ontmoedigd en belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Het is eerder zo dat in 

gegoedee wijken veel positieve voorbeelden door de omgeving worden gegeven, er 

vanzelfsprekendd over school wordt gesproken met vrienden en buren, men naar de juiste 
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scholenn gaat (waar buren en vrienden ook heen gaan) en er regelmatig wordt gevraagd naar de 

vorderingenn op school. Het homogene karakter van deze wijken biedt ook de mogelijkheid 

omm veel over dit soort zaken te spreken en om veel jongeren te ontmoeten die in een 

vergelijkbaree situatie verkeren en dientengevolge een vergelijkbare schoolloopbaan 

doormaken.. In de achterstandswijken wordt er niet zoveel met anderen in de buurt over 

schooll  gesproken, maar dat komt met name omdat jongeren ook niet zoveel mensen in de 

buurtt kennen. Hun buurten kennen een veel heterogener bevolkingssamenstelling. 

Uiteindelijkk kan dit proces wel leiden tot verder uiteenlopende schoolloopbanen, maar dan 

meerr omdat jongeren aan de bovenkant extra worden gestimuleerd dan dat jongeren aan de 

onderkantt extra worden afgeremd. In de elitaire buurten wordt namelijk wel negatief gepraat 

overr "vbo-leerlingen". In deze buurten zijn havo en vwo de standaard en gaan jongeren bij 

wijzee van spreken alleen als het echt niet anders kan naar de mavo. Het eerder aangetroffen 

verschill  tussen enerzijds 1,0 modaal leerlingen in elitaire buurten en anderzijds 1,0 modaal 

leerlingenn in niet-elitaire buurten, waarbij de eerste groep veel vaker naar de havo of het vwo 

gaatt dan de tweede groep, wordt gedeeltelijk door deze buurtcultuur verklaard. Leerlingen 

zettenn hoog in of volgen vanzelfsprekend hun vrienden en buren naar dezelfde scholen. De 

jongerenn uit deze buurten kennen elkaar vaak al vanaf de peuterspeelzaal, zitten bij elkaar op 

hockeyy en voetbal, fietsen in groepen naar dezelfde middelbare school, waar ze dan ook weer 

bijj  elkaar in de klas zitten. "Hoor je niet overal dezelfde verhalen? " vroeg een respondent. 

Inn de andere buurten zijn er juist veel verschillende soorten groepen: allochtone jongeren, 

autochtonee jongeren met een lagere sociaal-economische achtergrond en ook jongeren met 

middelbaarr geschoolde ouders. Er is daarom eerder sprake van een versnipperde buurtcultuur. 

Dee jongeren uit deze buurten hebben veel minder binding en overeenkomsten met elkaar dan 

dee jongeren uit Stokhorst en de Concertgebouwbuurt, die vrijwel allemaal uit dezelfde soort 

gezinnenn komen en waar het dus veel eerder opvalt als je niet tot het "prototype" behoort. Een 

meisjee uit Stokhorst met een vbo-opleiding zegt daarom over haar wijk: "Het is hier 

ontzettendontzettend saai en bekakt. Er is niets te doen. Ik zit op het vbo en dan zeggen ze: o doe jij 

maarmaar vbo? Ik zit op het atheneum. Nou, dat is ook niet leuk om de hele tijd te moeten horen " 

(Nederlandss meisje, 16 jaar, Stokhorst, 4e klas vbo). 

7.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is nagegaan op welke manieren de buurt de schoolloopbanen van jongeren 

positief,, negatief of helemaal niet kan beïnvloeden. Dat de jongeren grote verschillen per 

buurtt laten zien, is gezien het milieu van herkomst niet zo verwonderlijk. De vraagstelling 

wass dan ook hoe hetzelfde type jongeren het in verschillende woonmilieus "doet" en in 

hoeverree de buurt een zelfstandige invloed heeft op het verloop van de schoolloopbaan. De 

vraagg is of de etiketten die in het vorige hoofdstuk op de schoolloopbanen van de individuen 

zijnn geplakt (stijgend, dalend, stagnerend en consoliderend) ook van toepassing zijn op de 

buurtenn als geheel. 
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Err zijn twee zaken naar voren gekomen, die wijzen op mogelijke buurtinvloeden. Binnen 
Amsterdamm is dit het verschil tussen de jongeren in de Stadionbuurt en de buurten in 
Amsterdam-Noord,, met name de Vogelbuurt. De jongeren in de Stadionbuurt krijgen hogere 
adviezenn en gaan naar hogere en vooral ook algemenere vormen van voortgezet onderwijs. De 
Stadionbuurtt kan dus worden opgevat als een mobiliserende buurt met veel stijgers, terwijl de 
Vogelbuurtt relatief stagnerende trekken vertoont. Onderzocht is in hoeverre verschillen in 
bereikbaarheid,, beschikbaarheid en toegankelijkheid verantwoordelijk voor dit beeld zijn. De 
Stadionbuurtt maakt zowel wat betreft de beschikbare faciliteiten als de geldende regels 
duidelijkk deel uit van een wijder rayon, namelijk dat van Amsterdam-Zuid (met zelfs 
vertakkingenn naar Buitenveldert en Amstelveen). Deze bevinding pleit ervoor om een buurt 
niett te beperkt te definiëren en meer op stadsdeelniveau naar de "buurtinvloed" te kijken. 
Hoewell  er in de Stadionbuurt zelf geen middelbare school staat, is er namelijk op 
stadsdeelniveauu sprake van een ruim aanbod, juist in de hogere regionen. Bovendien is dit 
aanbodd ook uitstekend bereikbaar. Overigens kan dit niet dé onderscheidende verklaring voor 
dee verschillen tussen de Vogelbuurt en de Stadionbuurt zijn. Ook in de Vogelbuurt kunnen -
hoewell  in mindere mate - alle schooltypen aangetroffen worden. De verklaring ligt dan ook 
voorall  in verschillen in de toegankelijkheid. Jongeren in de Stadionbuurt ontvangen hogere 
adviezenn en worden breder maar minder sturend geïnformeerd over mogelijke scholen. De 
gerichtheidd op meer algemene vormen van voortgezet onderwijs wordt daarnaast gevoed door 
eenn sterker dan in Amsterdam-Noord heersende afkeer van het vbo, hetgeen betekent dat 
jongerenn met een vbo/mavo advies zich primair zullen richten op de mavo. 

Eenn tweede aspect dat uit de analyse naar voren is gekomen, betreft de homogeniteit van 
dee elitebuurten, zowel in Amsterdam als in Enschede. Met name de kinderen van hbo/wo 
ouderss wonen sterk geconcentreerd. De vraag is of deze concentratie van invloed is op de 
schoolloopbanen.. In ieder geval is duidelijk dat de 1,0 modaal leerlingen door de elitegroep 
meegetrokkenn worden. Zij krijgen hogere adviezen dan vergelijkbare leerlingen in de overige 
buurten.. De invloed van de buurtcultuur manifesteert zich dan ook eerder in de elitaire 
buurtenn dan in de achterstandsbuurten. Door het homogene karakter van de elitaire buurten 
komenn "afwijkende" schoolloopbanen snel in het vizier. De jongeren hebben zo'n beetje 
allemaall  hetzelfde leven. Ze gaan naar dezelfde scholen en bezoeken dezelfde clubs. Dit staat 
inn tegenstelling tot de overige buurten, waar sprake is van een heterogener 
bevolkingssamenstellingg en jongeren minder beïnvloed worden door buurtgenoten in hun 
schoolloopbaan.. Buurten als de Concertgebouwbuurt en Stokhorst kunnen daarom als 
consoliderendee buurten getypeerd worden, conform de schoolloopbaan van een groot deel van 
dee aldaar woonachtige jongeren. 
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