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Hoofdstukk acht 

Regionalee invloeden en de schoolloopbaan 

8.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk zullen de regionale effecten nader uitgewerkt worden. Eerst wordt de 
feitelijkee ontwikkeling van de schoolloopbanen in Amsterdam en Enschede met elkaar 
vergeleken.. Hierbij wordt gekeken of wat betreft het ouderlijk milieu vergelijkbare groepen in 
eenn andere regionale context een andere schoolcarrière doorlopen. Omdat een dergelijke 
vergelijkingg ook in de vorige hoofdstukken is verricht, zal dit een korte paragraaf zijn. In de 
daaropp volgende paragrafen zullen verklaringen voor de aangetroffen verschillen worden 
gezocht.. Net als bij het buurtniveau kan hierbij een onderscheid worden gemaakt tussen 
structurelee kenmerken op het gebied van de faciliteiten en culturele kenmerken op het gebied 
vann de regels. Eerst wordt een verklaring gezocht in een verschillende functie van de regio als 
voorzieningengebiedd en wel met name in de arbeidsmarktstructuur. De achterliggende 
gedachtee is dat jongeren in de "roltrapregio" Amsterdam hogere adviezen krijgen en meer 
naarr algemeen voortgezet onderwijs dan beroepsonderwijs gaan, omdat de 
werkgelegenheidsstructuurr van de regio hierom vraagt. Ook binnen het beroepsonderwijs 
komtt de regionale invloed naar voren: in Enschede zou men vooral op industriële en 
technischee opleidingen georiënteerd zijn, terwijl jongeren in Amsterdam de voorkeur geven 
aann opleidingen die voorbereiden op beroepen in de handel en zakelijke dienstverlening. Met 
dezee keuze anticiperen zij ook op de toekomst en de vervolgopleidingen en beroepen die zij in 
dee eigen regio kunnen vinden. 

Hett culturele karakter van de regio bepaalt in de eerste plaats in hoeverre jongeren 
überhauptt op een vervolgopleiding zijn gericht. De verwachting is namelijk dat jongeren in 
hett "traditionalistische" Enschede meer op betaald werk en het huishouden zijn gericht dan in 
Amsterdam,, alwaar een "modern-dynamisch" cultuurpatroon heerst. Men kan verwachten dat 
inn een samenleving, waar relatief weinig hooggeschoolden zijn, men minder hoog inzet en 
menn minder op vervolgopleidingen is georiënteerd. Men kent weinig mensen die zelf een 
hogee opleiding hebben genoten en men hecht minder waarde aan hoge opleidingen. Daarom 
zouu de regionale cultuur in Enschede zich tevens in een afkeurende houding ten opzichte van 
migratiee kunnen manifesteren, zowel door de jongeren zelf als de sociale omgeving. Het 
netwerkk van bewoners beperkt zich, meer dan in modem-dynamische regio's, vooral tot de 
eigenn regio, waardoor jongeren minder verhuisgeneigd zijn. Jongeren in Amsterdam zullen 
daarentegenn migreren als de door hen gewenste opleiding niet in de eigen regio gevonden kan 
worden,, omdat zij als inwoners van een moderne regio veel minder territoriaal gebonden zijn. 
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8.22 Advies, loopbaan en regio 

All ee onderscheiden groepen krijgen in Amsterdam hogere adviezen dan in Enschede (tabel 

8.1).. De verschillen tussen Amsterdam en Enschede zijn het grootst bij de 1,0 modaal 

leerlingenn en de 1,9 leerlingen. Deze leerlingen krijgen in Enschede veel vaker een vbo/mavo 

adviess en veel minder vaak een havo/vwo advies dan in Amsterdam. Ongeveer een derde van 

dee kinderen met laag opgeleide allochtone ouders krijgt in Amsterdam een havo/vwo-advies; 

inn Enschede is dit niet meer dan tien procent en krijgen zij veel vaker een vbo/mavo advies. 

Watt betreft de 1,25 leerlingen en de 1,0 elite leerlingen zijn de verschillen minder groot, zij 

hett dat ook aan deze groepen in Amsterdam wat vaker een havo/vwo advies wordt gegeven. 

Tabell  8.1 Schooladviezen van verschillende groepen in Amsterdam en Enschede, in 

procenten n 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen (N=75) 

1,255 leerlingen (N=34) 

1,00 modaal leerlingen (N=32) 

1,00 elite leerlingen (N=37) 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen (N=32) 

1,255 leerlingen (N=40) 

1,00 modaal leerlingen (N=50) 

1,00 elite leerlingen (N=29) 

totaal l 

vbo/mavo o 

38 8 

42 2 

3 3 

3 3 

25 5 

62 2 

42 2 

31 1 

10 0 

36 6 

mavo/havo o 

33 3 

21 1 

52 2 

11 1 

30 0 

28 8 

34 4 

40 0 

17 7 

35 5 

havo/vwo o 

29 9 

36 6 

45 5 

86 6 

45 5 

10 0 

24 4 

29 9 

73 3 

29 9 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Aangezienn bij alle groepen het verband in dezelfde richting wijst, kan gesteld worden dat er in 

Enschedee aan vergelijkbare groepen inderdaad voorzichtiger en lagere adviezen worden 

gegevenn dan in Amsterdam. "Alleen als een kind dik en dik mavo kan halen, dan geef ik een 

mavo-advies.mavo-advies. Bij twijfel adviseer ik toch eerder het vbo. Een kind moet eerst zelfvertrouwen 

krijgen.krijgen. Bovendien kun je met vbo nog alle kanten op en met alleen mavo begin je niets " 

(leraarr basisschool Deppenbroek, Enschede). 

Nuu rijst de vraag of men in Amsterdam dit hoge advies weet waar te maken of dat men 

afglijdtt naar een lager schooltype. Docenten in Enschede adviseren misschien weliswaar niet 

zoo hoog, maar daardoor kan er ook minder daling plaatsvinden (tabe! 8.2). Het blijkt echter 

datt het gemiddelde opleidingsniveau in Amsterdam voor alle groepen hoger blijf t dan in 

Enschedee en hoge adviezen dus in een aantal gevallen lonen. Van de 1,0 elite leerlingen zit in 
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Amsterdamm uiteindelijk driekwart op het vwo, terwijl dat in Enschede slechts de helft is. Van 
dee leerlingen met laag opgeleide Nederlandse ouders gaat in Amsterdam ruim een derde naar 
dee havo of het vwo; in Enschede is dit nog geen twintig procent. Overigens zitten deze 
leerlingenn in ongeveer dezelfde mate op het vbo (ongeveer de helft). Opvallend is dat zowel in 
Amsterdamm en Enschede de verschillen tussen 1,25 leerlingen en 1,9 leerlingen relatief gering 
zijn.. Etniciteit alleen doet er blijkbaar niet zoveel toe, het gaat veel meer om het ouderlijk 
opleidingsniveau. . 

Tabell  8.2 Huidige niveau van verschillende groepen in Amsterdam en Enschede, 
inn procenten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen (N=75) 

1,255 leerlingen (N=34) 

1,00 modaal leerlingen (N=32) 

1,00 elite leerlingen (N=37) 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen (N=32) 

1,255 leerlingen (N=40) 

1,00 modaal leerlingen (N=50) 

1,00 elite leerlingen (N=29) 

totaal l 

vbo o 

42 2 

46 6 

9 9 

11 1 

30 0 

35 5 

47 7 

27 7 

10 0 

31 1 

mavo o 

20 0 

18 8 

44 4 

11 1 

22 2 

41 1 

34 4 

39 9 

17 7 

33 3 

havo o 

21 1 

27 7 

28 8 

3 3 

20 0 

24 4 

11 1 

21 1 

21 1 

19 9 

vwo o 

17 7 

9 9 

19 9 

74 4 

28 8 

--

8 8 

13 3 

52 2 

17 7 

totaal l 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

Hett gemiddelde onderwijsniveau blijf t dus in Amsterdam bij alle groepen hoger dan in 
Enschede,, maar de verschillen tussen de twee steden worden in de loop der jaren wel kleiner 
(tabell  8.3). Niet zoals misschien verwacht de allochtone leerlingen, maar juist de autochtone 
leerlingenn met laag opgeleide ouders hebben het meest te maken met de negatieve gevolgen 
vann overadvisering. Zij volgen in beide regio's zelfs uiteindelijk een gemiddeld lager niveau 
dann de allochtone leerlingen. In hoofdstuk zes is deze stagnerende positie van de 1,25 
leerlingenn ook al naar voren gekomen. Er is bij deze groep veel meer dan vroeger sprake van 
eenn achterblijvende groep. De ouders van de respondenten zijn opgegroeid in een tijd, waarin 
hett steeds normaler werd om door te leren. Veel generatiegenoten hebben daardoor wel een 
hogeree opleiding gevolgd. De groep ouders van de 1,25 leerlingen bestaat zodoende uit een 
steedss homogenere groep lager opgeleiden. De heterogeniteit van de 1,9 leerlingen en hun 
ouderss is daarentegen veel groter dan dikwijl s wordt gedacht; hun potentieel voor sociale 
mobiliteitt is nog ruim voorhanden en zij volgen daarom een veel gevarieerder 
onderwijscarrière. . 
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Tabell  8.3 Ontwikkeling advies en werkelijk niveau, in punten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

adviess niveau 

2,22 2 

2,34 4 

2,80 0 

3,47 7 

2,62 2 

1,98 8 

2,13 3 

2,18 8 

3,16 6 

2,26 6 

huidigg niveau 

2,13 3 

2,00 0 

2,56 6 

3,40 0 

2,44 4 

1,90 0 

1,79 9 

2,10 0 

3,13 3 

2,18 8 

verschil l 

-0,09 9 

-0,34 4 

-0,24 4 

-0,07 7 

-0,18 8 

-0,08 8 

-0,34 4 

-0,08 8 

-0,03 3 

-0,08 8 

8.33 De roltrapregio 

Inn vergelijking met Amsterdam is de industriële sector in Enschede nog steeds van relatief 
grotee betekenis, al is, net als in de rest van Nederland, het aandeel in de loop der jaren 
geslonken.. De commerciële dienstverlening is in Enschede van minder groot belang dan in 
Amsterdam.. De groei van deze sector is in Nederland als geheel veel sneller gegaan dan in 
Enschede.. In zowel Enschede als Amsterdam is de niet-commerciële dienstverlening in de 
afgelopenn periode nog wel gegroeid; in Nederland als geheel is de sector ingekrompen. Deze 
ontwikkelingg is in hoofdstuk vier uitgebreid beschreven. De veronderstelling is dat het naar 
verhoudingg industriële karakter van Enschede doorwerkt in een relatief sterke oriëntatie op het 
(technische)) beroepsonderwijs en lagere vormen van algemeen voortgezet onderwijs, terwijl 
inn Amsterdam hogere vormen van algemeen voortgezet onderwijs noodzakelijk zijn. Naar 
vorenn is gekomen dat in Enschede inderdaad lagere adviezen aan vergelijkbare groepen 
wordenn gegeven. De respondenten gaan uiteindelijk in beide steden echter in gelijke mate 
naarr het vbo. Wel wordt in Amsterdam een vbo-advies veel vaker dan in Enschede in 
combinatiee met een mavo-advies gegeven (in Amsterdam 48 procent en in Enschede 27 
procent).. Ook gaan jongeren in Enschede meestal direct vanaf de basisschool naar het vbo, 
terwijll  jongeren in Amsterdam in eerste instantie voor de mavo kiezen. Dit wordt ook 
mogelijkk gemaakt door de in Amsterdam vaker gegeven gecombineerde vbo/mavo adviezen. 
Ditt kan een aanwijzing zijn dat het vbo in Enschede populairder is en bewuster gekozen 
wordt.. In Amsterdam is 36 procent van de huidige leerlingen op het vbo oorspronkelijk 
afkomstigg van de mavo; in Enschede is dit 23 procent. De leraren in Amsterdam constateren 
ookk dat op het vbo een daling van het niveau is: er is een verschuiving gaande van examens 
opp C- en D-niveau naar het lagere A- en B-niveau. Ook het feit dat in Amsterdam de helft van 
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dee jongeren met een puur vbo-advies eigenlijk te laag scoort om naar dit type onderwijs te 

gaann (Gemeente Amsterdam, 1999), geeft aan dat het vbo meer dan in Enschede als laatste 

optiee en restonderwijs fungeert en relatief slechtere leerlingen aantrekt. Als het maar even 

mogelijkk is, kiest men in Amsterdam voor de mavo. Een aantal interviewfragmenten geeft een 

beeldd van de motivatie om naar het vbo te gaan. Ook hierbij komt naar voren dat jongeren in 

Enschedee meestal bewust en gemotiveerd voor het vbo kiezen, terwijl jongeren in Amsterdam 

hett toch eerder als een persoonlijke nederlaag en als een tweede klas keuze ervaren. Zoals in 

hett vorige hoofdstuk naar voren kwam, geldt dit binnen Amsterdam het sterkst voor de 

leerlingenn in de Stadionbuurt, waar het meest een "witteboordenmentaliteit" heerst. Een aantal 

jongerenn uit Enschede: "Uiteindelijk wil ik verwarmingsmonteur worden. Dat beroep heeft een 

buurmanbuurman van mij ook en ik help wel eens mee. Eerst moet ik nog ruim twee jaar naar school, 

maarmaar er is ook een stage in mijn programma en daar kijk ik wel naar uit. Ik hou ervan om 

gewoongewoon te werken" (Nederlandse jongen, 17 jaar, Ribbelt, 2e klas mbo). "Ik volg nu een 

opleidingopleiding voor timmerman. Ik ga één dag in de week naar school - een lange dag van 9 tot 5 -

enen werk vier dagen per week op een timmerbedrijf in Pathmos. Ik vind het werken erg leuk en 

hebheb daar een goede begeleiding. Ik heb bewust voor deze opleiding gekozen. Geen moment heb 

ikik er aan gedacht om naar de mavo of de havo te gaan. Juist het in de praktijk werken vind ik 

ergerg leuk. Via kennissen ben ik aan mijn werkadres gekomen. Die hebben ook een timmerbedrijf 

enen zo kon ik eens meelopen en kijken of het wat voor mij was" (Nederlandse jongen, 17 jaar, 

Ribbelt,, leerlingwezen). Vergelijk deze uitspraken eens met de Amsterdamse equivalenten, waar 

eenn veel negatievere motivatie uitspreekt. "Ik was veel liever naar een school als het 

AmsterdamsAmsterdams Lyceum gegaan. Dat is een goede school en hij staat ook nog dichtbij. Maar 

daardaar kon ik niet naar toe, omdat het te moeilijk voor me is. Het Huygens is best een leuke 

school,school, maar wel agressief. De meeste leerlingen hebben een grote bek De richting die ik 

volg,volg, (Verkoop en Kantoor, PG) bevalt wel goed. Ook het Huygens zelf vind ik wel goed, ik 

hebheb het gevoel dat ik er wat leer" (Marokkaanse jongen, 16 jaar, Stadionbuurt, 3e klas vbo). 

"Wat"Wat ik heel belangrijk vond was dat het gebouw er heel netjes en schoon uitzag. Het is ook 

eeneen vrij  nieuw gebouw, dat vond ik wel fijn. Verder had ik niet zoveel keuze met mijn vbo 

advies.advies. Ik wou het liefst een beetje in de buurt blijven, maar in deze buurt zijn haast geen vbo-

scholen.scholen. Op vbo-scholen zit heel vaak tuig. Bijvoorbeeld in West zit zo 'n school, het Calvijn 

geloofgeloof ik, nou daar zitten alleen maar criminelen. We hebben dus gezocht naar vbo-scholen 

waarwaar ook nog wat leuke mensen opzaten. Dan bleef er niet veel over. Ik ben alleen naar Panta 

RheiRhei in Amstelveen geweest en naar het Huygens. Het gebouw van Panta Rhei vond ik niets, 

netnet een gevangenis. Op het Huygens werden we echt met open armen en heel persoonlijk 

ontvangen.ontvangen. De docenten waren heel aardig. Dus toen is het die school geworden. Ik kende 

nognog geen mensen op die school, een paar van mijn klas op de basisschool bleken er ook heen 

tete gaan, maar dat merkte ik pas toen ik er al op zat (Nederlands meisje, 16 jaar, Stadionbuurt, 

4ee klas vbo). 
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Tabell  8.4 Gekozen richting binnen het vbo, in procenten' 

Enschedee Amsterdam 

(N=44)) (N=53) 

technisch,, transport en bouw 42 24 

agrarischh 5 

verzorgingg 28 21 

handel,, horeca 10 21 

administratiee 15 31 

overigg - 3 

totaall  100 100 

Afgezienn van het feit of men voor beroepsonderwijs of algemeen voortgezet onderwijs kiest, 

kann ook bekeken worden naar wat voor soort (voorbereidend) beroepsonderwijs de voorkeur 

uitgaatt (tabel 8.4), In Enschede is vooral technisch onderwijs populair, terwijl men in 

Amsterdamm eerder voor opleidingen in de handel of administratie kiest. De keuze tussen vbo 

off  mavo en de richting die men binnen het vbo kiest, kan dus inderdaad in verband worden 

gebrachtt met kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Voor wat betreft de keuze tussen 

bijvoorbeeldd havo of vwo ligt deze invloed minder voor de hand. In principe kan worden 

aangevoerdd dat de havo bedoeld is als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs, terwijl 

hett vwo als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs wordt beschouwd. De havo is 

duss in principe meer beroepsgericht dan het vwo. In de praktijk functioneert de havo meestal 

niett zo en wordt het vooral als een eenvoudiger vorm van vwo gezien. 

Dee regionale invloed van de arbeidsmarktstructuur is dus duidelijk zichtbaar in het 

schooladviess en de eerste fase van de middelbare schoolloopbaan. Toch zal de invloed nog 

pregnanterr tijdens de eindfase van de middelbare schooltijd en het leven dat daarop volgt naar 

vorenn komen. Naarmate het eindexamen nadert, worden jongeren geconfronteerd met de 

mogelijkhedenn en beperkingen ten aanzien van vervolgopleiding of werk. In hoofdstuk zeven 

iss vastgesteld dat de meeste jongeren een vervolgopleiding willen doen. Een uitzondering 

vormenn de 1,25 leerlingen op vbo/mavo niveau die relatief sterk op de arbeidsmarkt zijn 

gericht.. In deze paragraaf zal bekeken worden in hoeverre de toekomstwensen te verklaren en 

inn te passen zijn in de regionale context. De verwachting daarbij is dat jongeren in Enschede 

meerr op werk zijn gericht dan in Amsterdam en dat zij in Enschede gezien de structuur van de 

arbeidsmarktt vooral georiënteerd zijn op technische en industriële opleidingen en beroepen. In 

Amsterdamm zouden jongeren vaker een algemene, administratieve of commerciële opleiding 

kiezen.. Een dergelijk beeld kwam al bij de richting binnen het vbo naar voren en het is de 

vraagg of deze verschillen ook bij de vervolgopleidingen en beroepen in stand blijven. 

'' Overigens moet hierbij rekening worden gehouden met het feit dat in Enschede er iets meer jongens 
dann meisjes naar het vbo gaan (resp. 34 en 26 procent van de ondervraagde jongeren). In Amsterdam 
iss de verhouding bijna gelijk (resp. 32 en 30 procent) 
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Tabell  8.5 Plannen na de middelbare school in Amsterdam en Enschede, in procenten 

Amsterdam m 

werk k 

vervolgopleiding g 

anders s 

Enschede e 

werk k 

vervolgopleiding g 

anders s 

vbo o 

17 7 

76 6 

8 8 

38 8 

55 5 

7 7 

mavo o 

5 5 

90 0 

5 5 

15 5 

85 5 

--

havo o 

--

100 0 

--

--

100 0 

--

vwo o 

_ _ 

100 0 

--

--

100 0 

--

Totaal l 

6 6 

90 0 

4 4 

16 6 

82 2 

2 2 

Voorall  in Enschede zijn de leerlingen van het vbo georiënteerd op de arbeidsmarkt: bijna 
veertigg procent wil het liefst na de huidige middelbare school gaan werken of heeft 
daadwerkelijkk al een baan (tabel 8.5). Dit hoge percentage komt voor rekening van de 1,25 
leerlingen,, want hun allochtone klasgenoten willen - ook in Enschede - vaak nog wél een 
vervolgopleidingg doen. In Amsterdam geldt voor slechts zeventien procent van alle vbo-
leerlingenn dat zij direct na school willen werken. Hieruit blijkt opnieuw dat het vbo in 
Enschedee een wat bewustere en beroepsgerichtere keuze is dan in Amsterdam, met name voor 
dee 1,25 leerlingen. Voor hen is het vbo vaak eindonderwijs. Hierbij kan opnieuw het 
werkgelegenheidsaanbodd een rol spelen: in Enschede is het nog mogelijk om met een vbo-
diplomaa werk te vinden; in Amsterdam wordt vrijwel altijd een vervolgopleiding nodig 
geacht. . 

Dee veronderstelling dat jongeren in Enschede meer georiënteerd zijn op werk en in 
Amsterdamm op opleiding kan dus alleen bevestigd worden voor de leerlingen met laag opgeleide 
autochtonee ouders. Bij de andere groepen zijn er geen relevante verschillen. Leerlingen op het 
vboo in Amsterdam kiezen in plaats van werken liever voor het mbo, dat overigens in Enschede 
ookk populair is. Van de mavo-leerlingen in Amsterdam geeft een derde aan het liefst naar de 
havoo te gaan (of is daar al daadwerkelijk heen gegaan). Dit is in Enschede geen populaire 
optie.. Hier gaan de mavo-leerlingen juist massaal naar het mbo. Iets soortgelijks zien we bij 
dee havo-leerlingen, die in Amsterdam eerder voor het vwo kiezen dan in Enschede. Mavo en 
havoo leerlingen in Enschede zijn dus vaker op het beroepsonderwijs gericht dan in 
Amsterdam,, alwaar men vaker voor een algemene vervolgopleiding kiest. De minste 
verschillenn zien we bij de vwo-leerlingen. Zij laten in beide plaatsen een zeer vergelijkbaar 
beeldd zien. Een ruime meerderheid kiest voor het wetenschappelijk onderwijs en een enkeling 
voorr het hoger beroepsonderwijs (tabel 8.6). 
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Tabell  8.6 (Gewenste) vervolgopleiding en huidig of bereikt niveau, Amsterdam en 
Enschede,, in procenten 

vboo -^werk 
vboo ->mbo 
mavoo ->werk 
mavoo ->mbo 
mavoo -> havo 
havoo -> hbo 
havoo -^ vwo 
vwoo -^ hbo 
vwoo -> WO 

Amsterdam m 
17 7 
76 6 

--
61 1 
32 2 
46 6 
23 3 
15 5 
66 6 

Enschede e 
38 8 
55 5 
13 3 
76 6 
6 6 
48 8 
11 1 
14 4 
68 8 

Ookk op het gebied van de toekomstige beroepen wordt de invloed van de regionale 
arbeidsmarktt zichtbaar (tabel 8.7). Conform de verwachting laten de jongeren in Enschede een 
sterkeree nadruk op industriële en technische functies zien, terwijl zij in Amsterdam vaker voor 
eenn "kantoorbaan" kiezen. De verschillen zijn opnieuw het grootst tussen de vbo/mavo 
leerlingenn in beide gebieden. In Amsterdam kiezen zij vaker voor administratieve en 
commerciëlee functies dan in Enschede, waar functies in de bouw en de industrie populairder 
zijn.. Havo/vwo leerlingen in Enschede verschillen weinig van soortgelijke jongeren in 
Amsterdam,, zij het dat in Enschede deze jongeren iets vaker aangeven later een beroep in de 
non-profitt of sociale sector te ambiëren. Ook bij de aard van de beroepen komt dus naar voren 
datt verschillen tussen Amsterdam en Enschede zich het meest bij de jongeren met een lagere 
opleidingg voordoen. 

Tabell  8.7 Richting van gewenste beroep (op alle niveaus), in procenten 

(detail)handel,, zakelijke dienstverlening, 
administratief,, kantoor 
verzorging,, medisch 
technischh en bouw 
sociaal,, onderwijs, non-profit 
creatief,, artistiek 
overig g 

horeca a 

Amsterdam m 

20 0 
18 8 
18 8 
21 1 
18 8 

4 4 

1 1 

Enschede e 

18 8 
9 9 
14 4 
32 2 
23 3 

3 3 

1 1 

totaall  100 100 
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Hett onderwijs- en arbeidsaanbod is in Amsterdam gevarieerder dan in Enschede. Eigenlijk is 
inn Amsterdam vrijwel elke opleiding aanwezig. Eén van de weinige uitzonderingen is een 
technischee universiteit, die juist weer wel in Enschede aangetroffen kan worden. Het is gezien 
hett ruime aanbod niet zo verwonderlijk dat vrijwel alle Amsterdamse jongeren melden dat zij 
inn de eigen stad kunnen blijven om de gewenste opleiding te volgen. Een aantal noemt een 
andere,, dichtbij gelegen plaats als Zaandam of Haarlem en slechts één respondente meldt dat 
dee door haar gewenste opleiding niet in de regio Amsterdam aanwezig is en dat zij daarom wil 
verhuizen.. Naar opleidingsniveau en geslacht zijn er geen verschillen: een ieder kan de 
gewenstee opleiding in de eigen omgeving vinden. Ook in Enschede met zijn minder rijk 
geschakeerdee aanbod zegt twee derde van de leerlingen dat de door hun gewenste 
vervolgopleidingg in de eigen stad gevonden kan worden. Hierbij is het natuurlijk mogelijk dat 
dee gewenste vervolgopleiding ook beïnvloed wordt door het beschikbare aanbod. Nog eens 
dertienn procent meldt dat de opleiding weliswaar niet in de eigen stad aanwezig is, maar wel 
opp korte afstand (Hengelo of Almelo). Ongeveer twintig procent van de respondenten zegt dat 
zijj  de regio moet verlaten. Dit zijn vooral degenen die een hbo- of wo-opleiding willen 
volgen.. Van hen zegt bijna de helft dat de door hen gewenste opleiding niet in Twente 
aangetroffenn kan worden. Dit betreft vooral opleidingen in de niet-technische sfeer. Het hoger 
onderwijss en dan met name de universiteit is in Twente technisch gericht. Deze opleidingen 
trekkenn relatief veel jongens. De gerichtheid op gebieden buiten Enschede en Twente verschilt 
dann ook niet tussen jongens en meisjes op de lagere niveaus (vbo en mavo). Bij leerlingen van 
dee havo en het vwo ligt dat anders. Havo/vwo jongens zijn sterker op de eigen regio gericht 
dann meisjes. De helft van de havo-meisjes en twee derde van de vwo-meisjes moet volgens 
eigenn zeggen de regio uit om de gewenste opleiding te volgen. Groningen is een geliefde 
universiteitsstad,, gevolgd door Utrecht. Met name voor de hoger opgeleide meisjes is de rol 
vann Twente wat betreft het vervolgonderwijs snel uitgespeeld. Jongens worden nog wat langer 
voorr de regio behouden, aangezien zij hun technische of bedrijfskundige opleiding in de eigen 
stadd kunnen volgen. Het is echter heel goed mogelijk dat zij een fase later, wanneer de 
vervolgopleidingg is afgerond en zij zich oriënteren op de arbeidsmarkt, alsnog de regio 
verlaten,, omdat de gewenste banen niet in de eigen omgeving voorradig zijn. 

8.44 Het modern-dynamisch cultuurpatroon 

Behalvee door arbeidsmarktverschillen zouden de aangetroffen verschillen tussen Amsterdam 
enn Enschede ook verklaard kunnen worden door culturele verschillen. Het zijn daarom de 
culturelee kenmerken die in deze paragraaf nader uitgewerkt zullen worden, zowel op het 
gebiedd van de huidige schoolloopbaan als van de toekomstoriëntatie. In hoofdstuk twee zijn 
dee belangrijkste kenmerken van een modem-dynamisch cultuurpatroon beschreven: een 
positievee houding ten opzichte van verandering, een hoge waardering voor onderwijs en een 
kosmopolitischee en individualistische leefstijl hetgeen mede tot uitdrukking komt in een grote 
bereidheidd tot verhuizen naar andere regio's indien dit nodig wordt geacht. De relaties 
verlopenn categoriaal en functioneel en dus minder territoriaal. De gedachtenlijn ten aanzien 
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vann het onderwijs is dat in Enschede de jongeren, ouders en leraren minder hoog inzetten dan 

inn Amsterdam, omdat er in deze stad minder sprake is van een modern-dynamisch 

cultuurpatroonn dan in Amsterdam. Met behulp van een aantal interviewfragmenten kan deze 

redeneringg onderbouwd worden. "Eventueel had ik wel naar de havo gekund, maar dat zag ik 

nietniet zitten. Daar had ik dus echt geen zin in. Dan zou ik de hele tijd huiswerk moeten maken 

enen zitten leren. Ik wil later kraamverzorgster worden en dan is mavo voldoende" (Nederlands 

meisje,, 15 jaar, Deppenbroek, 4e klas mavo). "Ik wist al vanaf de derde groep op de 

basisschoolbasisschool dat ik goudsmid wilde worden. Daarvoor is mavo op D-niveau voldoende, dus dat 

hebheb ik gedaan. Hoe eerder ik naar deze school kon, hoe beter" (Nederlandse jongen, 17 jaar, 

Ribbelt,, 1 e jaar mbo). "Ik heb heel bewust voor de havo en met voor het vwo gekozen. Daar is 

tochtoch niets mis mee? " (Nederlands meisje, 14 jaar, Stokhorst, 3e klas havo). "Ik ben echt een 

jongenjongen van de praktijk. Ik zou misschien best mavo kunnen, maar daar heb ik helemaal met het 

geduldgeduld voor. Dus dan kan je wel gaan pushen dat ik dat moet doen, maar als ik daar ongelukkig 

vanvan wordt, heb je er ook niets aan. Datzelfde hebben ze indertijd tegen m'n zus gezegd" 

(Nederlandsee jongen, 15 jaar, Deppenbroek, 3e klas vbo). "Het motto hier in Twente is: een 

goedegoede timmerman heeft altijd brood op de plank" (leraar basisschool Stokhorst, Enschede). 

Inn Enschede hebben met name de vbo/mavo jongeren een duidelijk beroep voor ogen, waarop 

zee anticiperen in hun middelbare schoolkeuze. In Amsterdam kiezen deze jongeren liever een 

opleidingg "waar je nog alle kanten mee op kunt", omdat hun toekomstwensen minder zijn 

uitgekristalliseerd.. Tevens komt uit de gesprekken in Amsterdam naar voren, dat daar door 

bijvoorbeeldd leraren wat meer wordt aangedrongen om zo hoog mogelijk in te zetten en er 

zodoendee een mobiliserender klimaat heerst. Vooral allochtone leerlingen maken hier melding 

van.. Dit beeld wordt ook door de leraren bevestigd. "Ik woonde pas 4 jaar in Nederland toen ik 

naarnaar de middelbare school moest. Mijn Nederlands was niet goed, maar de leraar van de 

basisschoolbasisschool zei dat ik wel de intelligentie had om naar de havo te gaan. Op de Berlage krijg je 

extraextra ondersteuning in Nederlands, terwijl je wel naar de havo kan. Als ik naar het 

BrederolyceumBrederolyceum was gegaan, dan had ik naar de mavo gemoeten" (Turkse jongen, 16 jaar, 

Vogelbuurt,, 3e klas havo). "Ik was al naar de Berlage scholengemeenschap gegaan, naar de 

schakelklas.schakelklas. Ik was toen nog niet zo lang in Nederland, een paar jaar. In die schakelklas zaten 

alleenalleen leerlingen die helemaal geen Nederlands spraken. Toen dacht ik, ik kan dan nog beter 

eeneen jaar extra naar de basisschool terug gaan, want daar wordt in ieder geval meer 

NederlandsNederlands gesproken dan hier. Dat zeiden ze op de Berlage ook hoor, dat er meer inzat dan 

erer op dat moment uitkwam. Dat het beter was om weer naar de basisschool te gaan. Eenjaar 

laterlater ben ik weer naar het Berlage gegaan en nou zit ik op de havo. Het heeft dus wel 

geholpen"geholpen" (Marokkaanse jongen, 15 jaar, Stadionbuurt, 2e klas havo). "Ik ben wel geneigd 

leerlingenleerlingen het voordeel van de twijfel te gunnen. Vooral als uit alles blijkt dat het een heel 

intelligentintelligent kind is, maar door problemen met de taal of de huiselijke situatie niet tot zijn recht 

komt"komt" (lerares basisschool Vogelbuurt). 

Ookk de waarde die volgens de jongeren door de ouders aan school wordt gehecht, laat 

significantee verschillen zien tussen Amsterdam en Enschede. Deze verschillen kunnen in 
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verbandd worden gebracht met het regionale cultuurpatroon. Zij bevestigen de door Hofstee al 

bijnaa veertig jaar geleden ontwikkelde these dat in modern-dynamische regio's de waardering 

voorr onderwijs hoger is dan in traditionalistische regio's. In Amsterdam vinden volgens de 

jongerenn de meeste ouders de school heel belangrijk, terwijl in Enschede de meeste ouders de 

schooll  redelijk belangrijk vinden (tabel 8.8). 

Tabell  8.8 Waarde van onderwijs door ouders volgens jongeren, in procenten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

heell  belangrijk 

71 1 

39 9 

64 4 

61 1 

62 2 

52 2 

32 2 

40 0 

52 2 

42 2 

redelijkk belangrijk 

29 9 

55 5 

36 6 

36 6 

36 6 

48 8 

66 6 

60 0 

48 8 

57 7 

niett zo belangrijk 

--

6 6 

--

3 3 

2 2 

--

2 2 

--

3 3 

1 1 

Inn beide steden zijn er overigens nauwelijks ouders die menen dat de school niet belangrijk is, 

maarr wel kan worden afgeleid dat ouders in Amsterdam wat "pusheriger" overkomen. Dit kan 

bijvoorbeeldd leiden tot het sterker aandringen bij leraren om hogere adviezen aan hun 

kinderenn te geven (Gemeente Amsterdam, 1999). Het Sociaal Cultureel Planbureau schrijft de 

verschillenn mede toe aan een assertiever cultureel klimaat in de Randstad, waardoor ouders en 

kinderenn sneller opkomen voor hun vermeende rechten (SCP, 1996). Leerkrachten hebben 

minderr gezag en staan daardoor sneller onder druk om hogere adviezen te geven. Overigens 

valtt in beide steden de relatief passieve houding van de ouders van de 1,25 leerlingen ten 

opzichtee van onderwijs op. Zij nemen duidelijk een minder positieve houding ten opzichte van 

onderwijss in, hetgeen een gedeeltelijke verklaring kan zijn voor de gemiddeld lage 

schoolcarrièress die deze jongeren doorlopen. Volgens de leerkrachten is dit ook de moeilijkste 

groep.. "Het wordt elk jaar erger. Je ziet ze per jaar afzakken. Ik moet echt zeggen dat de 

TurkseTurkse ouders een stuk geïnteresseerder en betrokken zijn dan die Nederlandse ouders. Die 

NederlandseNederlandse ouders hebben zoiets van: mijn kind hoeft niet hoger dan ik. Turkse ouders zijn 

somssoms drammeriger. Dat moet ik dan ook wel eens remmen. Dan zeg ik dat hun kinderen echt 

dede kans krijgen, dat ze altijd nog kunnen doorstromen " (lerares basisschool Deppenbroek, 

Enschede). . 
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Hett culturele karakter van de regio zou, behalve in het advies en huidige niveau, ook door 

kunnenn werken in de toekomstoriëntatie en dan vooral in de locatie. Jongeren in Amsterdam 

zoudenn minder territoriaal gebonden zijn dan de jongeren in Enschede en daarom minder 

waardee hechten aan de mogelijkheid of een vervolgopleiding in de eigen regio gevonden kan 

worden.. Hoewel we bij de bespreking van de onderwijsfaciliteiten in de regio hebben gezien, 

datt de meeste jongeren in Enschede en zeker in Amsterdam kunnen blijven, is daarom 

gevraagdd wat zij zouden doen als de door hun gewenste opleiding niet in de eigen regio 

gevondenn zou kunnen worden. De veronderstelling is dat in Enschede de jongeren vooral een 

anderee opleiding zouden kiezen, terwijl zij in Amsterdam meer gericht zouden zijn op 

migratie. . 

Juistt in Enschede zeggen de jongeren echter dat zij vertrekken als de gewenste opleiding 

niett voorhanden is. In Enschede geeft zeventig procent aan dat zij bereid is om naar een 

anderee regio te verhuizen, in Amsterdam is dit vijfti g procent. Er is daarom geen aanleiding 

omm aan te nemen dat jongeren in Enschede bij voorbaat veel meer op de eigen regio zijn 

gerichtt dan jongeren in Amsterdam. Veel jongeren in Enschede zijn zich er van bewust dat 

niett elke opleiding in de regio gevonden kan worden. Sommige respondenten geven zelfs 

expliciett aan te willen vertrekken. Dit zijn met name vwo-leerlingen, wier ouders niet uit 

Enschedee komen. "Enschede heeft ook een kunstacademie, maar die is geloof ik niet zo goed. 

BovendienBovendien heb ik helemaal geen binding met Enschede. Het is best een leuke stad hoor, ik heb 

erer helemaal geen hekel aan. Ik woon echter liever in een wat historischer stad; die hebben 

veelveel meer sfeer en zien er gezelliger uit. Enschede heeft nou niet bepaald heel veel sfeer" 

(Nederlandss meisje, 15 jaar, Stokhorst, 3e klas vwo). "Amsterdam of Utrecht, dat lijken me 

leukeleuke steden. Ik wil echt niet de hele tijd hier blijven. Bovendien wil ik graag rechten of 

economieeconomie studeren en dat kan toch niet hier. Het lijkt me gewoon leuk om een paar jaar 

ergensergens anders te wonen. Er is best kans dat ik daarna weer naar Enschede terugkom, maar 

daardaar kan ik nu natuurlijk nog weinig over zeggen " (Nederlandse jongen, 16 jaar, Stokhorst, 4e 

klass vwo). 

Inn Amsterdam zijn het juist met name de havo/vwo leerlingen uit de Concertgebouwbuurt 

diee opmerken dat ze het liefst in Amsterdam willen blijven wonen. Vooral de eigen buurt 

geniett daarbij de voorkeur. "Als ik zo door Amsterdam loop, vooral hier of in het centrum, 

dandan denk ik dat ik hier nooit weg wil. Ik zie mezelf later wel in zo 'n grachtenpandje zitten, 

hoor.hoor. Volgens mij is Amsterdam gewoon de leukste stad in Nederland om te wonen" 

(Nederlandsee jongen, 17 jaar, Concertgebouwbuurt, 4£ klas vwo). 

Opvallendd is dat in Enschede de allochtone leerlingen veel meer op andere regio's zijn 

gerichtt en welwillender tegenover migratie staan dan de Nederlandse jongeren op vbo/mavo 

niveau.. Allochtone jongeren verschillen in die zin nauwelijks van de 1,0 leerlingen wat betreft 

hunn bereidheid om naar een andere regio te verhuizen. Bij hen spelen echter andere 

beperkingenn een rol. Zo is op kamers gaan (zeker als meisje) niet gebruikelijk en ongewenst. 

"De"De hbo-opleiding die ik na deze school wil doen zit niet in Enschede. De dichtstbijzijnde 

plaatsplaats waar je het kunt studeren is Nijmegen. Dat is natuurlijk veel te ver weg om dagelijks 

heenheen en weer te reizen. Ik zou er zo heen gaan, maar mijn ouders willen het liefst dat ik hier 

blijfblijf  Ze zouden het niet zo prettig vind als ik in een andere stad zou wonen. Dat zal nog wel 
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eeneen strijd worden, maar als je hoog wilt komen, dan moetje hier toch wel weg" (Marokkaans 

meisje,, 17 jaar, Ribbelt, Ie jaar mbo). Het zijn dus in Enschede met name de 1,25 leerlingen 

diee zeer gehecht zijn aan de regio, het meest een beroepsopleiding volgen die opleidt voor een 

baann in de regio en het minst welwillend tegenover migratie staan. Tijdens de interviews 

merktenn zij veelal opgelucht op dat zij toch niet hoeven te verhuizen, omdat hun 

vervolgopleidingg of werk in de regio zelf gevonden kan worden. Bij een deel van hen bestaat 

overigenss ook vrees om naar andere regio's te gaan. Soms begint die vrees zelfs bij de 

naburigee gemeente. "Dat ik nu uitgerekend een richting binnen de verzorging wil volgen die 

nietniet in Enschede is, maar in Hengelo. In Enschede zit verder alles, alleen deze richting niet. Dat 

isis niet zo praktisch. Maar ik ga niet in Hengelo wonen hoor. Ik wil gewoon in Enschede blijven " 

(Nederlandss meisje, 16 jaar, Deppenbroek, 4e klas mavo). "Je hebt toch een accent en dan 

denkendenken ze, wat zijn dat voor boeren. Ik voel me daar (in de Randstad, PG) niet op mijn gemak. 

DeDe mensen hebben een grote bek en het is er hartstikke druk. Ik zou dan liever naar 

GroningenGroningen gaan, dat is ook een grote stad maar het lijkt meer op hier" (Nederlands meisje, 

177 jaar, Ribbelt, 4e klas havo). 

Dee mate van bereidheid om naar een andere regio te migreren houdt dus duidelijk verband 

mett de lokale binding van de jongeren. Meer locaal gewortelde jongeren - waarvan beide 

ouderss in Enschede of Amsterdam zijn geboren - staan negatiever tegenover migratie (tabel 

8.9).. Voor een aanzienlijk deel zijn dit opnieuw de 1,25 leerlingen. Zij passen dus het best bij 

dee gestelde criteria ten aanzien van een traditionalistisch cultuurpatroon. Dit geldt in veel 

minderee mate voor de 1,0 en 1,9 leerlingen. Een groot deel van de 1,0 ouders is niet in 

Amsterdamm of Enschede geboren, maar is daar zelf om studie- of werkredenen heen verhuisd. 

Zijj  zijn dus ook meer gericht op en meer gewend aan migreren. Bovendien wonen andere 

familieledenn vaak verspreid over het land, waardoor het netwerksysteem minder samenvalt 

mett dat van de regio. Jongeren komen daardoor in verscheidene plaatsen buiten hun eigen 

stad. . 

Tabell  8.9 Bereidheid om te verhuizen en geboorteplaats ouders, in procenten 

well  verhuizen 
niett verhuizen 

beidee ouders uit regio 
afkomstig g 

A'damm Enschede 
411 55 
599 45 

beidee ouders uit andere 
Nederlandsee regio 

afkomstig g 

A'damm Enschede 
711 95 
299 5 

beidee ouders uit 
buitenlandd afkomstig 

A'damm Enschede 
577 76 
433 24 
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Tabell  8.10 Voorkeur voor latere woonlocatie, in procenten 

Amsterdam m 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

Enschede e 

1,99 leerlingen 

1,255 leerlingen 

1,00 modaal leerlingen 

1,00 elite leerlingen 

totaal l 

eigenn regio 

76 6 

84 4 

68 8 

75 5 

77 7 

35 5 

74 4 

58 8 

35 5 

53 3 

beslistt andere regio 

6 6 

3 3 

13 3 

6 6 

6 6 

28 8 

2 2 

8 8 

21 1 

13 3 

maaktt niet uit 

18 8 

13 3 

19 9 

19 9 

17 7 

37 7 

24 4 

34 4 

44 4 

34 4 

Dee ouders van de 1,9 leerlingen hebben per definitie een migratiegeschiedenis achter de rug 

enn zijn dus veel minder gebonden aan een specifieke stad in Nederland. Zij zullen eerder om 

praktischee redenen dan om emotionele redenen in een stad blijven (tabel 8.10). Bedacht moet 

wordenn dat juist het netwerk van migranten vaak veel verder reikt dan Amsterdam of 

Enschede.. In het land van herkomst zijn vaak nog familieleden woonachtig en bovendien zijn 

veell  familieleden naar andere steden in Nederland of soms België, Frankrijk of Duitsland 

gemigreerd.. Deze familieleden worden regelmatig bezocht. Wat dat betreft gaat de sterke 

buurtgebondenheidd die dikwijl s aan migranten wordt toegeschreven, slechts in beperkte mate 

op.. Zij beschikken in verhouding tot de meeste Nederlanders over een veel internationaler 

netwerk.. "Of ik hier zou willen blijven wonen? Dat hangt van mijn baan af. Als ik hier een leuke 

baanbaan vind en het verdient goed, ja, dan blijf  ik wel. Maar als ik ergens anders werk krijg, dan ga 

ikik wel weg" (Turkse jongen, 16 jaar, Deppenbroek, 4e klas vbo). 

Opp basis van de gepresenteerde gegevens kan geconcludeerd worden dat de regionale 

culturelee aspecten vooral van betekenis zijn voor het niveau en soort onderwijs dat gekozen en 

geadviseerdd wordt. Wat betreft de locatie van de vervolgopleiding spelen de culturele 

aspectenn in de regio Twente een minder grote rol. Vooral de 1,9 en 1,0 elite leerlingen, 

waarvann de ouders meestal van buiten de regio komen, zijn gericht op migratie. Alleen de 

relatieff  sterke oriëntatie van de 1,25 leerlingen op hun eigen gebied is conform de 

verwachtingg en past binnen de criteria die voor inwoners van een traditionalistische regio zijn 

opgesteld.. In de regio Amsterdam zijn de verschillen tussen de onderscheiden groepen te 

verwaarlozen:: vrijwel iedereen kan en wil in de eigen omgeving blijven. 
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8.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is bestudeerd in hoeverre de regionale faciliteiten en regels van invloed zijn 
opp de schoolloopbanen van jongeren uit verschillende ouderlijke milieus. De schoolloopbanen 
inn Amsterdam kunnen in vergelijking met die van Enschede als hoger en algemener getypeerd 
worden.. De arbeidsmarktstructuur beïnvloedt vooral de gekozen richting binnen het 
voortgezett onderwijs en de keuze van vervolgopleidingen. De regionale cultuur bepaalt vooral 
hett niveau. Jongeren in Amsterdam krijgen hogere adviezen dan de jongeren in Enschede, al 
komenn zij uit vergelijkbare sociale milieus. Hoewel er in Amsterdam in sterkere mate sprake 
iss van overadvisering en jongeren dientengevolge sterker dalen dan in Enschede, blijf t ook het 
behaaldee opleidingsniveau op een hoger niveau. Gevolg is dat in Enschede jongeren een lager 
onderwijsniveauu volgen dan op grond van hun sociale achtergrond zou kunnen worden 
verwacht.. Men kan dus stellen dat in Amsterdam de omgeving over het algemeen 
mobiliserendermobiliserender is dan in Enschede, alwaar het beeld reproducerender van aard is. 

Hett beroepsonderwijs is in Enschede populairder dan in Amsterdam. Dit geldt met name 
voorr het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, want het voorbereidend beroepsonderwijs 
neemtt in beide plaatsen een vergelijkbare positie in. Wel verschilt de richting binnen het vbo: 
technischee en bouwkundige opleidingen worden in Enschede frequenter gekozen. Ook kan men 
zichh afvragen waarom voor deze opleiding gekozen wordt. Is het echt een bewuste keuze en 
willenn deze leerlingen graag een praktische opleiding of gaan ze naar het vbo omdat ze nu 
eenmaall  naar school moeten en dit het laagste niveau is? Ook al gaat in beide steden een even 
hoogg percentage naar het vbo, er is toch een duidelijk verschil tussen de positieve, 
beroepsgerichtee keuze in Enschede en de negatieve keuze in Amsterdam. Hier fungeert het vbo 
minderr als voorbereiding op een vak, maar eerder als de eindbestemming in een neerwaartse 
spiraal.. Het grote aantal wisselaars van mavo naar vbo is hier een signaal van, tezamen met het 
falendee gevoel van deze overstappers. 

Hett beroepsonderwijs bereidt in Enschede de jongeren beter voor op de locale 
werkgelegenheidsstructuurr dan algemeen onderwijs. De gerichtheid op gebieden buiten 
Enschedee en Twente neemt dan ook toe naarmate het opleidingsniveau stijgt en jongeren 
opleidingenn willen volgen die niet in de eigen omgeving gevonden kunnen worden. Volgens de 
meestee jongeren zijn er echter in de eigen regio genoeg mogelijkheden om een opleiding te 
volgenn en in de eigen regio te verzelfstandigen. Men staat overigens niet afkerig ten opzichte 
vann migratie indien dit nodig zou zijn. Migratie gaat dus voor substitutie. 
Inn Enschede wil ongeveer de helft van de ondervraagde jongeren later het liefst in Twente 
(blijven)) wonen. Dit geldt vooral voor de "echte" Twentenaren, van wie de ouders ook uit de 
regioo afkomstig zijn, het merendeel van de familie er woont en het hulpnetwerk dus vooral tot 
dee eigen regio beperkt blijft . Deze groep voldoet daarmee het meest aan het idee dat inwoners 
vann "traditionalistische" regio's sterk aan hun eigen gebied gehecht zijn en niet geneigd zijn 
tott migratie. Deze groep wordt het meest beïnvloed door de regionale cultuur. De overige 
jongerenn in Enschede zijn veel minder aan hun woonplaats gehecht. Hun ouders zijn niet uit 
dee regio afkomstig, maar daar zelf vanuit het buitenland of andere Nederlandse plaatsen heen 
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verhuisd.. Hun netwerk is dientengevolge groter en zij zijn meer op andere regio's gericht of 
staann daar in ieder geval minder afkerig tegenover. 

Voorr Amsterdam geldt in nog veel sterkere mate dat de meeste ouders "import" zijn. 
Tochh blijken vrijwel alle jongeren heel erg gehecht te zijn aan de stad. Zij zijn negatief over 
dee rest van Nederland en als gevolg daarvan niet erg verhuisgeneigd. Dat hoeven ze gezien het 
grotee aanbod van opleidingen en werkgelegenheid ook niet te zijn. Zij beseffen dat ze op de 
hoogstee trede van de roltrap staan. Deze jongeren voldoen daarmee niet helemaal aan het 
beeldd dat van de inwoners van een modern-dynamische regio zou kunnen worden verwacht, 
waarbijj  emotionele binding met de woonplaats als een achterhaalde zaak wordt gezien. Veel 
Amsterdammerss zijn misschien wel provincialer dan ze zelfdenken. 
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