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Hoofdstukk negen 

Slotbeschouwing g 

9.11 Het onderwerp 

Inn dit afsluitende hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek nogmaals kort 
gepresenteerdd en bediscussieerd worden in het licht van het gehanteerde theoretische kader. 
Tevenss worden de resultaten afgezet tegen een aantal huidige ontwikkelingen in het 
onderwijsbeleidd en worden er enige suggesties voor vervolgonderzoek en beleid gegeven. De 
doelstellingg van dit onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre individuele 
schoolcarrièress worden beïnvloed door ruimtelijke factoren op buurtniveau en regionaal 
niveau.. Het meeste onderzoek naar schoolloopbanen richt zich namelijk op de invloed van het 
ouderlijkk milieu (bijvoorbeeld Jungbluth, 1985; Tesser, 1986; Dronkers, 1992; Dronkers & 
Dee Graaf, 1995) en houdt daarmee de Nederlandse context constant. Deze is volgens veel 
onderzoekerss wel veranderlijk in de tijd, maar niet in de ruimte. Er is de afgelopen decennia in 
algemenee zin een afnemende betekenis van het ouderlijk milieu voor schoolloopbanen 
geconstateerd.. Het onderwijssysteem is mobiliserender van aard geworden, waardoor 
toegeschrevenn en ouderlijke kenmerken als geboorte, geslacht en sociale afkomst ten dele 
hebbenn plaats gemaakt voor verworven en eigen kenmerken als ambitie, intelligentie en 
motivatie.. Er is dan ook veel beleid gevoerd om de sterke koppeling tussen ouderlijk 
opleidingsniveauu en individuele schoolloopbanen te verminderen en zo het verborgen talent te 
mobiliseren.. De invoering van de Mammoetwet in 1968, waarbij scholengemeenschappen en 
heterogenee brugklassen werden geïntroduceerd, kan als hoogtepunt van dit 
mobiliseringsbeleidd worden gezien. 

Uitgangspuntt van deze studie is geweest om nu niet het tijdsaspect van de relatie tussen het 
ouderlijkk milieu en schoolloopbanen centraal te stellen, maar om deze relatie vanuit een 
ruimtelijkee invalshoek te bekijken en individuele schoolloopbanen in verschillende 
ruimtelijkee settings met elkaar te vergelijken. Binnen de sociale geografie is er - met name 
aann de Universiteit van Amsterdam - een duidelijke belangstelling voor de vraag naar de rol 
vann de omgeving op het handelen en gedrag van bewoners. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld 
onderzoekk verricht naar de invloed van de ruimtelijke omgeving op het dagelijks leven van 
stedelingenn (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars, 1992), het vrijetijdsgedrag van vrouwen 
(Karsten,, 1992), tweeverdieners met kinderen (Droogleever Fortuijn, 1993), de participatie 
vann ouderen (Dignum, 1997) en stemgedrag en kerkelijke betrokkenheid (De Vos, 1997). Dit 
onderzoekk naar de rol van omgevingskenmerken op schoolloopbanen past in deze 
opsomming. . 

Nadatt allereerst de relatie tussen ouderlijk milieu en individuele schoolloopbanen is 
onderzocht,, is nagegaan hoe op buurtniveau en op regionaal niveau deze relatie versterkt dan 
well  afgezwakt wordt. Voor beide schaalniveaus zijn op basis van bestaande theorieën 
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veronderstellingenn gemaakt. Ten aanzien van de buurt zijn dit ten eerste de ongelijke 
beschikbaarheidd en bereikbaarheid van onderwijs en het al dan niet ontbreken van een bepaald 
typee scholen in bepaalde buurten - het verschraalde aanbod - (Wilson, 1987), ten tweede de 
matee van betekenis van contacten in de buurt als bron van hulpnetwerken (Granovetter, 1973; 
Wilson,, 1987), ten derde het doorwerken van de buurtcultuur op de houding van jongeren ten 
opzichtee van school en werk (Lewis, 1966; Wilson, 1987) en ten vierde de invloed van het 
verschijnsell  territoriale stigmatisering, waarbij jongeren uit slecht aangeschreven delen van de 
stadd geen toegang hebben tot scholen buiten hun gebied (Wacquant, 1993). Ten aanzien van de 
regionalee invloed is gekeken naar de mate van de moderniteit van de regio, zowel in structureel 
opzichtt - de mate waarin een regio als roltrapregio kan worden aangemerkt - (Fielding, 1992) 
alss in cultureel opzicht - de mate waarin een regio gekenmerkt wordt door een modern-
dynamischh cultuurpatroon - (Hofstee, 1962). 

9.22 Onderzoeksopzet 

Omm de gemaakte veronderstellingen te toetsen is een onderzoek verricht in de steden 
Amsterdamm en Enschede. Deze steden gelden als "ideaaltypen" van enerzijds een centrale en 
modernee regio en anderzijds een perifere en traditionele regio. Amsterdam heeft een 
heterogenee bevolkingssamenstelling met een gedifferentieerd opleidingsniveau (zowel veel 
hoog-opgeleidenn als uiterst laag opgeleiden), veel werkgelegenheid in de hoogwaardige 
dienstverleningg en is centraal in Nederland gelegen. Enschede laat het omgekeerde beeld zien: 
eenn (voormalige) industriestad met weinig hoogwaardige werkgelegenheid, perifeer gelegen 
enn een relatief homogene bevolkingssamenstelling met veel laag tot middelbaar opgeleiden. 
Binnenn de steden Amsterdam en Enschede is op basis van de criteria van het 
Onderwijsvoorrangsbeleidd (OVB) gekozen voor buurten waar veel leerlingen op de basisscholen 
eenn 1,9 gewicht krijgen (allochtone leerlingen met laag opgeleide ouders), buurten met veel 
leerlingenn met een 1,25 gewicht (autochtone leerlingen met laag opgeleide ouders) en buurten 
mett veel leerlingen met een 1,0 gewicht (overige leerlingen). Aangezien deze laatste groep zeer 
heterogeenn is samengesteld, is bij de analyse deze groep nader onderverdeeld in een "1,0 elite 
type""  (minstens één van de ouders heeft een opleiding op hbo/wo niveau) en een "1,0 modaal 
type""  (de overige leerlingen). 

Inn Amsterdam zijn de Vogelbuurt (Amsterdam-Noord) en de Stadionbuurt (Amsterdam-
Zuid)) geselecteerd als 1,9 buurten, Nieuwendam (Amsterdam-Noord) als 1,25 buurt en de 
Concertgebouwbuurtt (Amsterdam-Zuid) als 1,0 buurt. In Enschede is Deppenbroek (Enschede-
Noord)) geselecteerd als 1,9 buurt, Ribbelt (Enschede-Oost) als 1,25 buurt en Stokhorst 
(Enschede-Oost)) als 1,0 buurt. In elke geselecteerde buurt is aan een basisschool gevraagd 
medewerkingg te verlenen aan het onderzoek. Er is daarbij een basisschool geselecteerd, die qua 
leerlingensamenstelüngg representatief is voor de buurt. De aanname van dit onderzoek is dan 
ookk dat de leerlingenpopulatie van basisscholen een afspiegeling vormt van de 
bevolkingssamenstellingg in de buurt. Scholen zijn volgens deze benadering niet op zichzelf 
staandee organisaties, die onafhankelijk van hun ruimtelijke omgeving opereren. De school wordt 
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juistt opgevat als een subsysteem dat zowel in facilitair als cultureel opzicht duidelijk beïnvloed 

wordtt door de kenmerken van zijn omgeving. De school functioneert daarmee als spiegel van de 

omgeving. . 

Dee gegevens met betrekking tot de leerlingen zijn op twee verschillende tijdstippen 

verzameld.. Kort na de start van het onderzoek zijn de leerlingen van de achtste groep van de 

geselecteerdee basisscholen ondervraagd. Zij stonden op het punt om de basisschool te verlaten, 

haddenn hun advies van de basisschool gekregen en hun keuze voor de middelbare school 

gemaakt.. Om een beeld te krijgen van de hele middelbare schooljeugd, moesten echter ook 

ouderee leerlingen ondervraagd worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van ex-kiassenlijsten van 

dezelfdee basisscholen, bij voorkeur van leerlingen die driejaar eerder de school verlaten hadden. 

Dezee groep jongeren is zoveel mogelijk thuis bezocht en ondervraagd over hun schoolloopbaan. 

Hett resterende deel is telefonisch gesproken. In totaal zijn bij deze eerste ronde 396 jongeren 

ondervraagd.. Ruim twee jaar na de eerste ronde is de hele procedure herhaald. Zo kon de 

schoolloopbaann voor langere tijd gevolgd worden en is er een longitudinaal perspectief in het 

onderzoekk verwerkt. Bij de tweede ronde zijn alle jongeren opnieuw benaderd: met 117 

jongerenn is door mij bij hen thuis een interview gehouden en met 212 jongeren is een telefonisch 

intervieww gehouden. In totaal zijn dus 329 respondenten weer achterhaald. Er is een kleine 

twintigg procent uitval geweest, hetgeen vooral toe te schrijven is aan verhuizingen. 

9.33 De invloed van het ouderlijk milieu 

Dee opvattingen van wetenschappers over de relatie tussen het ouderlijk milieu en 

schoolloopbanenn kunnen grofweg in twee stromingen verdeeld worden. De eerste stroming 

hangtt de mobiliseringstheorie aan (Davis & Moore, 1945; Parsons, 1951; Blau & Duncan, 

1967;; Van Heek, 1968). Op basis van geboorte verkregen kenmerken als geslacht, etniciteit en 

socialee klasse kunnen in een moderne en democratische samenleving niet de determinanten 

zijnn voor sociaal-economisch succes. De invloed van het ouderlijk milieu vermindert dan ook 

tenn gunste van eigen kenmerken als intelligentie en motivatie. Aanhangers van de 

reproductietheoriee (Bourdieu, 1973; Collins, 1975; Jencks, 1972) stellen daar tegenover dat 

hett onderwijs de bestaande maatschappelijke verhoudingen reproduceert. Het onderwijsbeleid 

weett wel de ouderlijke invloed in economisch opzicht te verminderen, maar dit geldt veel 

minderr voor de ouderlijke invloed in cultureel opzicht. Het ouderlijk milieu wordt nog steeds 

vann generatie op generatie doorgegeven, alleen op een meer indirecte manier dan vroeger. 

Opp basis van deze tegenstelling tussen mobilisering en reproducering zijn door mij vier 

typenn schoolloopbanen onderscheiden, die aangeven of jongeren er in slagen een hoger 

onderwijsniveauu dan hun ouders te behalen (figuur 9.1). De eerste soort schoolloopbaan is 

conformm de mobiliseringstheorie en kan als stijgend gekenmerkt worden. Hierbij behaalt de 

jongeree een hogere onderwijspositie dan de laag geschoolde ouders. Het tweede en derde type 

schoolloopbaann is gebaseerd op de reproduceringstheorie. Hierbij wordt een verschil gemaakt 

tussenn reproducering op een laag niveau en reproducering op een hoog niveau. In het geval dat 

eenn jongere een vergelijkbaar onderwijsniveau haalt als de laaggeschoolde ouders, is de 
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schoolloopbaann als stagnerend gedefinieerd. In het geval dat de jongere een vergelijkbaar 
onderwijsniveauu haalt als de hooggeschoolde ouders, is gekozen voor het label consoliderend. 
Hett hoogste niveau is door velen uit deze groep al bereikt, waardoor er eigenlijk geen stijging 
meerr mogelijk is. Tenslotte kan nog gewezen worden op de mogelijkheid dat jongeren een 
lagerr onderwijsniveau dan de ouders halen. Deze schoolloopbanen zijn als dalend 
gedefinieerdd en worden door de mobiliserings- noch door de reproduceringstheorie 
ondersteund. . 

Dee onderscheiden schoolkeuzemotieven blijken goed op deze typologie aan te sluiten. 
Voorr degenen met een stijgende schoolloopbaan {"stijgers") is de school en met name het 
bijbehorendee diploma allereerst een middel om hogerop te komen en een (goede) baan te 
bemachtigen.. Deze leerlingen gaat het vooral om de tijd na de school wanneer er geld 
verdiendd kan worden. Deze leerlingen zijn in hun schoolkeuzemotieven heel functioneel en 
latenn zich sterk leiden door mensen waarvan zij denken dat die weten wat voor hen de beste 
schooll  is. In concreto zijn dit de leerkrachten op de basisschool. De leerlingen met een 
dalendee schoolloopbaan ("dalers") fixeren zich ook op werk, maar ervaren de schooltijd 
eerderr als een noodzakelijke en verplichte hindernis. In tegenstelling tot de "stijgers" 
beschouwenn zij de school dus niet als een middel om vooruitgang te bewerkstelligen. Bij de 
"stagneerders""stagneerders" is er eigenlijk sprake van twee subgroepen, die zeer verschillend zijn in hun 
schoolkeuzemotieven.. Het verdient daarom aanbeveling de typologie uit hoofdstuk zes uit te 
breidenn met een categorie "middelbaar opgeleiden" en de stagneerders te splitsen in een 
problematischh en een niet-problematisch deel. De eerste groep kan tot de risicogroepen van 
hett onderwijsbestel gerekend worden. Bij deze groep is er kans op voortijdige schooluitval en 
afstroom.. In hun schoolkeuzemotieven lijken zij op de dalers; desinteresse en gelatenheid zijn 
bijj  wijze van spreken het uitgangspunt. Er is echter ook een groep niet-problematische 
stagneerderss (met middelbaar opgeleide ouders), die meer gericht is op het handhaven van de 
status-quo.. Deze groep is op zoek naar nette, overzichtelijke scholen met een fatsoenlijk 
publiek.. Men behoort niet tot het hoog opgeleide en elitaire segment, maar men wil ook niet 
tott lager op de sociale ladder geplaatste groepen gerekend worden. Bij deze groep begint dus 
all  meer de functie van de school als sociaal verband een rol te spelen. Dat geldt in nog veel 
sterkeree mate voor de "consolideerders " die zich richten op scholen waar zij gelijkgestemden 
kunnenn vinden ("ons soort mensen"). Voor deze groep is de sociale context van de school 
extreemm belangrijk. De schooltijd is een belangrijke fase in het leven, waar je zo goed 
mogelijkk voorbereid dient te worden op de maatschappij. Naarmate men hoger op de sociale 
ladderr staat, kan men het zich permitteren relatief minder belang te hechten aan cognitieve 
aspectenn en meer aandacht te hebben voor de overige aspecten van een school. 
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Figuurr 9.1 Een typologie van schoolloopbanen 

Opleidingsniveauu ouders -> Laag Middelbaar Hoog 

Opleidingg leerlingen laag Problematische Dalers Dalers 

stagneerders s 

Opleidingg leerlingen Stijgers Niet-problematische Dalers 

middelbaarr stagneerders 

Opleidingg leerlingen hoog Stijgers Stijgers Consolideerders 

Uitt de resultaten van dit onderzoek kan worden afgeleid dat op individueel niveau de 

stijgendestijgende schoolloopbanen (en daarmee het verborgen talent) zich tegenwoordig vooral 

bevindenn onder een deel van de tweede generatie allochtonen (de 1,9 leerlingen). Hoewel een 

relatieff  groot deel van hen een opleiding op vbo/mavo niveau volgt en de schoolloopbaan 

somss moeizaam verloopt, volgt een derde deel van de allochtone respondenten een opleiding 

opp havo/vwo niveau. We vinden deze allochtone havo/vwo leerlingen relatief veel onder 

Turksee jongens en Marokkaanse meisjes. De ondervraagde Surinamers scoren tamelijk slecht; 

mett name de meisjes halen slechte resultaten en boeken weinig vooruitgang in de 

schoolcarrière.. Dit kan te maken hebben met het feit dat zij relatief ondervertegenwoordigd 

zijnn onder de respondenten. Wanneer er meer Surinamers waren ondervraagd, was 

waarschijnlijkk de interne differentiatie beter naar voren gekomen. Nu behoren de meeste 

respondentenn tot wat Van Niekerk de "vierde categorie" noemt: "Tot deze categorie behoren 

ookook veel laag opgeleide meisjes die evenals hun moeders gerekend worden tot de 

'ontmoedigde'ontmoedigde arbeidskrachten'. Zij trekken zich terug van de arbeidsmarkt - vaak als 

alleenstaandalleenstaand moeder - omdat er voor hen nauwelijks aantrekkelijk werk te krijgen is dat 

enigszinsenigszins lonend is" (Van Niekerk, 1994, p. 74). 

Ondankss de constatering dat een behoorlijk aantal allochtone leerlingen de weg naar 

havo/vwoo weet te vinden, kan niet ontkend worden dat de schoolloopbanen van veel andere 

allochtonee jongeren niet gunstig verlopen. Een deel van de 1,9 leerlingen kan daarom tot de 

problematischee stagneerders gerekend worden. Dit hangt vooral samen met het feit dat 

allochtonee leerlingen meestal worden vergeleken met Nederlandse jongeren van dezelfde 

generatiee en ook met deze Nederlandse jongeren moeten concurreren voor een plek op de 

arbeidsmarkt.. In die zin nemen zij over het algemeen inderdaad een zwakkere positie in. 

Wanneerr deze jongeren echter vergeleken worden met hun ouders, dan kan alleen maar 

geconcludeerdd worden dat er sprake is van een enorme sociale mobiliteit, zeker wanneer we 

onss realiseren dat dit pas de tweede generatie is. De Nederlandse samenleving als geheel heeft 

err vele tientallen jaren over gedaan om het huidige onderwijspeil te bereiken. Niet voor niets 

gevenn Vermeulen & Penninx (1994) aan dat het proces van integratie en emancipatie van 

minderheidsgroepenn eerder een kwestie van generaties is dan van jaren. Het Nederlandse 

(onderwijs)beleidd wil het liefst snel een duidelijke verbetering zien. In de ogen van veel 

onderzoekers,, beleidsmakers en politici gaat de vooruitgang veel te langzaam en dreigt er een 
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"zwartee onderklasse" te ontstaan. Toch zijn de ontwikkelingen niet onverdeeld ongunstig. De 
tweedee generatie heeft in principe betere maatschappelijke kansen dan de eerste generatie. 
Doorr een start in het Nederlandse onderwijs vanaf het begin is het gemakkelijker om binnen 
hett onderwijs mee te komen. Een hoger eindniveau in het onderwijs vergroot ook de kansen 
opp de arbeidsmarkt en in een maatschappij waarin het steeds moeilijker wordt een baan te 
vindenn als men een laag gekwalificeerde opleiding heeft (Vermeulen & Penninx, 1994). 

Hett verborgen talent lijk t echter uitgeput te zijn bij de groep waar Van Heek c.s. zich nog 
zoo sterk op richtte: de kinderen van laag opgeleide Nederlandse ouders (de 1,25 leerlingen). 
Ditt betekent overigens dat het mobilisenngsbeleid voor de meeste mensen wél heeft gewerkt, 
wantt er is steeds meer sprake van een hardnekkige restgroep, waar de algehele stijging van het 
onderwijsniveauu aan voorbij lijk t te zijn gegaan. Driekwart van hen volgt een opleiding op 
vbo/mavoo niveau. Het aantal 1,25 leerlingen uit dit onderzoek dat op het vwo te vinden is, is 
gering.. De schoolloopbanen van de kinderen van hoog opgeleide ouders (de 1,0 elite 
leerlingen)) zijn ook reproducerend van aard, maar dan op een hoog niveau. Aangezien beide 
ouderss vaak een opleiding op hbo/wo niveau hebben gevolgd, is het onmogelijk voor deze 
kinderenn om in dit stadium van hun leven nog hoger op de onderwijsladder te komen. 
Verrewegg het grootste deel van deze leerlingen bezoekt zelf ook een opleiding op havo/vwo 
niveauu (75 procent), met als gevolg dat hun schoolloopbanen consoliderend verlopen. De 
overigee leerlingen (de 1,0 modaal leerlingen) vormen duidelijk een heterogene groep en hun 
schoolloopbanenn zijn dan ook moeilijker te classificeren. De mavo is het meest populaire 
schooltype,, waarmee deze groep een vergelijkbaar of zelfs iets lager onderwijsniveau haalt 
dann de ouders. Hun schoolloopbanen zijn dan ook als veelal (niet problematisch) stagnerend 
bestempeld.. De deelname aan havo/vwo is met 37 procent vergelijkbaar met het gemiddelde 
vann alle leerlingen (41 procent). 

9.44 De invloed van de ruimtelijke omgeving 

Inn dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de hiervoor beschreven typen schoolloopbanen door de 
ruimtelijkee omgeving worden beïnvloed. Uit de resultaten komt naar voren dat de ruimtelijke 
invloedd zich allereerst manifesteert op het regionale niveau. Schoolloopbanen in de regio 
Twentee worden afgezwakt door de relatief lage adviezen van leerkrachten op de basisschool. 
Jongerenn in Amsterdam krijgen hogere adviezen dan de jongeren in Enschede, al komen zij uit 
vergelijkbaree ouderlijke milieus. De eerste verklaring vormt de regionale arbeidsmarktstructuur. 
Inn een centrale en moderne regio als Amsterdam is sprake van een hoogwaardige arbeidsmarkt, 
waardoorr er veel hoog opgeleiden nodig zijn. De regionale cultuur heeft zich daaraan aangepast 
enn er heerst een mobiliserender klimaat dan in een relatief perifere en traditionele regio als 
Twente.. Men staat positief tegenover hogere vormen van middelbaar onderwijs en hoger 
vervolgonderwijs.. Soms kan deze positieve houding zelfs doorslaan in "pushen" en 
overadvisering,, waardoor er een versterkt risico is op uitval. De jongeren in Amsterdam blijven 
echterr ook gedurende de middelbare schooltijd een hoger niveau volgen dan hun leeftijdgenoten 
inn Enschede. Overadvisering blijkt dus in een aantal gevallen te lonen. 
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Dee industriële traditie van de regio Twente werkt behalve in de lage adviezen tevens door in de 
aantrekkingskrachtt en de relatief sterke positie van het beroepsonderwijs, met name in het mbo 
enn het hbo. Dit bereidt de jongeren beter voor op de werk gelegenheidsstructuur van de regio dan 
algemeenn voortgezet onderwijs. Het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) heeft daarentegen in 
beidee regio's een gelijk aandeel. Hierbij kan men zich wel afvragen waarom voor deze opleiding 
gekozenn wordt. In Amsterdam overheersen de negatieve motieven, in Enschede de positieve. 
Veell  jongeren in Amsterdam starten op de mavo, maar gaan na verloop van tijd 
(noodgedwongen)) naar het vbo. In Enschede gaan meer jongeren vanaf de basisschool direct 
naarr het vbo, waardoor in Enschede deze jongeren gemiddeld gemotiveerder aan hun opleiding 
beginnen. . 

Behalvee de invloed van de regio is ook de invloed van de buurt onderzocht. De verwachting 
wass dat de invloed in achterstandsbuurten negatief zou zijn en dat schoolloopbanen van jongeren 
hierr extra reproducerend verlopen. Uit het onderzoek is echter naar voren gekomen dat de 
invloedd in de achterstandsbuurten eerder opgevat kan worden als neutraal (niet positief, maar 
ookk niet duidelijk negatief) en er juist in de elitaire buurten sprake is van een positieve invloed. 
Dee 1,0 modaal leerlingen in elitebuurten krijgen bijvoorbeeld vaker een havo/vwo advies dan 
vergelijkbaree jongeren in niet-elite buurten. Jongeren in achterstandsbuurten krijgen echter niet 
vakerr een vbo/mavo advies dan vergelijkbare jongeren in niet-achterstandsbuurten. Een jongere 
looptt dus niet bij voorbaat extra achterstand op door in een achterstandsbuurt te wonen. 
Bovendienn is de ene achterstandsbuurt de andere niet. Het meest opvallend is in dit kader het 
grotee verschil tussen jongeren in de Stadionbuurt enerzijds en de buurten in Amsterdam-Noord 
anderzijds.. Hoewel de jongeren in sociaal-economisch en etnisch opzicht weinig van elkaar 
verschillen,, krijgen de jongeren in de Stadionbuurt veel vaker een mavo/havo advies dan in de 
tweee andere buurten. Het percentage havo/vwo adviezen verschilt weer niet zoveel van elkaar. 
Ookk wat betreft het huidige niveau van de leerlingen volgen de allochtone jongeren uit de 
Stadionbuurtt een gemiddeld hogere, maar vooral ook algemenere vorm van voortgezet 
onderwijs.. Een gedeeltelijke verklaring vormen de verschillen in het aanbod en de 
bereikbaarheidd en beschikbaarheid daarvan. Leerlingen in de Stadionbuurt profiteren van de 
liggingg van hun buurt in Amsterdam-Zuid, waar zeer veel scholen voor algemeen voortgezet 
onderwijss staan. Ze worden ook door de basisschool op dit ruime aanbod gewezen. Het is 
duidelijkk dat de Stadionbuurt een onderdeel is van een wijder rayon, namelijk dat van 
Amsterdam-Zuid.. Hier is het scholenveld veel dichter bezet dan in Amsterdam-Noord en 
Enschede,, zodat dit onmogelijk gevuld kan worden met slechts leerlingen afkomstig uit het 
dominantee elite milieu. Bovendien heeft het elite milieu de neiging zich terug te trekken op 
eenn beperkter aantal scholen dan voorheen. Op een aantal andere scholen in dit gebied (niet de 
echtee topscholen, maar een type school dat ook nog steeds de middenklasse trekt) is zodoende 
ookk plaats voor bijvoorbeeld allochtonen gekomen. Het ruime aanbod levert dus allerlei 
deelcircuitss {compartimentering) op, die enerzijds van elkaar afgescheiden zijn, maar 
anderzijdss elkaar althans gedeeltelijk overlappen. Het is daarom in principe makkelijker om 
"stappen""  van het ene circuit naar het andere te nemen. Toch staat dit gemengde circuit onder 
drukk en is het moeilijk om de juiste balans te vinden. In Amsterdam zijn de afzonderlijke 
groepenn namelijk getalsmatig groot genoeg om eigen scholen te hebben. Dat past ook bij het 
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beeldd van een heterogene, gedifferentieerde en tweetoppige stad. In Enschede hebben de 
gefuseerdee scholen min of meer hetzelfde karakter en bieden ze ongeveer hetzelfde 
programmaa aan. Dit komt overeen met de relatief homogene bevolkingssamenstelling van 
dezee stad. Het is ook niet voor niets dat in Enschede de locaties van de brede 
scholengemeenschappenn relatief vaak op onderbouw en bovenbouw zijn gesorteerd en minder 
vaakk op niveau dan in Amsterdam. 

Inn een artikel in het NRC-Handelsblad (30 januari 1999) geeft een leraar van een 
basisschooll  in de Haagse Schilderswijk het dringende advies: "zodra je kunt, wegwezen uit 
dezedeze buurt". Ambitieuze leerlingen zouden er beter aan doen om naar scholen buiten de buurt 
tee gaan, opdat ze niet worden afgeremd door ongemotiveerde buurtgenoten en een grimmig 
schoolklimaat.. Ook in de besproken theorieën komen we herhaaldelijk deze opvatting tegen 
(Lewis,, 1966; Wilson, 1987). Op grond van de resultaten van dit onderzoek kunnen deze 
theorieënn echter niet bevestigd worden. De schoolloopbanen van jongeren uit de 
concentratiewijj  ken zijn op zich niet lager dan bij jongeren uit een vergelijkbaar ouderlijk 
milieuu op scholen in andere wijken. Zij krijgen bijvoorbeeld niet minder vaak een havo/vwo 
advies. . 

Tochh is er wel sprake van enige invloed van de buurtcultuur. Deze manifesteert zich zoals 
gezegdd vooral in positieve zin in de elitebuurten de Concertgebouwbuurt in Amsterdam en 
Stokhorstt in Enschede. Voorbeeldeffecten die positief doorwerken in de houding van de 
jongerenn ten opzichte van onderwijs, zijn met name in deze woonmilieus te vinden. Het 
homogenee karakter van deze buurten zorgt ervoor dat afwijkende schoolloopbanen heel snel in 
hett vizier komen. Wie niet naar de havo of het vwo gaat, valt er toch een beetje buiten. De 
jongerenn leiden allemaal hetzelfde leven en doorlopen dezelfde schoolloopbaan. Dit staat in 
tegenstellingg tot de andere onderzoeksbuurten, waar de diversiteit en heterogeniteit veel groter 
zijn.. Hier maakt het de buurtgenoten over het algemeen niet zoveel uit wat voor soort opleiding 
dee jongeren volgen. De jongeren uit de achterstandswijken die een havo/vwo opleiding volgen, 
gevenn in ieder geval niet aan dat zij daar door de buurtbewoners op worden aangesproken of 
doorr hen worden ontmoedigd. Zij missen echter wel de extra positieve invloed die jongeren in 
elitebuurtenn van hun omgeving ontvangen. Uiteindelijk is er dus toch sprake van een 
buurtinvloed,, maar dan meer omdat jongeren aan de bovenkant extra worden gestimuleerd dan 
datt jongeren aan de onderkant extra worden afgeremd door de buurt waar ze wonen. 

Omdatt de jongeren in de elitebuurten uit ongeveer dezelfde ouderlijke milieus afkomstig 
zijn,, is de kans dat zij contact met elkaar hebben ook groter dan in de andere buurten. 
Homogeniteitt bevordert buurtcontacten. Buurtbewoners met een zelfde levenssituatie of met 
hetzelfdee soort werk of opleiding hebben eerder de kans elkaar te ontmoeten (Völker, 1998). 
Bovendienn woont men in elitebuurten in zekere zin vrijwilli g bij elkaar en heeft men positief 
voorr de buurt gekozen. In achterstandswijken komt men vaker door gebrek aan alternatieven of 
doorr toeval terecht. Een aantal inwoners heeft bijvoorbeeld de woning gekregen via de 
gemeentelijkee woonruimteverdeling en heeft niet bewust voor een bepaalde buurt gekozen. In 
achterstandsbuurtenn is de heterogeniteit van de bevolking daarom veel groter dan in elitebuurten 
(Reijndorp,, 1997; Schuyt, 1997). Ook in wijken met het predikaat achterstandsbuurt zijn altijd 
nogg behoorlijk wat inwoners te vinden die zich helemaal niet in een achterstandssituatie 
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bevindenn en ook helemaal niet in negatieve zin door de buurt beperkt worden. In een 
zogenaamdee achterstandswijk als De Baarsjes in Amsterdam blijkt volgens een recent 
onderzoekk maar liefst een derde deel van de bewoners een opleiding op hbo/wo niveau te 
hebbenn (O&S, 1999). Juist door deze heterogeniteit is de situatie in de Nederlandse 
achterstandsbuurten,, zeker in vergelijking met het buitenland, tot dusverre relatief probleemloos 
enn is de negatieve invloed van de buurt beperkt. Het veranderende volkshuisvestingsbeleid, 
waarinn meer aan de markt wordt overgelaten en kwaliteit in plaats van kwantiteit de agenda 
bepaalt,, zou echter tot gevolg kunnen hebben dat het homogene karakter van de bevolking in 
onaantrekkelijkee buurten toeneemt. Aangezien homogeniteit buurtcontacten bevordert, is er niet 
zoveell  fantasie voor nodig om de situatie in de elitaire buurten te spiegelen. Er zou dan wel een 
sterkere,, maar in dit geval negatieve, invloed vanuit de buurt kunnen ontstaan. Deze bevinding 
pleitt voor het gedifferentieerder bouwen in achterstandswijken, bijvoorbeeld door het bouwen 
vann koopwoningen en eengezinswoningen. Zo kan de heterogeniteit van de achterstandswijk 
ookk op langere termijn worden gewaarborgd. Liever geen buurtinvloeden dan negatieve 
buurtinvloeden. . 

Dee invloed van de buurt op de waarde die jongeren zélf aan opleiding en werk hechten 
werktt overigens de andere kant op dan verwacht. Jongeren in achterstandsbuurten geven 
relatieff  vaak aan dat deze zaken heel belangrijk zijn. Zij zien het nut van een opleiding en het 
hebbenn van diploma's misschien wel extra in, omdat veel mensen in hun omgeving zelf geen 
off  laagwaardig werk hebben. Jongeren in achterstandsbuurten denken overigens wel vaker dat 
anderenn in hun buurt minder waarde hechten aan school en werk. Zij praten echter nauwelijks 
mett buurtgenoten over school, vooral omdat ze ook niet zoveel buurtgenoten kennen. Hier 
blijktt ook weer de heterogeniteit van deze buurten uit. In de elitaire buurten is de school zo'n 
vanzelfsprekendd onderdeel van het dagelijks leven dat er relatief weinig ophef over wordt 
gemaakt.. Uit het feit dat de meeste jongeren geregeld met buurtgenoten over school praten, 
kann echter worden afgeleid dat juist hier een positieve, consoliderende en vanzelfsprekende 
schoolcultuurr heerst. 

9.55 Consoliderende en mobiliserende scholen 

Scholenn staan niet willekeurig verspreid, maar vertonen een duidelijke relatie met de omgeving. 
Zowell  het aanbod als de vraag naar onderwijs zijn een ruimtelijke bevestiging van de dominante 
bevolkingssamenstellingg in buurt, stad en regio. In sommige ruimtelijke contexten zijn daarom 
veell  mobiliserende scholen te vinden, terwijl in andere ruimtelijke contexten reproducerende 
(vaakk consoliderende) scholen aangetroffen kunnen worden. Niet voor niets staan de meeste 
consoliderendee scholen in Amsterdam-Zuid, alwaar de bevolkingssamenstelling een voldoende 
draagvlakk voor dit type scholen genereert. De door mij onderscheiden typologie van 
schoolloopbanenn kan dus ook op scholen als geheel worden toegepast en dus niet alleen op 
individuen.. Jongeren waarvan de relatie met het ouderlijk milieu als consoliderend kan 
wordenn gekenschetst, gaan over het algemeen ook naar scholen met een consoliderend 
klimaat.. Dit betekent dat zij naar scholen gaan waar mobilisering voor de meeste leerlingen 

187 7 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

niett meer primair aan de orde is. Geen enkele zichzelf respecterende school zal zichzelf 

natuurlijkk als reproducerend bestempelen als er nog potentie voor sociale mobiliteit aanwezig 

is.. Op scholen met veel 1,0 elite leerlingen is het hoogste niveau echter door de meeste 

leerlingenn al bereikt, zodat er ruimte vrij komt voor heel andere aspecten van het onderwijs. 

Consoliderendee scholen scoren dan ook soms niet zo goed naar objectieve kenmerken, zoals 

slagingspercentagess en onvertraagde schoolloopbanen. Leerlingen hebben echter meestal veel 

meerr in huis dan tijdens het reguliere programma naar voren komt. "Er heerst hier wel een 

beetjebeetje een zesjesmentaliteit. Leerlingen zijn gauw tevreden, er is niet zoveel prestatiedrang. 

ZeZe kunnen echter veel meer. Dit blijkt vooral tijdens het naschoolse programma. We hebben 

hierhier vertaalwedstrijden en wedstrijden in eloquentia, toneelproducties, een orkest, 

modeshowsmodeshows en sportwedstrijden. Toen laatst de toneelleraar ziek was, zijn de leerlingen 

gewoongewoon zelf verder gegaan met repeteren. Iedereen kan wel iets en de leerlingen waarderen 

ookook eikaars talenten " (leraar Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid). Het vergelijkbare 

Vossiusgymnasiumm meldt in een voorlichtingsartikel in het Parool: "Cultuur vinden we erg 

belangrijk.belangrijk. Een school als de onze moet een breed aanbod hebben. Er is meer dan dat 

papiertje"papiertje" (Het Parool, 20 januari 2000). Natuurlijk draait het ook op consoliderende scholen 

niett in de eerste plaats om toneellessen en modeshows. Ook hier is er veel aandacht voor het 

beperkenn van afstroom, het tegengaan van spijbelen, het vergroten van het aantal geslaagden 

enn het verminderen van het aantal zittenblijvers. Het gaat volgens de scholen wel vooral om 

hett verhaal achter de "harde" cijfers, zoals die momenteel gebruikt worden in de 

kwaliteitskaart.. De cijfers worden door hen vooral gezien als controle van de schoolkwaliteit. 

"Ik"Ik  ben wel een voorstander van een dergelijke kwaliteitskaart, maar dan vooral als prikkel 

voorvoor de school zelf. Voor ouders en leerlingen is het niet zo belangrijk, het zou een slechte 

zaakzaak zijn als ze louter door een dergelijke lijst een school uitzoeken. Sfeer is veel belangrijker. 

AlsAls je als school nou heel slecht scoort, dan heeft het misschien wel negatieve consequenties " 

(leraarr Sint-Nicolaaslyceum, Amsterdam-Zuid). 

Voorr mobiliserende scholen zijn genoemde aspecten echter vooralsnog van 

doorslaggevendd belang, omdat bijvoorbeeld aan het percentage geslaagden afgelezen kan 

wordenn in hoeverre een school er in slaagt de leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt 

enn de maatschappij. Juist door het feit dat het consoliderende publiek zijn eigen scholencircuit 

heeft,, kunnen de mobiliserende scholen zich volledig op hun eigen populatie richten zonder 

krampachtigg rekening te hoeven houden met het elitepubliek. Deze scholen fixeren in hun 

beleidd zich dus vooral op de cognitieve aspecten, maar volgens sommige deskundigen nog 

niett genoeg. "Haal op zwarte scholen de franje uit de programma 's (minder toneelstukken, 

kringgesprekkenkringgesprekken en andere tijdrovende activiteiten) en verleng de schooltijd met een jaar" 

alduss onderwijssocioloog Paul Jungbluth (Jager, 1999, p. 9). Voor ouders en leerlingen uit 

consoliderendee milieus is deze "franje" juist het onderscheidende kenmerk van een school. 

Mobiliserendee aspecten worden min of meer voor vanzelfsprekend aangenomen. Het gaat hen 

veell  meer om de kenmerken van een school op het gebied van bijvoorbeeld sfeer, 

buitenschoolsee activiteiten, omgaan met elkaar, manier van lesgeven en het sociaal milieu van 

medeleerlingen.. Hier wordt door de scholen ook bewust mee geworven. "Op school leert men 

leven:leven: dat betekent datje behalve het leerwerk ook leert achter de dingen te kijken. Dat houdt 
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inin dat de school niet alleen een instelling is waar overhoringen worden gegeven, maar waar 

jeje leert de wereld om je heen kritisch te bekijken en deze niet als vanzelfsprekend te 

aanvaardenaanvaarden " (voorlichtingsfolder Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid). 

Ditt soort kwalitatieve kenmerken zouden eigenlijk ook meegenomen moeten worden in 

rangordess en scores, aangezien deze aspecten voor met name 1,0 ouders en leerlingen bij de 

keuzee voor een school minstens zo belangrijk zijn als kwantitatieve kenmerken. Een probleem 

datt daarbij naar voren komt is natuurlijk hoe deze kwalitatieve kenmerken gekwantificeerd 

moetenn worden. Een criterium als sfeer is moeilijk in cijfers uit te drukken. Voor groepen die 

zichh nog in een mobiliserende fase bevinden is het vooralsnog niet raadzaam om naar scholen 

tee gaan, waar de overgrote meerderheid van de leerlingen consoliderende schoolloopbanen 

doorloopt.. In die zin kunnen er vraagtekens worden gezet bij de tendens dat de meest 

ambitieuzee (havo/vwo) allochtone leerlingen zich afwenden van "zwarte" scholen in hun 

eigenn omgeving en ook een plaats op een "witte", vaak consoliderende school ambiëren, 

aangezienn daarvan de kwaliteit een stuk hoger wordt ingeschat. Een probleem dat daarbij 

echterr speelt is dat lager op de maatschappelijke ladder verkerende groepen wel vaak met de 

bovenkantt willen mengen, maar deze wens in veel mindere mate door de bovenkant wordt 

gedeeld.. Deze heeft namelijk de neiging zich af te schermen en terug te trekken in het eigen 

gereputeerdee en geconsolideerde circuit. Volgens Bourdieu (1977) slagen elites er zelfs altijd 

inn hun gunstige posities in het onderwijs te verdedigen door steeds nieuwe bolwerken van 

culturelee verschillen te bouwen. De forse groei van de zelfstandige gymnasia ten koste van 

vwo-afdelingenn van scholengemeenschappen kan als bevestiging van deze opvatting worden 

opgevat.. Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat scholen waar veel leerlingen een 

consoliderendee schoolloopbaan doorlopen helemaal geen rekening met "andere" leerlingen 

zoudenn houden, maar toch lijk t hier sprake van het spreekwoord "de uitzondering bevestigt de 

regel".. "Je bent er als leraar en school juist trots op als deze kinderen goed presteren. Al 

komtkomt een groot deel van de leerlingen hier uit het chique Zuid, je bent blij  als een 

arbeiderskindarbeiderskind uit Oost ook dat niveau haalt. Mijn motto is: niemand is kansloos, als je maar 

doorzettingsvermogendoorzettingsvermogen hebt" (leraar Sint-Ignatiusgymnasium, Amsterdam-Zuid) Mijns inziens 

zoudenn deze leerlingen (tegenwoordig met name de 1,9 leerlingen) juist gebaat zijn bij 

scholenn waar het nog primair draait om mobiliteit en waar ook het lesprogramma op is 

afgestemd,, bijvoorbeeld door extra taaiondersteuning en huiswerkklassen. Zwarte scholen zijn 

inn beginsel helemaal niet erg, als er maar wel een mobiliserend beleid wordt gevoerd en de 

leerlingenn dezelfde kansen hebben als leerlingen op andere scholen. Het feit dat Islamitische 

scholenn gemiddeld helemaal niet slecht scoren op de CITO-toets, geeft aan dat zwarte scholen 

niett bij voorbaat lage prestaties hoeven te leveren (Trouw, 27 november 1999). "Het wordt 

nietniet uitgesloten dat er op termijn ook een categoriaal islamitisch gymnasium mogelijk is" 

(Sikkes,, 2000, p. 19). Zwarte scholen zijn pas een probleem als het stagnerende zwarte 

scholenn zijn en niet meer als middel voor sociale mobiliteit functioneren. Met deze nuancering 

kann het begrip "zwarte school" van zijn bij voorbaat negatieve lading worden ontdaan. Het 

wordtt hoog tijd dat zwarte scholen an sich geaccepteerd worden en dat er realistisch met dit 

typee scholen wordt omgegaan. Veel gemeenten staren zich nu blind op menging en 

verwachtenn daar wonderen van voor zowel de prestaties als de integratie. Zo presenteerde de 
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gemeentee Amersfoort in oktober 1999 een plan om de segregatie in het basisonderwijs tegen 
tee gaan. Scholen moeten met elkaar afspraken gaan maken over het aantal op te nemen 
allochtonee leerlingen. Een speciaal hiervoor aangestelde "verbindingsofficier" geeft aan 
ouderss een advies waar zij hun kinderen het best naar school kunnen laten gaan. Er wordt 
toegegevenn dat vooral ideologische en niet zozeer onderwijskundige motieven een rol spelen 
bijj  dit beleid. ""Want de samenleving is multicultureel en dus is het niet goed als de witte en 
zwartezwarte leerlingen op gescheiden scholen zitten en nooit met elkaar in contact komen' 
(Voorwinden,, 1999, p. 6). Een ander voorbeeld is de gemeente Leiden, die in een wijk de drie 
basisscholenn (openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk) wil samenvoegen tot één 
schooll  om zo de segregatie te verminderen. Alleen tijdens het levensbeschouwelijk onderwijs 
wordenn de kinderen opgesplitst in verschillende groepen. Het is de vraag of deze initiatieven 
wenselijkk zijn, omdat het voor scholen juist extra moeilijk is een beleid te voeren dat gericht 
iss op zowel een consoliderend als een mobiliserend publiek. De discussie over zwart en wit 
zouu meer deze aspecten moeten bevatten. Er zijn bijvoorbeeld ook witte kinderen (de 1,25 
leerlingen)) die baat hebben bij een mobiliserende school. Het is daarom raadzaam om 
reproduceringg aan de bovenkant toe te staan, zodat er gelegenheid is om op de overige scholen 
eenn mobiliserend beleid te voeren. Reproducering aan de onderkant dient natuurlijk wel te 
wordenn bestreden. 

Hett is niet verwonderlijk dat met name (geplande) fusies tussen scholen met een min of 
meerr gelijke populatie en een dientengevolge gelijk mobiliserend of consoliderend karakter 
makkelijkerr te realiseren zijn dan fusies tussen scholen met een totaal verschillende populatie. 
Enkelee voorbeelden kunnen dit verduidelijken. In Amsterdam is de fusie van het 
Mondriaanlyceum,, de Berlagescholengemeenschap, het Novacollege en het Marcanticollege 
tott de Esprit Scholengroep destijds zonder veel ruchtbaarheid tot stand gekomen. De scholen 
kwamenn in (mobiliserings)beleid en populatie al in grote mate met elkaar overeen. De in 
dezelfdee tijd voorgenomen fusie tussen het Vossiusgymnasium, het Spinozalyceum, de Gerrit 
vann der Veenscholengemeenschap en de Open Scholengemeenschap Bijlmer is echter nooit 
vann de grond gekomen en heeft voor enorme protesten en opschudding gezorgd. 
Consoliderendee en mobiliserende scholen zouden dan bij elkaar worden gevoegd. Het wekt 
overigenss geen verbazing dat het protest vooral van de consoliderende scholen kwam. 
Momenteell  vormt het Vossiusgymnasium samen met het Barlaeusgymnasium, het Stedelijk 
Gymnasiumm Haarlem en het Gymnasium Felisenum in Velsen (dus allemaal categoriale 
gymnasia)) één schoolbestuur. De openbare Gerrit van der Veenscholengemeenschap is 
gefuseerdd met het christelijke Sweelinckcollege en de overige twee scholen zijn vooralsnog 
zelfstandig.. Verschillen in grondslag en locatie zijn duidelijk eerder te overbruggen dan 
verschillenn in populatie en een bijbehorend karakter van de school. 

Inn Enschede spelen deze processen een veel zwakkere rol. Het feit dat in Enschede na de 
fusiee slechts drie grote vergelijkbare clusters van scholengemeenschappen zijn overgebleven, 
geeftt aan dat de diverse scholen minder van elkaar verschilden op het gebied van 
consolideringg en mobilisering. Waar in Amsterdam de scholen op niveau zijn herschikt, is dit 
inn Enschede op onder- en bovenbouw gedaan. Dit komt enerzijds doordat de bevolking 
homogenerr is samengesteld, anderzijds omdat de diverse groepen elk te klein zijn om hun 
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eigenn scholen te stichten of te claimen. Dit betekent dat de scholen in Enschede eerder dan in 

Amsterdamm gedwongen zijn om zowel een mobiliserend als een consoliderend beleid onder 

éénn dak te voeren, aangezien ze beide groepen voor een deel binnen de poorten hebben. 

9.66 Aanbevelingen 

Dee bevindingen uit het onderzoek geven aanleiding om enige aanknopingspunten voor het 

onderwijsbeleidd te geven. Met name de 1,25 leerlingen slagen er niet in slagen vooruit te 

komenn op de maatschappelijke ladder, waardoor hun schoolloopbanen het meest 

reproducerendd verlopen. Sinds 1993 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor het 1,25 

gewichtt aangescherpt. Vanaf dat jaar moeten beide ouders over maximaal een lbo-opleiding 

beschikken.. Mulder (1996) vindt deze aanscherping terecht: "Dit  is op zich een goede 

ontwikkeling,ontwikkeling, omdat door de ruime definitie van de autochtone doelgroep van het OVB 

onterechtonterecht de indruk is ontstaan dat het met de achterstand van de 1,25 leerlingen wel 

meevalt"meevalt" (Mulder, 1996, p. 176). Door deze aanscherping van de doelgroep komt de situatie 

vann degenen die wél tot deze categorie behoren, echter negatiever naar voren dan voorheen. 

Bovendienn zou het logisch geweest zijn om tegelijkertijd met de aanscherping ook het 

gewichtt te verhogen. Er is nu immers sprake van een homogener en hardnekkiger 

achterstandsgroep.. Inmiddels wordt dan ook gepleit voor enige ophoging van het 1,25 gewicht 

(Ministeriee van O, C & W, 1998), omdat de problematiek van deze groep zwaarder is 

geworden.. Aan de andere kant zou het 1,9 etiket niet automatisch op alle kinderen van laag 

opgeleidee allochtone ouders geplakt hoeven te worden. De interne differentiatie is veel groter 

dann vaak wordt aangenomen. Niet te ontkennen valt dat veel allochtone jongeren een 

problematischee schoolloopbaan doorlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel 

(stedelijk)) onderwijsbeleid zich op deze groep richt. Het is echter niet wenselijk om de 

gesignaleerdee problemen aan de gehele groep toe te schrijven en dientengevolge het 

onderwijsbeleidd ten aanzien van deze groep ook zo uniform te houden. Met veel allochtone 

leerlingenn gaat het immers wél goed. Het verdient dan ook aanbeveling om één 

onderwijsachterstandenbeleidd te maken, waarbij het onderscheid tussen autochtoon en 

allochtoonn vervalt. In Amsterdam is dit inmiddels erkend, want daar wordt gewerkt aan een 

gemeentelijkk achterstandsplan. Wethouder Van der Aa zegt "De overheid moet voor 

individuenindividuen barrières tegen achterstand weghalen. Die barrières vallen niet noodzakelijk 

samensamen met nationaliteiten. We helpen niet meer uitsluitend Turken of Marokkanen, maar alle 

kinderenkinderen die een achterstand hebben (...) Geef hulp aan alle kinderen met een Stadspas. Daar 

zittenzitten ook nog steeds veel autochtone Nederlandse kinderen bij"  (Amsterdams Stadsblad, 8 

septemberr 1999). 

Watt betreft de keuze voor een bepaalde middelbare school is naar voren gekomen, dat 

mett name allochtone leerlingen en hun ouders zich sterk laten leiden door het advies van de 

basisschool.. Leerkrachten zouden zich goed moeten realiseren welke invloed zij op deze 

jongerenn hebben. In het geval dat een leerkracht de bovengrens te laag stelt, zou dit kunnen 

betekenenn dat allochtone jongeren aan een te laag niveau beginnen. Ook een te hoog advies is 
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echterr niet wenselijk, want het gevaar bestaat dat jongeren afglijden en ongemotiveerd het 

onderwijss verlaten. De grote aantrekkingskracht van de mavo in Amsterdam ten opzichte van 

hett beroepsonderwijs is in dit kader zorgwekkend, omdat nogal wat jongeren het niet redden 

opp de mavo en dan ongemotiveerd en noodgedwongen voor het beroepsonderwijs kiezen. De 

lagee motivatie leidt dan weer vervolgens tot een hoge uitval. Het wordt overigens steeds 

moeilijkerr om een kind hoger te plaatsen dan uit zijn of haar CITO-score blijkt . Juist om 

verschijnselenn als afstroom en ondiplomeerde schoolverlating tegen te gaan, wordt de 

toelatingg tot bepaalde middelbare scholen steeds strenger. Vooral bij de leerlingen is het vbo 

niett populair; leraren hechten weliswaar veel waarde aan een goed functionerend vbo, maar 

gevenn aan dat de situatie soms niet zo gunstig is en dat zij daarom wel eens leerlingen naar de 

mavoo verwijzen. Over het programma van het vbo zijn de leraren echter redelijk tevreden. "Ik 

hebheb wel eens leerlingen die eigenlijk naar hel vbo zouden moeten, maar dan probeer ik ze 

tochtoch op de mavo van een wat nettere school te krijgen. Deze leerlingen zouden helemaal 

onderonder de voet gelopen worden op een vbo-school. Daar zitten toch veel rouwdouwers en daar 

probeerprobeer je sommige kinderen dan wel tegen te beschermen " (leraar basisschool Stadionbuurt, 

Amsterdam-Zuid).. De samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo per 1 augustus 1999 moet 

medee tot een verbetering van het slechte imago van het vbo leiden. Leerlingen kunnen 

voortaann kiezen uit een kadergerichte, een beroepsgerichte, een theoretische en een gemengde 

leerweg.. "Het is verschrikkelijk makkelijk om over de oude schoolsoorten de nieuwe etiketten 

tete plakken: van mavo-d tot en met ivbo. Scholen moeten echter echt ander onderwijs gaan 

gevengeven " (Sikkes, 1999, p.5). Wat hier in de praktijk van terecht zal komen, moet de toekomst 

uitwijzen.. Ook staat de positie van de mavo ter discussie. Veel mavo leerlingen gaan liever 

naarr een school voor mavo/havo/vwo dan naar een school voor vmbo. Het is daarom de vraag 

off  de theoretische opleiding op een vmbo school waar ook de andere richtingen worden 

aangebodenn een kans van slagen heeft. 

Aann de andere kant moet het beroepsonderwijs ook niet proberen om theoretischer van 

aardd te worden. Versterking van juist het praktische karakter van het vbo, zodat er een 

duidelijkerr aansluiting met de arbeidsmarkt is, verdient aanbeveling. In die zin kan de 

toenemendee samenwerking tussen vbo scholen en regionale opleidingscentra (ROC) 

toegejuichtt worden. Er is een groot gebrek aan goed opgeleid vakpersoneel. Zo kan het vbo, 

conformm de situatie in steden als Enschede, weer meer als beroepsvoorbereiding en minder als 

"afvalbak""  voor falende leerlingen gaan functioneren. De ondervraagde docenten zijn over het 

algemeenn voorstander van het vmbo. Zij hopen dat ook de aansluiting tussen vbo en mbo 

verbetert.. Daartoe moet het vbo wel "zwaarder" worden gemaakt. 

Ookk voor de (bovenbouw van) havo/vwo zijn en worden allerlei veranderingen 

doorgevoerd.. Onder de termen tweede fase en studiehuis wordt getracht de overgang van 

havo/vwoo naar hbo en wo te verbeteren. Door middel van zogenaamde profielen moeten 

leerlingenn zich beter voorbereiden op hun latere studie. In dit systeem wordt veel meer 

zelfredzaamheidd verwacht dan voorheen. Voor groepen zonder het juiste cultureel kapitaal 

kann dit mogelijkerwijs problemen opleveren. Dit zijn dus voornamelijk de 1,9 en 1,25 

leerlingen.. Het gevaar dreigt dat de toegang tot havo/vwo en hbo/wo voor deze groep 

belemmerdd wordt. Juist de 1,0 leerlingen, die toch al vaker naar deze opleidingen gaan, zullen 
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zichh eerder handhaven in de tweede fase. Het studiehuis kan dus een bedreiging zijn voor een 
mobiliserendd onderwijssysteem. Met het streven naar verbetering van de aansluiting tussen 
hett middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs is niets mis, maar de kans bestaat dat vooral 
dee kinderen van hoger opgeleide ouders van deze vernieuwing in het middelbaar onderwijs 
zullenn profiteren. Sommige scholen voeren daarom slechts gedeelten van het studiehuis in. 

Dee samenvoeging van vbo en mavo tot vmbo en de "verzwaring" van havo en vwo door 
hett studiehuis leidt tot een verder uiteengroeien van de verschillende schooltypen. De kloof 
tussenn vmbo enerzijds en havo/vwo anderzijds wordt groter, waardoor de mogelijkheid om 
viaa mavo, havo, vwo naar de universiteit te gaan wordt afgeremd en sociale mobiliteit wordt 
bemoeilijkt.. Dit onderscheid tussen vmbo en havo/vwo komt ook in ruimtelijk opzicht naar 
voren.. De tijd van de grote scholengemeenschap op één locatie is duidelijk achter de rug. 
Bredee scholengemeenschappen grijpen juist de gelegenheid aan om hun locaties te spreiden, 
waarbijj  de havo/vwo afdeling naar een locatie in een "betere buurt" wordt overgeheveld - de 
wittee vlucht achterna. Het vmbo blijf t dan achter op een relatief ongunstige locatie (Gramberg, 
1999).. Op zich hoeft deze herverdeling van locaties niet nadelig te zijn voor de participatie 
vann met name 1,9 leerlingen in de hogere niveaus. Ook zij weten de weg naar locaties buiten 
dee buurt wel te vinden, mits ze daarover goed worden geïnformeerd. Ook biedt de splitsing 
aann scholen de mogelijkheid om een aangepaste (meer consoliderende of meer mobiliserende) 
strategiee te voeren, die beter is afgestemd op de aanwezige populatie. Voorkomen moet echter 
wordenn dat bepaalde locaties slechts een grote vmbo afdeling krijgen en alleen de relatief 
zwakkeree allochtone (en autochtone) leerlingen op deze scholen achterblijven, waardoor 
doorstroomm naar hogere niveaus belemmerd wordt en deze scholen als een soort 
vergaarbakkenn gaan fungeren. 

Opp regionaal niveau zou de discussie zich vooral moeten richten op de vraag of de 
aangetroffenn verschillen tussen Amsterdam en Enschede nog wel van deze tijd zijn. De 
arbeidsmarktt is toch minimaal nationaal - en wellicht Europees of wereldwijd - begrensd.. 
Hett feit dat in de regio Twente de schoolloopbanen zich op een lager niveau afspelen, kan als 
eenn remfactor voor het tot ontwikkeling brengen van het verborgen talent worden opgevat. 
Leerkrachtenn zouden wellicht hogere adviezen kunnen geven en meer stimuleren dat een kind 
eenn hogere opleiding volgt. Dit geldt vooral in die gezinnen waar van oudsher relatief weinig 
waardee wordt gehecht aan een opleiding. Dit is het meest het geval in autochtone Twentse 
gezinnenn en - deels overlappend - in 1,25 milieus. Hoewel in Amsterdam er sprake is van 
overadvisering,, blijf t het gemiddeld niveau hoger dan in Enschede. Ook in Enschede zou men 
duss iets vaker risico kunnen nemen door een hoger advies te geven of in ieder geval het advies 
niett "naar beneden af te ronden". 

Inn het onderzoek naar en de discussie over ruimtelijke invloeden zou de positief 
conditionerendee invloed van regio's en buurten veel nadrukkelijker aan bod moeten komen. 
Nuu wordt vaak uitsluitend de aandacht gericht op probleemgebieden, probleemsituaties en de 
negatievee invloed die buurt en regio zouden kunnen hebben. Het verdient aanbeveling om ook 
dee andere kant bij de analyses te betrekken. De positieve invloed van regio's en buurten is 
meestall  zo vanzelfsprekend en onopvallend, dat hier niet zoveel aandacht voor is. De 
achterstandd van de één wordt echter vooral duidelijk door de voorsprong van de ander. Een 

193 3 



DeDe school als spiegel van de omgeving 

compleett onderzoek naar de invloed van de ruimtelijke omgeving houdt zich daarom met 
zowell  positieve als met negatieve invloeden bezig. 
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