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Dankwoord d 

Toenn ik begon als assistent in opleiding heb ik het geluk gehad terecht te komen in de 
promovendigroepp van Hans Vermeulen. De meeste mensen uit deze groep deden al 
geruimee tijd onderzoek op het gebied van migratie en etnische studies. Aangezien ik 
geenn antropoloog ben zoals de meeste anderen (ik studeerde politicologie), vormden 
zijj  voor een belangrijk deel mijn leerschool. Mij n kamergenoten Mies van Niekerk en 
Flipp Lindo wil ik speciaal bedanken. Bij de vaak felle debatten die wij op onze kamer 
voerden,, heb ik mij altijd goed thuis gevoeld. Mies heeft mij bij het kwalitatieve 
onderzoekk vaak advies gegeven, en daarvan heb ik dankbaar gebruik gemaakt. 

Apartee vermelding verdient ook Frans Lelie. Met haar heb ik niet alleen elke uit-
komstt en discussie in dit boek besproken, maar zij was en is ook in vele andere opzich-
tenn mijn soulmate. Verder wil ik Miriyam Ouragh en Ahmet Akdeniz speciaal be-
dankenn voor hun inhoudelijke betrokkenheid bij mijn onderzoek. Miriyam is een van 
dee studenten die ik heb geïnterviewd en tijdens dat gesprek viel mij op dat zij, anders 
dann de meeste andere studenten, de situaties die zij beschreef steeds zelf van commen-
taarr voorzag en analyseerde. Ik was in die tijd op zoek naar iemand die voor mij kon 
tolkenn bij de interviews met Marokkaanse ouders en heb haar gevraagd. Zij deed dit 
mett de voor haar kenmerkende energie. Daarnaast hebben we over talloze onderwer-
penn uit dit boek uitgebreid gediscussieerd. Ahmet Akdeniz kwam ik steeds opnieuw 
tegenn omdat hij zich, parallel aan mijn eigen ideeën, in de praktijk bezighield met 
Turksee en Marokkaanse leerlingen. We hebben samen een rapport geschreven over de 
huiswerkklass SOEBA. Ik beschouw dat deelonderzoek nog steeds als één van de leukste 
projectenn binnen mijn promotieonderzoek. Dat project is nog niet afgelopen, want 
samenn met de stichting Cosmicus hebben we met subsidie van het Ministerie van 
Onderwijs,, Cultuur en Wetenschappen een Turks en Marokkaans studentenmen-
torprojectt op drie middelbare scholen in Amsterdam-West opgezet. Naast Ahmet 
stondd Adem Kumcu, een collega van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies 
(IMES)) die mij bij SOEBA introduceerde. Ook de studenten van de Turkse studenten-
verenigingg HÖB uit Haarlem wil ik bedanken voor hun gastvrije ontvangst. In het bij-
zonderr Demed Yerden, die mij met hen in contact heeft gebracht. Een speciaal woord 
vann dank gaat ook uit naar Qadi, samen met wie ik de Turkse ouders heb geïnter-
viewd.. Zijn inzet en vooral de directheid waarmee hij mensen benaderde, maakten 
hemm tot een ideale partner. 

Hett spreekt vanzelf dat ik alle leerlingen en studenten die ik heb geïnterviewd 
bedankk voor hun medewerking aan dit onderzoek. Ik hoop hun met dit boek ook iets 
tee kunnen teruggeven. 

Rinuss Penninx, mijn promotor, en Hans Vermeulen, mijn co-promotor, ben ik 
veell  dank verschuldigd. Het contact met Rinus Penninx gaat terug tot mijn studen-
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tentijdd aan de Vrij e Universiteit en Hans Vermeulen ken ik van het Antropologisch 
Sociologischh Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Gezamenlijk én ieder voor 
zichh betoonden zij zich inspirerende en deskundige begeleiders. Rinus Penninx wil ik 
speciaall  bedanken voor zijn nimmer afwijzende reactie als ik weer eens een zijspron-
getjee in mijn onderzoek wilde maken, zoals het daarin betrekken van een huiswerkklas 
off  het schrijven van een essay. Ook wil ik hem bedanken voor het bieden van een 
werkplekk binnen het IMES. Hans Vermeulen wil ik in het bijzonder bedanken voor de 
methodischee en theoretische inzichten die hij aan mij heeft overgedragen. Hoezeer hij 
daarinn is geslaagd bleek onlangs nog, toen ik mezelf tot mijn eigen verbazing in mijn 
nieuwee werkkring in Groningen aan iemand hoorde vragen welke definitie van cul-
tuurr zij eigenlijk hanteerde. 

Ookk Mariene de Vries wil ik dank zeggen, omdat zij in het begin als begeleider bij 
hett onderzoek was betrokken en ook nadien, als collega altijd interesse in mijn werk 
heeftt getoond. Twee andere collega's bij het IMES die een belangrijke rol hebben ge-
speeld,, zijn Paolo De Mas en Wim Willems. Paolo maakte het voor mij mogelijk om 
ookk iets praktisch met mijn onderzoek te doen, omdat hij mij liet zien hoe ik projecten 
konn realiseren die ik samen met anderen wilde opzetten als uitkomst van mijn onder-
zoek.. Met Wim Willems heb ik vaak gediscussieerd over de combinatie van vorm en 
inhoudd bij wetenschappelijke publicaties. In dit verband wil ik hem bedanken voor 
zijnn commentaar op een eerdere versie van dit manuscript, alsook voor de morele 
steunn die hij mij in verschillende fases van het onderzoek heeft gegeven. 

Eerstt Frans Lelie en daarna Heleen Ronden hebben de tekst van dit boek ingrij-
pendd verbeterd. De vasthoudendheid waarmee Heleen dit proefschrift heeft geredi-
geerd,, heeft mij verlegen gemaakt met mijn tekortkomingen. Ten slotte wil ik mijn 
begeleiderss van mijn postdocproject van het Interuniversity Centre for Social Science 
Theoryy and Methodology in Groningen, Rie Bosman en Jules Peschar, bedanken 
voorr de ruimte die zij mij lieten om het proefschrift af te maken. 

Ikk draag dit boek op aan mijn vader. Hij stond 43 jaar voor de klas en is de verborgen 
inspiratiebronn voor dit boek. 
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Kariem:Kariem: 'Marokkaan ja, maar gewoon tweede generatie hoor. 
BijnaBijna heel mijn leven Nederlands gesproken. Mijn zus is nu bijna arts. 

ZeZe is slimmer dan ik. Nee hè, 't is niet om mij dat u zo kijkt. U bent een 
beschaafdbeschaafd mens, dat zie je zo, geen domme vooroordelen en racisme...' 

(Fragmentt uit het toneelstuk 'Angst en ellende in het rijk van Kok') 

Migrantenn en beeldvorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat geldt ook 
voorr de tweede generatie. Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch, de schrijvers van het 
toneelstuk,, roepen met dit fragment beelden op van integratie, succes en racisme. Het 
iss een beeld dat tegenover dat van criminele migrantenjongeren wordt gezet, onhan-
delbaarr op school en een overlast voor de buurt. De cabaretier Najib Amhali gebruikt 
hett laatste beeld als hij opkomt en zichzelf introduceert voor het voornamelijk Neder-
landsee publiek. 'Als Marokkaan kom ik graag bij de mensen thuis... Ik hoop voor U 
datt nu niet één van mijn "brothers" bij U thuis is... Want dan heeft U een probleem!' 
Dee cabaretier blijf t rustig wachten op het halfduistere podium, terwijl de zaal nog niet 
zoo goed weet hoe te reageren. Amhali is op het podium afwisselend het platvloerse 
Marokkaansee straatschoffie en de gevoelige verteller die op een indringende manier de 
relatiee met zijn vader blootlegt. Hij vertegenwoordigt de tweede generatie op z'n best 
omdatt hij alle standpunten vertolkt. Die van zijn ouders die eigenlijk altijd in ge-
dachtee in hun geboorteland zijn gebleven, van de jongens die niet willen deugen en 
vann de jongen die zijn eigen milieu is ontgroeid. Barend en Van Dorp brengen in hun 
talkshoww die verwarrende beelden op een provocerende manier bij elkaar als zij aan 
dee succesvolle, Marokkaanse tweede-generatie schrijver Abdelkader Benali vragen: 
'Waaromm ben jij eigenlijk niet crimineel geworden?' 

Dee tweede generatie. Dat begrip wordt gemakkelijk gebruikt, maar wie bedoelen we 
err eigenlijk mee?1 In het dagelijks spraakgebruik betekent het zoveel als: alle kinderen 
vann de eerste generatie migranten. Dat kunnen jongeren zijn die vanwege gezinsher-
enigingg op iets oudere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, maar ook degenen die 
hierr zijn geboren. In de wetenschap wordt meestal een onderscheid gemaakt naar jon-
gerenn van de tussengeneratie - die na het begin van de lagere school naar Nederland 
zijnn gekomen — en de tweede generatie - iedereen die zijn of haar gehele schooltijd in 
ditt land heeft doorgebracht. De laatste, onderwijssociologische definitie dient als uit-
gangspuntt voor deze studie. 
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Vijfjaarr geleden, bij het begin van mijn onderzoek, was de tweede generatie nog 
niett zo omvangrijk. De aandacht was destijds vooral gericht op de problemen van de 
tussengeneratie.. Die situatie is inmiddels veranderd. In de categorie migrantenjon-
gerenn behoort de tweede generatie nu tot de grootste groep in het basisonderwijs. De 
oudstenn onder hen ronden op dit moment hun studie af en betreden de arbeidsmarkt. 
Dee toekomst van migrantenjongeren zal in belangrijke mate afhangen van wat zij in 
hett onderwijs hebben gepresteerd. 

Watt ik constateer, is dat de verwachtingen over de tweede generatie hooggespan-
nenn zijn. Aan de ene kant ziet de overheid reikhalzend uit naar een breuk met de pro-
blematischee schoolcarrières van de tussengeneratie. Aan de andere kant zijn er de ou-
derss van de jongeren in kwestie, die in hun jongere kinderen hun hoop op een betere 
toekomstt projecteren; zij moeten de droom van hun ouders verwezenlijken om hoger-
opp te komen. Het liefst moeten zij het maken als advocaat of dokter, beroepen met 
maatschappelijkee status. 

Inn hoeverre voldoen tweede-generatie jongeren aan deze verwachtingen? Zijn zij 
succesvoll  en hoe zijn diegenen die succesvol zijn dat geworden? Deze vragen zullen 
hierr worden beantwoord. Maar ik zal ook kijken naar de middencategorie en diegenen 
diee op de onderste tree van de onderwijsladder zijn blijven hangen. Het onderscheid 
tussenn de groepen maakt het mogelijk verschillende succes- en faalfactoren voor hun 
schoolloopbanenn te bepalen. Ik zal mij in mijn studie niet bezighouden met de capaci-
teitenn en aanleg van individuele jongeren. Die factoren zijn uiteraard van invloed op 
success en falen, maar ze vragen om een ander soort onderzoek. Mij gaat het erom aan 
hett licht te brengen welke invloed personen en specifieke omstandigheden uitoefenen 
opp de prestaties van de tweede generatie. 

Hiervoorr maak ik zowel gebruik van surveymateriaal als van materiaal uit eigen, 
kwalitatieff  onderzoek. De kern van de onderzoeksopzet is de reconstructie van de 
schoolloopbanenn van de jongeren uit het kwalitatieve onderzoek. Die loopbanen vor-
menn in samenhang verschillende schoolroutes. De belangrijkste selectiemomenten in 
hett onderwijs ontstaan op de momenten waarop de routes uiteenlopen. Het zijn net 
zoalss bij spoorlijnen wissels die de richtingvan het verdere verloop van de schoolloop-
baann bepalen. De gang van zaken die de selectie voorafgaand aan de wissels bepaalt, 
staatt centraal in de interviews met de jongeren. Het beeld dat uit dit etnografische 
materiaall  naar voren komt, wordt aangevuld met surveygegevens over de tweede gene-
ratie.. Daardoor wordt het mogelijk aan te geven welke schoolroutes groepen binnen 
dee tweede generatie volgen, op welke momenten de selectie in het onderwijs bij hen 
plaatsvondd en hoe die plaats heeft gevonden. 

Inn deze studie besteed ik in het bijzonder aandacht aan succesvolle Turkse en Marok-
kaansee jongeren. Tot nu toe is over het falen van migrantenjongeren) veel meer ge-
schrevenn dan over hun succes en zijn de achterstanden van Turken en Marokkanen 
altijdd weer terugkerende thema's in het minderhedenonderzoek. Op zich is dat niet 
verwonderlijk,, omdat de overgrote meerderheid van de Turkse en Marokkaanse jon-
gerenn lange tijd ver is achtergebleven bij autochtone jongeren. Zij die succes hadden, 
werdenn gezien als de spreekwoordelijke uitzondering op de regel. Wie tegenwoordig 
mett een open blik rondkijkt op universiteiten en hogescholen, stuit niettemin op een 
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veranderdee werkelijkheid. Naarmate mijn eigen onderzoek vorderde, traden succes-
vollee leden van de tweede generatie ook maatschappelijk steeds meer voor het voet-
!  I . -r t i J 1 _ \ t 1_1 .A::  1 J _ _L ^  A L J II I -
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Benalii  won de prestigieuze Librisprijs en met Hafid Bouazza had de Nederlandse lite-
rairee pers het zichtbaar moeilijk, omdat hij met zijn 'tweede taal' jongleerde op een 
wijzee die zelfs andere Nederlandse debutanten zelden is gegeven. Het beeld van de 
Marokkaann met een taalachterstand viel slecht te rijmen met de literaire capriolen van 
ditt opzichtige talent. De dichter/schrijver Remco Campert noemde de Marokkaanse 
Moustafaa Stitou de grootste ontdekking van de jonge lichting dichters. Maar behalve 
schrijverss zijn er bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse politici, modeontwerpers en 
journalistenn van de tweede generatie die zich met succes manifesteren. 

Vann de groep jongeren die ik volgde, onderscheiden diverse studenten zich buiten 
hunn studie om eveneens. Zoals de twee Turkse studenten die in 1999 werden gekozen 
alss statenlid voor Noord-Holland. Of een Marokkaanse HBO-student die zowel het 
doell  van een Haarlemse voetbalclub als dat van het Marokkaanse nationale elftal ver-
dedigde.. Ook bleken veel jongeren actief binnen studentenverenigingen, toch de 
kweekvijverss voor de toekomstige politieke en maatschappelijke elite. In 1997 woonde 
ik,, samen met een actieve studente, tevens mijn Marokkaanse tolk bij de interviews 
mett ouders, een symposium bij van de Marokkaanse studentenvereniging Eurabia 
opp de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We kwamen terecht in een zaal die bomvol 
zat.. De heen en weer lopende Marokkaanse studenten begroetten elkaar in het Marok-
kaans,, om vervolgens over te gaan in het Nederlands met een onvervalst Rotterdams of 
Amsterdamss accent. Voor een keer vormden de driehonderd aanwezige Marokkaanse 
studentenn een meerderheid tussen de overige studenten. Zij namen bezit van de zaal en 
vuldenn die met hun eigen sfeer. Met veel enthousiasme en niet gehinderd door een 
gebrekk aan ervaring in het organiseren en leiden van zo'n bijeenkomst, discussieerden 
zijj  over de achterstandspositie van Marokkanen en Turken in het onderwijs. 

Dee succesvolle jongeren hebben binnen één generatie een enorme sprong vooruit 
gemaakt.. Hoe valt dit succes te verklaren? Ook het merendeel van deze jongeren komt 
namelijkk uit gezinnen die onderwijssociologisch gezien nauwelijks of geen kans ma-
kenn om het ver te schoppen in het onderwijs. De vaders hebben doorgaans alleen de 
lageree school doorlopen en de meeste moeders zijn analfabeet. In sociaal-economisch 
opzichtt behoort deze categorie migrantengezinnen tot de onderste klasse. Extra hin-
dernissen,, vanwege hun status als nieuwkomers, zijn de taalproblemen van de ouders 
enn de culturele verschillen tussen het land van herkomst en de nieuwe samenleving. 
Onzee inzichten over de reproductie van maatschappelijke posities sporen weinig met 
dee snelle stijging op de maatschappelijke ladder van een deel van de tweede generatie 
migranten.. Hier dringt zich een vergelijking op met de eerste arbeiderskinderen die in 
hett naoorlogse Nederland de mogelijkheid kregen om door te studeren. In veel fami-
liess ligt die nabije periode nog opgeslagen in de collectieve herinnering. Wanneer we 
dee hedendaagse veranderingsprocessen in migrantengroepen willen begrijpen, kan 
eenn vergelijking met bepaalde aspecten van de eigen familiegeschiedenis veelzeggend 
zijn.. Dat geldt zeker voor het thema van de sociale mobiliteit. De Hongaarse socio-
loogg Andorka liet zijn eerstejaarsstudenten dit thema eens beschrijven aan de hand 
vann hun eigen familie, te beginnen bij hun grootouders. De documentatie leverde niet 

http://aaiiuaL.ni
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alleenn prachtige verhalen op, maar ook waardevol materiaal voor een wetenschappe-
lijk ee analyse (Andorka 1997). 

Zijnn experiment inspireerde mij om mijn eigen familie eens met die ogen te be-
kijken.. Voor de overzichtelijkheid beperk ik me hier tot mijn vader. Mij n vader komt 
uitt een groot katholiek arbeidersgezin. Op een foto van zijn familie staan acht van de 
tienn kinderen keurig in het gelid, iedere volgende een kop kleiner, opgesteld op de 
kleinee binnenplaats achter het ouderlijk huis in Breda. Een ijzeren vuilnisbak mar-
keertt het einde van de rij . Het oudste kind op de foto is zestien, het jongste een jaar 
off  drie. De oudste kijkt serieus, terwijl de jongste ondeugend naar de fotograaf blikt. 
Hett achterliggende huis is duidelijk te klein voor al die kinderen. Mij n grootvader 
werktee als ongeschoolde arbeider bij de post, dat wil zeggen, hij gooide de postzakken 
uitt de trein. Zijn ouders kwamen van het platteland en hij had alleen de lagere school 
doorlopen.. Mij n vader, een van de middelste kinderen, mocht naar de MULO en 
leerdee vervolgens door op de kweekschool. Leraar was in die tijd een beroep dat bin-
nenn de stijgingsmogelijkheden lag van mensen uit de arbeidersklasse. Bij zijn pensio-
neringg was mijn vader directeur van een school voor volwassenonderwijs of tweede-
kanss onderwijs. Hoe was hij erin geslaagd zo ver te komen? Op het milieu van mijn 
vaderr waren immers bijna alle clichés van toepassing die ook zijn terug te vinden in 
studiess naar Turkse en Marokkaanse jongeren. Zijn ouders waren niet alleen onge-
schoold,, maar hadden ook geen enkele ervaring met onderwijs. Voor veel mensen was 
hett grote gezin waaruit hij kwam het levende bewijs van de achtergebleven ontwikke-
lingg in het katholieke Zuiden. Tegen dat beeld moest mijn vader opboksen toen hij de 
grotee rivieren overstak, om zich te vestigen in de Randstad. 

Overr niet-succesvolle jongeren is als gezegd al zeer veel gepubliceerd. Ik hoef hen 
hierr dan ook niet zo nadrukkelijk te introduceren. In veel studies over niet-succesvolle 
jongerenn draait het om een vergelijking tussen migranten en autochtonen. Het ver-
schill  in sociaal-economische positie van de ouders blijkt dan vaak de belangrijkste ver-
klarendee factor voor de geconstateerde verschillen. Wanneer de nadruk ligt op de in-
ternee vergelijking, zoals in deze studie, wordt die factor minder relevant, omdat 
vrijwell  alle ouders in dezelfde positie verkeren. In die situatie dient te worden gezocht 
naarr andere factoren om de verschillen te verklaren tussen succesvolle jongeren, de 
middengroepp en degenen die onderaan eindigen. Wat bepaalt uiteindelijk of de jon-
gerenn succesvol zijn of niet? Die vraag brengt ons als vanzelfbij de diversiteit binnen 
dee tweede generatie. 

Dee opbouw van het boek volgt de verschillende fasen in de formulering van mijn pro-
bleemstelling.. In het eerste hoofdstuk breng ik de onderwijspositie van de tweede ge-
neratiee Turken en Marokkanen in kaart. Dat gebeurt aan de hand van verschillende 
empirischh te toetsen indicatoren, zoals: leeftijdsachterstand op de basisschool, huidige 
schoolniveau,, afgesloten schoolniveau en schooluitval. Daarbij kijk ik ook naar de ver-
schillenn tussen Turkse en Marokkaanse jongeren, en naar de verschillen tussen jon-
genss en meisjes. De waardering van de onderwijspositie bepaal ik aan de hand van ver-
gelijkingenn met gegevens over autochtone jongeren en over de tussengeneratie. In het 
tweedee hoofdstuk ga ik in de beschikbare literatuur op zoek naar verklaringen voor 
dee verschillen die mijn analyse van het kwantitatieve materiaal aan het licht hebben 
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gebracht.. Wat is de verklarende waarde van een verschil in sociaal-economische posi-
tiee van de ouders? Maakt een stedelijke of rurale herkomst verschil? Hoe zwaar weegt 
eenn factor als onderwiisondersteunine? 

InIn het derde hoofdstuk presenteer ik de onderzoekopzet zoals ik die hiervoor al 
kortt heb besproken. In hoofdstuk vier worden de belangrijkste schoolroutes van de 
jongerenn uit mijn kwalitatieve onderzoek weergegeven en in hoofdstuk vijfde daarbij 
behorendee belangrijkste momenten van selectie. Door het commentaar van succes-
vollee jongeren te vergelijken met dat van degenen die bepaalde selectiemomenten niet 
zijnn gepasseerd, kan worden bekeken wat de selectie in die periode bepaalde. Gewa-
pendd met deze kennis over schoolroutes en selectiemomenten ga ik vervolgens in de-
taill  na wat de succes- en faalfactoren zijn in de opeenvolgende schoolfasen, te begin-
nenn met de basisschool. In hoofdstuk zes vergelijk ik jongeren die een hoog advies 
hebbenn gekregen met degenen met een laag of middelmatig advies. Ik kijk eerst apart 
naarr de basisschoolperiode, omdat het advies van de basisschool van groot belang is 
voorr het verdere verloop van de schoolloopbaan. In hoofdstuk zeven neem ik dat ad-
viess als vertrekpunt, om na te gaan welke factoren bepalend zijn voor de doorstroming 
(off  stagnatie) in het voortgezet en vervolgonderwijs. Zowel de steun die jongeren on-
dervindenn als de hindernissen die zij moeten overwinnen, komen daarbij aan bod. 
Mij nn leidraad is steeds wat de jongeren mij daar zelf over hebben verteld. Zij zijn dege-
nenn die het verloop van een schoolloopbaan inzichtelijk maken. 

Tenn slotte vergelijk ik in hoofdstuk acht de meest extreme groepen binnen de 
tweedee generatie. Dat zijn de succesvolle jongeren enerzijds, en de jongeren die de 
schooll  vroegtijdig verlaten anderzijds. In deze slotfase Iaat ik de middengroep terzijde. 
Hett gaat mij er hier om de succes- en faalfactoren die het meest van invloed zijn be-
knoptt te behandelen. Op grond daarvan waag ik het om ook een blik op de toekomst 
tee richten en enige uitspraken te doen over de kansen op maatschappelijk succes van 
dee tweede generatie Turken en Marokkanen — en daaropvolgende generaties. 
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Dee positie van de tweede generatie in het onderwijs 

Hett aandeel van de tweede generatie in het onderwijs neemt de laatste jaren snel toe. 
Dee tussengeneratie wordt langzaam verdrongen. Onder de oudste leerlingen en stu-
dentenn vormt de tweede generatie nog een minderheid, maar in de statistieken duwt 
zijj  ieder jaar de tussengeneratie een stukje hoger de leertijdsgrafieken in. Tweede-
generatiee jongeren doen massaal eindexamen in het voortgezet onderwijs en de voor-
hoedee doorloopt het vervolgonderwijs of heeft de overstap gemaakt naar de arbeids-
markt.. Daarmee is de tweede generatie in omvang en leeftijdscategorieën groot ge-
noegg geworden om als zelfstandige groep te worden onderzocht.1 

Dee onderwijspositie 

Dee onderwijspositie wordt gewoonlijk bepaald aan de hand van de groep die haar 
opleidingg reeds heeft afgesloten. De meeste jongeren van de tweede generatie van 
twaalff  jaar en ouder zitten volgens de gegevens uit het SPVA-1994 echter nog op 
school.. Een kwart heeft de opleiding afgesloten. De gegevens uit 1994 staan hier cen-
traal,, omdat de gegevens over de tweede generatie van het SPVA-1998 nog niet be-
schikbaarr waren.*  De gegevens uit de spvA-surveys van 1991 en 1994 vormen in deze 
studiee de basis voor het bepalen van de onderwijspositie van de tweede generatie.3 

Ikk gebruik een aantal onderwijsindicatoren om die positie te schetsen: leeftijdsachter-
standd in het basisonderwijs, het onderwijsniveau van schoolgaande jongeren op ver-
schillendee momenten in de schoolloopbaan, de afgesloten schoolopleiding en school-
uitval.. Door de omvang van de groep schoolgaande jongeren in 1994 is hun onder-
wijspositiee de belangrijkste indicator. De relevantie van de gegevens van jongeren 
mett een afgesloten schoolniveau is betrekkelijk gering, omdat nog slechts een klein 
aantall  de schoolloopbaan had afgesloten. Uitspraken op grond van de schoolpresta-
tiess van de schoolgaanden moeten evenwel ook met de nodige voorzichtigheid wor-
denn gedaan, omdat het definitieve schoolresultaat immers onbekend is. De school-
gaandee jongeren kunnen nog uitvallen uit het onderwijs, maar ook doorstromen naar 
hogeree schoolrichtingen. 

Dee positie van schoolgaande Marokkanen en Turken is opvallend gelijk (zie ta-
bell  1.1). De percentages verschillen hoogstens 2,4 procent van elkaar. In de eerste rij 
vann de tabel is het percentage jongeren van 12 jaar en ouder aangegeven dat nog op de 
basisschooll  (BO) zit. Deze rij geeft een indicatie voor de leeftijdsachterstand in het 
basisonderwijs.. Uit een combinatie met de indeling in leeftijdscategorieën blijkt dat 
dee helft van de jongeren tussen 12 en 14 jaar nog op de basisschool zit. 
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TABELL I.I Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 12 
jaarr en ouder, naar schooltype (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 

jongeren jongeren 

41 1 
14.8% % 

59 9 
21,3% % 

97 7 
35,0% % 

34 4 
12.3% % 

34 4 
12.3% % 

12 2 
4,3% % 

277 7 
50,4% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongeren jongeren 

47 7 
17,2% % 

59 9 
21,6% % 

92 2 
33.7% % 

27 7 
9.9% % 

39 9 
14,3% % 

9 9 
3,3% % 

273 3 
49,6% % 

Totaal Totaal 

88 8 
16.0% % 

118 8 
21,5% % 

189 9 
34.3% % 

61 1 
11,1% % 

73 3 
13,3% % 

21 1 
3.8% % 

N=550 0 
100% % 

BronBron  SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Tabell  1.1 geeft drie schoollagen weer die elkaar opvolgen in de tijd: het basisonderwijs, 
hett algemeen voortgezet onderwijs (VBO, MAVO, HAVO en VWO) en het vervolgonder-
wijss (MBO, HBO en w o )/ De verdeling tussen de schoolsoorten in het algemeen 
voortgezett onderwijs wordt beter zichtbaar als we de jongeren weglaten die nog op de 
basisschooll  of reeds in het vervolgonderwijs zitten (zie tabel 1.2). 

TABELL 1.2 Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 12 
jaarr en ouder, naar typen van algemeen voortgezet onderwijs (1994) 

Opleiding Opleiding 

VBO O 

MAVO O 

HAVO/VWO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

59 9 
31,1% % 

97 7 
51,1% % 

34 4 
17,8% % 

190 0 
50% % 

Marokkaanse Marokkaanse 
jongeren jongeren 

59 9 
31,1% % 

92 2 
48,4% % 

39 9 
20,5% % 

190 0 
50% % 

Totaal Totaal 

118 8 
31,1% % 

189 9 
49,7% % 

73 3 
19.2% % 

N=380 0 
100% % 

BronBron  SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Dee sterke aanwezigheid van jongeren op de MAV O (de helft) wordt door deze uitsplit-
singg goed zichtbaar. De oververtegenwoordiging in het VBO lijk t met de komst van de 
tweedee generatie langzaam te verdwijnen, maar nog steeds zit bijna een derde in deze 
schoollaagg op het laagste onderwijsniveau. De categorie jongeren op de HAVO en het 



DeDe positie van de tweede generatie in het onderwijs 9 9 

v w oo is aanzienlijk: bijna één op de vij f jongeren in het algemeen voortgezet onderwijs 
zitt op de HAV O of het v w o. 

Naastt de verdeling in aparte oplcidingscategorieën kan ook worden eekeken naar 
dee opleidingen als potentiële vooropleidingen. Vanuit het VB O en de MAV O kan de 
overstapp worden gemaakt naar het M B O. Door de scheve leeftijdsopbouw zijn er naar 
verhoudingg meer jonge dan oudere tweede-generatie jongeren. Daardoor zitten er nu 
betrekkelijkk weinig jongeren op het M B O. Di t zal in de toekomst echter drastisch ver-
anderen,, aangezien velen nu op het VB O of de MAV O zitten en zij deze opleidingen 
binnenkortt zullen afronden.5 De HAVO , het v wo en de MBO-opleidingen zijn in prin-
cipee voortrajecten voor het hoger onderwijs. Ook daar zal in de toekomst een forse 
toenamee te zien zijn. Het aandeel jongeren in het hoger onderwijs is nu nog zeer laag. 
Hett percentage van krap vier in tabel I . I is ten dele het gevolg van de scheve leeftijds-
opbouww in de steekproef van het SPVA-1994. Daarin zitten vier keer zoveel jongeren 
vann de tweede generatie in de leeftijdscategorie tussen 12 en 18 jaar als tussen 18 en 24 
jaar.. De scheve leeftijdsopbouw beïnvloedt vooral het aandeel jongeren in het hoger 
onderwijs,, omdat zij daaraan pas op z'n vroegst vanaf 17 jaar kunnen deelnemen. 
Alleenn al om demografische redenen is er in de toekomst een toename te verwachten 
inn het M B O en het hoger onderwijs. 

Inn hoeverre kan nu worden gesproken van succes of falen in het onderwijs? De 
begrippenn succes en falen, twee uitersten van een continuüm, spelen een belangrijke 
roll  in deze studie. Ik noem die jongeren succesvol die op de HAV O of hoger (vwo, 
H B OO of universiteit) zitten of die een afgesloten opleiding hebben op een van deze ni-
veaus.. Ik heb voor deze definiëring van het begrip succesvol gekozen, omdat jongeren 
opp de HAV O en het v wo zich bewezen hebben in het voortgezet onderwijs en beide 
opleidingenn een voortraject zijn voor het hoger onderwijs. All e jongeren die op het 
M B OO of lager (MAV O of VBO) zitten, zijn volgens deze definitie niet succesvol in het 
onderwijs.. Ik heb voor een scherpe definitie van succes gekozen, omdat daarmee al-
leenn die jongeren in beeld komen die zonder meer succesvol zijn. De afbakening van 
kenmerkendee factoren voor succes wordt hierdoor ook scherper. De categorie 
niet-succesvoll  is door dit onderscheid erg breed. Hieronder vallen zowel jongeren die 
naa de basisschool zonder diploma het onderwijs hebben verlaten, als jongeren die hun 
schoolopleidingg hebben afgesloten met een MBO-diploma. De niet-succesvolle jonge-
renn verdeel ik daarom verder onder in een middengroep die op het traject zit naar het 
M B O ,, en een groep die zonder een diploma het onderwijs heeft verlaten of die na het 
VBB o-diploma het reguliere onderwijs heeft verlaten. Deze laatste groep bestaat veelal 
uitt jongeren die op het laagste niveau (A/B) eindexamen hebben gedaan op het VBO, 
meestall  op richtingen met weinig perspectief. Ik noem hen vroegtijdige schoolverla-
ters.. Zij zijn de extreme tegenhangers van de succesvolle jongeren en daarmee de 
groepp die zich aan het andere uiterste van het continuüm bevindt. 

Tabell  1.1 en 1.2 omvatten een vrij brede leeftijdscategorie (12 jaar en ouder). Het 
wass ook mogelijk om een uitsplitsing te maken naar jongeren van 15 tot en met 24 jaar. 
Bijj  deze leeftijdsgroep is de richting in het algemeen voortgezet onderwijs duidelijk. 
Dee indeling in de volgende tabel biedt daarmee de beste basis om jongeren in te delen 
inn succesvolle en niet-succesvolle (zie tabel 1.3). 
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TABELL 1.3 Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 15 
tott en met 24 jaar, naar schooltypen (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

2 2 
1.3% % 

37 7 
24,7% % 

44 4 
29.3% % 

34 4 
22.7% % 

23 3 
15,3% % 

10 0 
6.7% % 

150 0 
53,4% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongeren jongeren 

1 1 
0.8% % 

37 7 
28.2% % 

35 5 
26.7% % 

25 5 
19,1% % 

27 7 
20.6% % 

6 6 
4.6% % 

131 1 
46.6% % 

Totaal Totaal 

3 3 
1.1% % 

74 4 
26,3% % 

79 9 
28,1% % 

59 9 
21.0% % 

50 0 
17,8% % 

16 6 
5.7% % 

N=28l l 
100% % 

Bronn SPVA-I994.ISEO/EUR. 

Vann de Turkse schoolgaande jongeren is 22 procent succesvol volgens het eerder ge-
noemdee criterium en van de Marokkaanse jongeren ruim 25 procent. Voor de beide 
groepenn gezamenlijk levert dit een percentage van bijna 24 op. Dit is een aanzienlijke 
groep.. Het percentage succesvolle jongeren is in vergelijking met tabel 1.1 enigszins 
gestegenn (daar was het gezamenlijke percentage ruim 17 procent). Suhre stelde al eer-
der:: 'Blijkbaar komt in de loop van het voortgezet onderwijs naar voren dat een groot 
gedeeltee van de Turkse en Marokkaanse leerlingen niet in het juiste schooltype zit. 
Mett name de overstap naar een ander hoger schooltype komt relatief vaak voor' (1994: 
57).. Daarnaast is een aantal jongeren doorgestroomd van het MBO naar het HBO, 
waardoorr zij alsnog in de categorie succesvollen zijn opgenomen. 

Jongerenn die hun schoolopleiding hebben afgesloten, zijn in het SPVA-1994 nog 
slechtss een minderheid. Onder hen bevinden zich jongeren die na het behalen van 
hunn diploma het onderwijs hebben verlaten, maar ook zij die voortijdig, zonder di-
plomaa van school zijn gegaan. 

Bijnaa de helft (49,2 procent) van de Marokkaanse jongeren die niet meer op school 
zitten,, heeft na de basisschool het onderwijs verlaten zonder een diploma te behalen 
(ziee tabel 1.4). Dit percentage is niet alleen erg hoog, maar wijkt ook sterk af van dat 
vann de Turkse jongeren, al is het percentage ook bij hen aanzienlijk (28,7). Deze uit-
komstt wordt vaak gebruikt om de nog steeds zwakke onderwijspositie van de tweede 
generatiee te onderstrepen (Tesser et al. 1996: 231; Tesser & Veenman 1997: 86, 87). 
Hett is dus belangrijk om deze cijfers goed te bekijken. Bij oppervlakkige beschouwing 
ontstaatt de indruk dat de helft van de Marokkaanse en ruim een kwart van de Turkse 
jongerenn zijn opleiding niet afmaakt en zonder diploma het onderwijs verlaat. Dit is 
echterr niet het geval. De jongeren die een diploma hebben behaald en daarna aan een 
volgendee opleiding zijn begonnen, zijn namelijk niet'm deze tabel vertegenwoordigd. 
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TABELL 1.4 Niet-schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 
122 jaar en ouder, naar hoogste afgesloten opleiding (1994) 

Opleiding Opleiding 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

27 7 
28.7% % 

27 7 
28.7% % 

15 5 
16% % 

13 3 
13.8% % 

4 4 
4.3% % 

8 8 
8.5% % 

94 4 
59,1% % 

Marokkaanse Marokkaanse 
jongeren jongeren 

32 2 
49,2% % 

8 8 
12,3% % 

12 2 
18.5% % 

4 4 
6,2% % 

4 4 
6,2% % 

5 5 
7.7% % 

65 5 
40,9% % 

Totaal Totaal 

59 9 
37.1% % 

35 5 
22,0% % 

27 7 
17.0% % 

17 7 
10,7% % 

8 8 
5,0% % 

13 3 
8,2% % 

N=I59 9 
100% % 

BronBron  SPVA-1994. ISEO/EUR. 

Zijj  komen terecht in de tabel van de schoolgaanden. Gezien de leeftijdsopbouw van 
dee onderzoeksgroep zitten de meeste jongeren die al een diploma hebben behaald nog 
inn het onderwijs. De jongeren die zonder diploma uit het onderwijs zijn gestapt, heb-
benn dit vaak op jonge leeftijd gedaan. Zij behoren daarmee automatisch tot de eerste 
tweede-generatiee jongeren die hun schoolloopbaan (weliswaar zonder diploma) heb-
benn afgesloten. Hierdoor domineren zij de tabel van de afgesloten schoolopleiding zo 
sterk.. Als de cijfers over de schoolgaande jongeren tussen de 15 en 24 jaar (zie tabel 1.3) 
wordenn toegevoegd aan die van de jongeren met een afgesloten schoolopleiding uit 
dezelfdee leeftijdscategorie, ontstaat een heel ander beeld (zie tabel 1.5). De school-
gaandee jongeren vormen samen met de jongeren met een afgesloten schoolopleiding 
dee totale onderzoekspopulatie. 

Uitt tabel 1.5 blijkt dat 8,5 procent van de jongeren van 15 tot en met 24 jaar zonder 
diplomaa het onderwijs heeft verlaten. Nuancering van de eerdere uitkomst op grond 
waarvann de zwakke onderwij spositie van de tweede generatie wordt onderstreept, lijk t 
dann ook op haar plaats. 

Dee grote verschillen tussen Marokkanen en Turken zoals die in tabel 1.4 naar voren 
komen,, zijn in tabel 1.5 weggevallen. In tabel 1.4 is het verschil in percentages jongeren 
datt de school zonder diploma heeft verlaten het gevolg van het grotere aantal Turkse 
jongerenn dat na het behalen van een diploma de schoolloopbaan reeds heeft afgesloten. 
Hett verschil wordt vooral veroorzaakt doordat meer Turkse dan Marokkaanse jonge-
renn na het behalen van het VBO- of MBO-diploma zijn gestopt met hun studie. Hier-
doorr is het aantal Turkse jongeren met een afgesloten schoolopleiding hoger en valt het 
percentagepercentage Turkse jongeren dat zonder diploma het onderwijs verlaat lager uit. 
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TABELL 1.5 Turkse en Marokkaanse schoolgaande tweede-generatie jongeren (15 tot en 
mett 24 jaar), naar huidige schooltypen en Turkse en Marokkaanse niet-
schoolgaandee tweede-generatie jongeren met een afgesloten opleiding, naar 
hoogstt behaalde diploma's en schooltypen (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 
jongeren jongeren 

17 7 
8,3% % 

55 5 
26.8% % 

52 2 
25,4% % 

44 4 
21,5% % 

25 5 
12,2% % 

12 2 
5,9% % 

205 5 
56% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongeren jongeren 

14 4 
8,7% % 

42 2 
26,1% % 

40 0 
24,8% % 

27 7 
16,8% % 

30 0 
18.6% % 

8 8 
5,0% % 

161 1 
44% % 

Totaal Totaal 

31 1 
8,5% % 

97 7 
26,5% % 

92 2 
25,1% % 

71 1 
19,4% % 

55 5 
15,0% % 

20 0 
5,5% % 

N=366 6 
100% % 

Bronn SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Dee groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat, kan nu ook worden bepaald. Het zijn 
dee jongeren van 15 tot en met 24 jaar die het onderwijs verlaten zonder diploma of die 
vann school gaan na het behalen van het VBO-diploma, als percentage van de hele groep 
inn tabel 1.5. Dat komt voor de Turkse groep neer op 33 jongeren op een totaal van 205, 
oftewell  16,1 procent. Bij de Marokkaanse jongeren gaat het om 18 jongeren op een to-
taall  van 161, oftewel 11,2 procent. Hieruit blijkt dat de Turkse jongeren juist vaker dan 
Marokkaansee jongeren vroegtijdig het onderwijs verlaten. Voor beide groepen samen 
bedraagtt dat percentage 13,9. 

Dee samengestelde tabel van schoolgaande jongeren en jongeren met een afgesloten 
schoolopleidingg geeft de extremen binnen de tweede generatie goed weer. Aan de ene 
kantt is er een aanzienlijke groep succesvollen in het onderwijs. Deze jongeren hebben 
binnenn één generatie een enorme sprong vooruit gemaakt. Aan de andere kant is er 
eenn groep die het onderwijs verlaat zonder diploma of dat doet na het behalen van het 
VBO-diploma.. De jongeren die uitvallen, participeren vaak al vrij vroeg niet meer in 
hett onderwijs. Een aantal heeft zelfs ruim voor het einde van de leerplichtige leeftijd 
hett onderwijs verlaten (Tesser et al. 1996:163). De Marokkaanse en Turkse jongeren 
diee niet uitvallen blijven juist relatief lang doorstuderen, gemiddeld zelfs langer dan 
anderee Nederlandse leerlingen (ibid.: 75)/ Hierdoor lopen de schoolprestaties binnen 
dee groepen sterk uiteen. 
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Ontwikkelingenn tussen 19 91 en 1994 

Dee gegevens uit de SPVA-surveys van 1991 en 1994 bieden de mogelijkheid de ontwik-
kelingg in de schoolprestaties over een periode van drie jaar te volgen. Hoewel het om 
eenn betrekkelijk korte tijdspanne gaat, constateer ik toch opmerkelijke ontwikke-
lingen.. De opvallendste is de sterke terugloop in het aantal jongeren van 12 jaar en ou-
derr dat nog in het basisonderwijs zit. In het SPVA-1991 zat 19 procent van de Turkse 
jongerenn van 12 jaar en ouder nog op de basisschool en 27 procent van de Marokka-
nen.. Bij Marokkaanse jongeren in dezelfde leeftijdscategorie was dat percentage in het 
SPVA-19944 met 10 procent gedaald, bij Turkse jongeren met 4 procent. Bij de Turken 
iss een sterke teruggang zichtbaar in het percentage jongeren dat het VBO bezoekt. Bij 
dee Marokkanen vindt er een verschuiving plaats in de hoogste onderwijsniveaus 
HAVO/vwoo en HBO/WO. De schoolgaande jongeren van de tweede generatie ontwik-
kelenn zich op bijna alle niveaus in gunstige zin (zie tabel 1.1b, bijlage 2). 

Wanneerr we de jongeren met een afgesloten schoolopleiding in 1991 en 1994 met 
elkaarr vergelijken, zien we een veel grotere verschuiving dan bij de schoolgaanden (zie 
tabell  1.2b, bijlage 2). In 1991 maakten de jongeren die het voortgezet onderwijs zonder 
diplomaa verlieten de helft uit van de Turkse groep en driekwart van de Marokkaanse 
groep.. In 1994 is dat aantal in de Turkse groep teruggelopen tot minder dan een derde 
enn in de Marokkaanse groep tot de helft. De groep die een diploma van MBO- tot 
wo-niveauu heeft gehaald, is sterk gestegen. Bij de Turkse jongeren is het percentage 
bijnaa verdubbeld (van 14 naar 27 procent) en bij de Marokkaanse jongeren zelfs meer 
dann verdrievoudigd (van 6 naar 20 procent). Het cijfermatige belang van de categorie 
jongerenn die zonder diploma het onderwijs heeft verlaten, neemt af naarmate er meer 
jongerenn met een diploma van school gaan. Het ligt in de rede dat deze ontwikkeling 
zichh in de toekomst zal doorzetten. 

Jongenss en meisjes vergeleken 

Inn de onderzoeksliteratuur over de schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jon-
gerenn wordt vaak gewezen op grote verschillen tussen jongens en meisjes. Het is de 
vraagg of die verschillen ook bij de tweede generatie nog te vinden zijn en op welk ge-
biedd zij zich voordoen. 

Dee Turkse meisjes vallen op met het relatief lage percentage (ruim 12 procent) dat 
naa hun twaalfde nog in het basisonderwijs zit (zie tabel 1.3b, bijlage 2). Het contrast 
mett Marokkaanse meisjes (bijna 19 procent) is opvallend. Ook in 1991 hadden de 
Marokkaansee meisjes het meest moeite in het basisonderwijs. Het enige grote verschil 
tussenn Turkse jongens en meisjes in het voortgezet- en vervolgonderwijs is het grote 
aantall  Turkse meisjes op het MBO. Bij de Marokkaanse jongeren is daar juist het om-
gekeerdee zichtbaar. 

Zoalss ik al eerder voor de hele groep jongeren heb gedaan, kan ik ook hier apart 
kijkenn naar degenen die reeds een eind op weg zijn in hun schoolloopbaan (zie tabel 
1.4b,, bijlage 2). Van de totale groep jongeren die op de HAVO en hoger zitten, zijn 
dee Marokkaanse meisjes het vaakst succesvol (27 procent) en de Turkse meisjes het 
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minstt vaak (19 procent). Van alle Turkse en Marokkaanse meisjes van 15 tot en met 
244 jaar is 23 procent succesvol en van alle Turkse en Marokkaanse jongens gezamen-
lij kk 24 procent. 

Naastt verschillen in schoolniveau van de schoolgaanden, kan ook worden gekeken 
naarr verschillen in afgesloten schoolopleiding van de jongeren die niet meer op school 
zittenn (zie tabel 1.5b, bijlage 2). De grootste verschillen zijn te vinden in het percentage 
jongenss en meisjes dat de school zonder diploma verlaat. Dat geldt vooral voor de 
Turksee jongeren: bijna twee vijfde van de meisjes heeft geen diploma gehaald, tegen-
overr slechts één Turkse jongen. Bij de Marokkaanse jongeren zijn de verhoudingen 
omgekeerd:: daar hebben relatief meer jongens dan meisjes geen diploma. Opvallend 
iss verder dat meisjes in het algemeen vaker het onderwijs in een vroeg stadium hebben 
verlatenn dan de jongens. Van de Turkse jongeren hebben bijvoorbeeld 6j meisjes het 
onderwijss verlaten, van de jongens 'slechts' 27. De meisjes zijn, zo blijk t uit de cijfers, 
veell  vaker gestopt na het behalen van hun VB o-diploma, maar ook vaker na de MAV O 
off  het M B O . 

Dee groep jongens en meisjes van 15 tot en met 24 jaar met een afgesloten school-
opleidingg kan ik ook hier weer samenvoegen met de schoolgaande jongeren in de-
zelfdee leeftijdscategorie. Uitgesplitst naar jongens en meisjes en naar etnische afkomst 
levertt dit het volgende beeld op (zie tabel 1.6). 

TABELL 1.6 Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 15 
tott en met 24 jaar, naar huidige schooltypen en niet-schoolgaande Turkse 
enn Marokkaanse tweede-generatie jongeren met een afgesloten opleiding, 
naarr hoogst behaalde diploma's en schooltypen (1994) 

Opleiding Opleiding 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO// VWO 

HBO/WO O 

jongens jongens 

1 1 
1.1% % 

28 8 
29,8% % 

26 6 
27,7% % 

18 8 
19.1% % 

15 5 
16,0% % 

6 6 
6,4% % 

94 4 
25,7% % 

Turkse Turkse 

meisjes meisjes 

16 6 
14,4% % 

27 7 
24,3% % 

26 6 
23,4% % 

26 6 
23,4% % 

10 0 
9,0% % 

6 6 
5,4% % 

I I I I 
30,3% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongens jongens 

6 6 
6.9% % 

19 9 
21,8% % 

24 4 
27,6% % 

19 9 
21,8% % 

15 5 
17,2% % 

4 4 
4,6% % 

87 7 
23,8% % 

meisjes meisjes 

8 8 
10,8% % 

23 3 
31,1% % 

16 6 
21,6% % 

8 8 
10,8% % 

15 5 
20.3% % 

4 4 
5.4% % 

74 4 
20,2% % 

Totaal Totaal 

31 1 
8,5% % 

97 7 
26,5% % 

92 2 
25,1% % 

71 1 
19,4% % 

55 5 
15.0% % 

20 0 
5,5% % 

N=366 6 
100% % 

Bronn SPVA-1994, ISEO/EUR. 

Hett verschil tussen meisjes en jongens bij de categorie 'zonder diploma het onderwijs 
verlaten'' blijf t bestaan. Vergeleken met tabel 1.5b (zie bijlage 2) is het verschil tussen de 
Marokkaansee jongens en meisjes kleiner geworden en zijn er nu meer meisjes dan jon-
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genss die geen diploma hebben behaald. Maar het verschil in de Turkse groep blijf t 
groot:: van de meisjes heeft 14 procent de school zonder diploma verlaten, van de jon-
genss slechts 1 procent. Ook het aandeel succesvolle jongens en meisjes verschilt vooral 
bijj  de Turkse jongeren. Het eerder geconstateerde contrast binnen de tweede generatie 
iss voor de Turkse groep vooral een contrast tussen jongens en meisjes. Als we kijken 
naarr de groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat (degenen die zonder diploma of na 
hett VBO-diploma van school gaan), is eenzelfde contrast zichtbaar. De cijfers over deze 
vroegee schoolverlaters zijn niet op basis van de gepresenteerde cijfers uit de tabellen af te 
lezen,, maar heb ik berekend door de gegevens uit verschillende tabellen te combineren. 
Vann de Turkse jongens verlaat 6 procent vroegtijdig het onderwijs, van de Turkse meis-
jess 24 procent. Van de Turkse jongens is 22 procent succesvol, terwijl dat bij de meisjes 
slechtss 14 procent is. Bij de meisjes is het aandeel vroege schoolverlaters dus bijna twee 
keerr zo groot als het aandeel succesvollen. Bij de Turkse jongens is de groep succesvol-
lenn juist drie tot vier keer zo groot als de groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat. Bij 
dee Marokkaanse jongeren zijn de verschillen minder extreem en is bovendien de situa-
tiee voor de meisjes niet eenduidig slechter. Van de Marokkaanse jongens verlaat 9 pro-
centt het onderwijs vroegtijdig, van de meisjes 14 procent. Maar omdatt er meer meisjes 
dann jongens succesvol zijn (26 procent versus 22 procent), zijn de verschillen in school-
success over het geheel genomen niet in het voordeel van de ene of de andere groep. 

Dee tussengeneratie en de tweede generatie vergeleken 

Hett algemene beeld van Marokkaanse en Turkse jongeren in het onderwijs wordt 
sterkk bepaald door de prestaties van de tussengeneratie, jongeren die vaak midden in 
hunn schoolloopbaan naar Nederland zijn gekomen. Door taalproblemen en de breuk 
diee de migratie veroorzaakte verliep hun schoolcarrière vaak zeer moeizaam. Onder 
dezee jongeren was er veel uitval en slechts weinigen lukte het om door te stromen naar 
hogeree schoolsoorten. De jongeren van de tweede generatie hebben hun hele school-
loopbaann in Nederland gevolgd en hebben het daardoor een stuk makkelijker gehad 
dann de jongeren die hen voorgingen. Dit blijkt ook duidelijk uit de cijfers. Het ver-
schill  tussen de onderwijspositie van de tweede generatie uit 1994 en de tussengeneratie 
uitt het begin van de jaren tachtig is groot. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in 
hett percentage jongeren dat op het VBO zit. Zo volgde 70 procent van de Turkse 
schoolgaandenn van 12 jaar en ouder in 1982 een opleiding in het VBO en 74 procent 
vann de Marokkanen. Slechts een kwart van de jongeren volgde een opleiding boven 
hett laagste niveau (in de berekening zijn de jongeren die nog op de basisschool zaten 
buitenn beschouwing gelaten).9 Als deze cijfers worden vergeleken met die van tabel 1.1 
enn de basisschoolleerlingen eveneens buiten beschouwing worden gelaten, zijn de cij-
ferss voor de tweede generatie nu precies andersom. Nu volgt een kwart van de school-
gaandee jongeren van de tweede generatie een opleiding in het VBO. De opkomst van 
dee tweede generatie heeft voor een enorme verschuiving gezorgd. 

Nogg steeds komen jongeren in het kader van gezinshereniging naar Nederland. 
Datt betekent dat ook nu nog een groot deel van de jongeren in het onderwijs tot 
dee tussengeneratie behoort, hier gedefinieerd als alle jongeren die na hun vijfde naar 
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Nederlandd zijn gekomen. Ik duid hen aan met de term 'huidige tussengeneratie'. Ook 
inn vergelijking met de huidige tussengeneratie blijf t het verschil in opleidingsniveau 
mett de tweede generatie aanzienlijk. Zowel de Turkse als de Marokkaanse jongeren 
vann de tweede generatie met een afgesloten schoolopleiding behalen twee keer zo vaak 
eenn MBO-, HAVO/VWO- of HBo/wo-diploma (Veenman 1996c: 23). De schoolgaande 
Turksee jongeren van de tweede generatie volgen ook twee keer zo vaak een MBO- of 
eenn HAVo/vwo-opleiding als de Turkse jongeren van de huidige tussengeneratie. 
Voorr de schoolgaande Marokkaanse jongeren van de tweede generatie is dat anderhalf 
keerr zo vaak. Dit komt onder andere doordat een aanzienlijk deel van de huidige Ma-
rokkaansee tussengeneratie studenten betreft die voor hun studie naar Nederland zijn 
gekomen.. Ook het percentage drop-outs in het voortgezet onderwijs onder jongeren 
vann de huidige tussengeneratie is twee keer zo hoog als onder de tweede generatie 
(Veenmann 1996c: 21). Migratie is dus nog steeds een belangrijke factor voor schoolsuc-
ces.. Het verschil met de huidige tussengeneratie is echter minder dramatisch dan met 
dee tussengeneratie uit de jaren tachtig. 

Dee tweede generatie en autochtone jongeren vergeleken 

Eenn vergelijking met de tussengeneratie valt gunstig uit voor de tweede generatie, 
maarr haar achterstand ten opzichte van autochtone jongeren is daarmee nog niet inge-
haald.. Schoolgaande autochtone jongeren van 12 jaar en ouder zitten vooral veel vaker 
inn het hoger onderwijs: maar liefst 45 procent tegenover 4 procent van de tweede gene-
ratie.. In het voortgezet onderwijs zijn deze verschillen ook terug te vinden in de deel-
namee aan de HAVO en het vwo (Martens 1995: 50). Autochtone jongeren halen bo-
vendienn veel vaker een diploma. De ongelijke verdeling over de verschillende leeftijds-
categorieënn van de tweede generatie kleurt de vergelijking met autochtone jongeren 
echterr enigszins in het voordeel van de laatsten: omdat de tweede generatie over het 
geheell  genomen nog erg jong is, zijn er maar weinigen op een leeftijd dat ze ook op het 
MBO,, HBO ofwo kunnen zitten. In Keren de kansen?(Veenman 1996c) wordt daarom 
eenn vergelijking gemaakt tussen leeftijdgenoten van 13 tot en met 16 jaar. Vooral het 
aantall  tweede-generatie jongeren in die leeftijdscategorie dat als eerste voortgezette 
opleidingg HAVO of vwo volgt, wijkt af van autochtone jongeren. De laatsten volgen 
tweeëneenhalff  keer zo vaak een HAVO- of vwo-opleiding als eerste voortgezette oplei-
ding.. Als naar de huidige opleiding wordt gekeken, dan is de achterstand op MBO-, 
HAVO-- of vwo-niveau teruggelopen tot anderhalf keer zo vaak (Veenman 1996c: 23). 
Dee jongeren van de tweede generatie halen in de loop van het voortgezet onderwijs en 
viaa het vervolgonderwijs een flink stuk van hun achterstand in. Dit komt, zoals we zul-
lenn zien, omdat veel succesvolle Turkse en Marokkaanse jongeren in het voortgezet 
onderwijss studies 'stapelen' (zie hoofdstuk 4). 

Onderr de jongeren van de tweede generatie bestaat dus nog steeds een grote ach-
terstandd ten opzichte van autochtone jongeren. Een belangrijke vraag is of de Marok-
kaansee en Turkse jongeren hun achterstand langzaam inhalen of dat de relatieve on-
derwijsachterstandd juist toeneemt. Martens en Veenman (1996: 34) stellen: 'De ver-
beteringg is niet voldoende om de achterstand in te lopen. Dit is een treurige conclusie; 
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dee tweede generatie verbetert zich, maar doordat autochtonen harder vooruitgaan in 
watt we de "opleidingsrace" noemden, kunnen ze de achterstand niet inlopen' (eigen 
cursivering).. Deze stelling kan worden getoetst door de ontwikkeling van de tussen-
generatiee naar de tweede generatie te vergelijken met de ontwikkeling binnen de au-
tochtonee groep. Omdat het aantal jongeren met een afgesloten schoolopleiding onder 
dee tweede generatie nog klein is, is een vergelijking van schoolgaande jongeren de 
meestt betrouwbare. In de Rapportage minderheden ippóCTcsscr et al. 1996:171) vinden 
wee een vergelijking tussen schoolgaande autochtone jongeren van 15 tot en met 24 jaar 
enn schoolgaande Turkse en Marokkaanse jongeren in dezelfde leeftijdsklasse, op de 
peildataa 1988,1991 en 1994. Ik kan deze gegevens aanvullen met die van de tweede ge-
neratiee uit 1994. Hiermee kan de overgang worden weergegeven van de tussengenera-
tiee uit 1988 (toen behoorde nog slechts 7 procent van de jongeren van 15 tot en met 24 
jaarr tot de tweede generatie) naar de tweede generatie in 1994. Op het laagste niveau 
(VBB O /MAVO ) is in zes jaar tijd het percentage Marokkaanse leerlingen met 29 procent 
gedaaldd en bij Turken met 18 procent. Op het niveau dat Veenman gunstig noemt 
(MB OO tot en met wo), is de toename omgekeerd evenredig geweest. In een periode 
vann zes jaar zijn de schoolniveaus dus flink verschoven.10 Onder autochtone jonge-
renn is er in dezelfde periode op het laagste niveau (VBO/MAVO) een afname geweest 
vann 4 procent. Het gunstige scholingsniveau (MBO-WO) laat een toename van even-
eenss 4 procent zien. Zo beschouwd betekent de komst van de tweede generatie een be--
langrijkee ontwikkeling in het inlopen van de onderwijsachterstand ten opzichte van 
autochtonee jongeren. Deze voorstelling van zaken moet enigszins worden gerelati-
veerd,, omdat de toename op het gunstige opleidingsniveau bij de tweede generatie het 
grootstt is op MBO-, HAVO- en vwo-niveau. De toename op HBo/wo-niveau is bij 
Turkenn en Marokkanen 2 procent, terwijl die bij autochtonen 10 procent is. Uit eer-
deree vergelijkingen is al duidelijk geworden dat de leeftijdsachterstand in het basis-
onderwijss en het percentage drop-outs onder de tweede generatie ten opzichte van de 
tussengeneratiee sterk is afgenomen. Veel sterker dan de afname in leeftijdsachterstand 
enn die in drop-outs bij autochtone jongeren in dezelfde periode (Veenman 1994: 50, 
53).. Daarmee is niet gezegd dat de onderwijsachterstand niet nog steeds aanzienlijk is, 
maarr het is wel degelijk zo dat de tweede generatie een deel van de achterstand heeft 
ingehaald. . 

Eenn belangrijke factor die tot nu toe in verband met de onderwijsprestaties van de 
tweedee generatie buiten beschouwing is gelaten, is de zeer lage sociaal-economische 
positiee van haar ouders. Terwijl de ouders van de autochtone jongeren in de steek-
proevenn van de SPVA-surveys in sociaal-economisch opzicht een dwarsdoorsnede vor-
menn van de Nederlandse samenleving, vormen de ouders van de tweede generatie een 
zeerr homogene sociaal-economische categorie; de overgrote meerderheid heeft ten 
hoogstee de lagere school gevolgd (Crul 1994: 173). In Keren de kansen? (Veenman 
1996c)) wordt de lage sociaal-economische positie van ouders van allochtone leerlingen 
betrokkenn in de vergelijking met autochtone leerlingen. De onderwijspositie van de 
tweedee generatie wordt berekend op basis van de verwachte en de feitelijke onderwijs-
positie.. De verwachte onderwijspositie van de Turkse en Marokkaanse jongeren is ge-
baseerdd op de aanname dat zij ten opzichte van autochtone jongeren met vergelijkbare 
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kenmerken,, vergelijkbare kansen hebben. De achtergrondkenmerken waarmee de 
kanss op een gunstig scholingsniveau is uitgerekend, zijn de factoren leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveauu van de ouders en beschikbare kamerruimte per persoon. Dit zijn de 
voorspellendee variabelen. De onderwijspositie die wordt gemeten, is enerzijds de deel-
namee van schoolgaande jongeren op een gunstig scholingsniveau (MBO tot en met 
wo),, anderzijds de gemiddelde onderwijspositie op basis van vijf criteria: opleidings-
niveauu schoolgaan den, afgesloten schoolopleiding, drop-outpercentages, leeftijdsach-
terstandd in het basisonderwijs en aanvangsniveau in het voortgezet onderwijs. 

Dee feitelijke onderwijspositie van de Marokkaanse leerlingen van de tweede gene-
ratiee blijkt precies gelijk aan de verwachte onderwijspositie (Veenman 1996c: 27). De 
voorspellendee variabelen verklaren volledig de onderwijsachterstand ten opzichte van 
autochtonee jongeren. Het percentage Marokkaanse jongeren dat zich op een gunstig 
scholingsniveauu bevindt, is zelfs hoger dan onder autochtone jongeren met dezelfde 
kenmerken.. Bij de Turkse leerlingen blijf t er een klein verschil tussen de verwachte en 
dee feitelijke onderwijspositie. Bij deze groep verklaren de variabelen 90 procent van 
hett verschil in onderwijspositie met de autochtone leerlingen. Wanneer dus in de ver-
gelijkingg rekening wordt gehouden met de sociaal-economische achtergrond, valt uit 
dezee gegevens op te maken dat de tweede generatie zich wel degelijk kan meten met 
autochtonee jongeren uit een vergelijkbaar sociaal-economisch milieu. In die zin is de 
inhaalmanoeuvree bijna voltooid. 

Tussenn vooruitgaan en inhalen 

Dee onderwijsprestaties van tweede-generatie jongeren zijn aan de hand van verschil-
lendee criteria en in verschillende vergelijkingen aan bod gekomen. Hun onderwijspo-
sitiee wordt gekenmerkt door een grote onderlinge verscheidenheid. Er is een aanzien-
lijk ee groep succesvollen. Zij blijven lang in het onderwijs en stapelen vaak studies. Een 
vijfdee van de jongeren van 15 tot en met 24 jaar volgt een HAVO-opleiding of hoger, of 
heeftt een opleiding op een van deze schoolsoorten afgesloten. Gezien de achtergrond-
kenmerkenn van de ouders is dit een opmerkelijke stijging binnen één generatie. Een 
evenn grote groep in dezelfde leeftijdscategorie volgt een MBO-opleiding. Een groot 
deell  van de tweede generatie doet het dus gewoon goed in het onderwijs, maar er zijn 
ookk jongeren die zonder diploma van school zijn gegaan of die na het behalen van het 
VBO-diplomaa het reguliere onderwijs hebben verlaten. De meisjes zijn in deze groep 
oververtegenwoordigd.. Voor de verklaring van het succes en het vroegtijdig van 
schooll  gaan zijn de verschillen tussen meisjes en jongens een belangrijke factor. De al-
gemenee trend is dat de onderwijspositie van de tweede generatie zich in de tijd positief 
heeftt ontwikkeld. Tussen 1991 en 1994 viel een duidelijke vooruitgang te bespeuren. 

Dee waardering van de onderwijspositie van de tweede generatie heb ik in dit 
hoofdstukk afgeleid uit een vergelijking met de tussengeneratie en met autochtone 
jongeren.. Ten opzichte van de tussengeneratie is er sprake van grote vooruitgang, de 
afstandd tot de autochtone jongeren is daarentegen nog steeds groot. Deze achterstand 
wordtt echter nagenoeg goedgemaakt als de sociaal-economische positie van de ou-
derss in de vergelijking wordt betrokken. De onderwijspositie van de tweede generatie 
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inn 1994 is vergelijkbaar met of komt dicht in de buurt van die van autochtone jon-
gerenn met vergelijkbare achtergrondkenmerken. Dit is opmerkelijk, omdat zij in ver-
gelijkingg met de autochtone jongeren extra hindernissen te overwinnen heeft. Ook 
zonderr dat achtergrondkenmerken worden meegewogen, is er sprake van een inhaal-
manoeuvre.. Het verschil met de autochtone jongeren wordt met uitzondering van 
hett allerhoogste niveau (HBO-WO) steeds kleiner. 



HoofdstukHoofdstuk 2 

Verklaringenn van schoolprestaties: opleiding, herkomst 
enn onderwijsondersteuning van de ouders 

Inn het onderzoek naar schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jongeren is de 
aandachtt sterk geconcentreerd op de achterstand ten opzichte van autochtone jonge-
ren.'' Structurele en culturele belemmeringen van de ouders worden als de belangrijk-
stee verklaringen van die achterstand aangevoerd/ De opleiding vann de Turkse en Ma-
rokkaansee vaders van de eerste generatie is in het algemeen zeer laag. De meeste vaders 
doenn laag- of ongeschoold werk en velen van hen zijn werkloos of arbeidsongeschikt. 
Dezee kenmerken zijn in het Nederlandse sociale-mobiliteitsonderzoek belangrijke 
voorspellendee factoren voor schoolprestaties van kinderen. De etnische herkomst van 
dee ouders wordt vanwege hun gebrekkige Nederlandse taalbeheersing en het belang 
vann culturele verschillen als een extra belemmering gezien, naast de lage sociaal-eco-
nomischee positie. Die culturele verschillen zouden doorwerken in opvattingen en ge-
dragingen,, die op hun beurt weer van invloed zijn op de onderwijsondersteuning aan 
dee kinderen. Het sociaal-economische milieu wordt als de meest dominante verkla-
rendee variabele gezien, de mate waarin verschilt echter.' Driessen stelt bijvoorbeeld: 
'Specifiekee problemen die samenhangen met allochtone herkomst worden erkend, 
hett lijk t er echter op dat onderwijsachterstanden primair kunnen worden herleid tot 
verschillenn in sociaal milieu' (1992: 140). Etnische herkomst, zo vervolgt hij, levert 
slechtss een geringe extra bijdrage aan de verklaring van achterstand in het onderwijs. 
Diee achterstand is volgens hem vooral een klasse- en geen cultuurprobleem. Andere 
onderzoekerss hechten meer belang aan de factor etnische herkomst.4 

Dee vergelijking tussen autochtone jongeren en Marokkaanse en Turkse jongeren 
levertt een aantal verklaringen op voor de gesignaleerde achterstand. Maar kunnen 
dezee factoren ook worden gebruikt om verschillen in schoolprestaties binnen de groep 
tee verklaren? Er is hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Het meeste onder-
zoekk met deze invalshoek is kwalitatief van aard. 

Opleidingg en herkomst van de ouders 

Dee opleidingsverschillen tussen ouders worden als de belangrijkste verklaring genoemd 
voorr de uiteenlopende schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jongeren.5 Zo 
steltt Pels (1991a: 93) dat de eigen onderwijservaring van de moeders een belangrijke rol 
speeltt in de mate waarin zij hun kinderen stimuleren in hun taal- en kennisontwikke-
ling.. Pels en andere onderzoekers onderkennen dat verschillen in opleiding tussen de 
ouderss klein zijn, maar achten die toch verantwoordelijk voor de variatie in school-
prestatiess van de kinderen. 
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Eenn groot aantal auteurs wijst ook op de tegenstelling platteland en stad. Ouders 
mett een stedelijke achtergrond hebben volgens deze auteurs meer affiniteit met de 
modernee westerse samenleving en zijn daardoor <™*mnriveerder om hun kinderen in 
hett onderwijs te ondersteunen. Zij zijn ook meer dan de 'plattelandsouders' geneigd 
omm hun dochters te laten doorleren. In relatie tot de onderwijsondersteuning van 
Marokkaansee kinderen stellen Van der Hoek en Kret dat uit de stad afkomstige ou-
derss beter in staat zijn de culturele verschillen met de Nederlandse samenleving te 
overbruggenn dan ouders die van het platteland komen (1992:128). Van der Hoek en 
Krett koppelen wat zij de culturele startpositie van de ouders noemen nadrukkelijk aan 
hunn houding jegens het onderwijs aan de kinderen (ibid.: 127,128). 

Dee genoemde verklaringen van de achterstand ten opzichte van autochtone jonge-
ren,, vinden we in spiegelbeeld terug in de verklaring van het succes van een deel van de 
Turksee en Marokkaanse jongeren: hun succes wordt toegeschreven aan de in verhou-
dingg hogere opleiding van hun ouders. Het belang van herkomst wordt met het on-
derscheidd tussen platteland en stad verder gepreciseerd. Culturele verschillen tussen 
Turkijee en Marokko aan de ene kant en Nederland aan de andere kant zouden sterker 
geldenn voor plattelandsouders. 

Inn het SPVA-1991 kunnen verschillen in opleiding en stedelijke of rurale herkomst 
vann de ouders statistisch in verband worden gebracht met de schoolprestaties van de 
jongeren.77 Hoewel de verschillen aan de onderkant van de opleidingsladder als gezegd 
kleinn zijn, gaat het volgens bovengenoemde auteurs juist om die kleine verschillen. 
Vanwegee die geringe variatie in opleiding, heb ik de scherpe definitie van succes 
(HAV OO of hoger) moeten loslaten om nog statistisch relevante categorieën te kunnen 
vormen.. In plaats hiervan gebruik ik een minder scherp onderscheid tussen succesvol 
enn niet-succesvol, waarvoor ik de indeling van Veenman (1996c) leen. Veenman on-
derscheidtt een gunstig en een ongunstig scholingsniveau, waarbij het MBO bij het 
gunstigee niveau is geplaatst. Uitgaande van de hiervoor aangehaalde onderzoekers 
zoudenn de ouders van jongeren met een gunstig scholingsniveau relatief beter opgeleid 
moetenn zijn en vaker afkomstig uit de stad. 

Hett opleidingsniveau van de ouders is in het algemeen zeer laag (zie tabel 2.1b en 
2.2b,, bijlage 2). Bij de Turkse en Marokkaanse moeders ligt de relevante scheidslijn bij 
hett al dan niet volgen van basisonderwijs. De kinderen van moeders met een opleiding 
doenn het niet beter dan de kinderen van moeders die niet op school hebben gezeten; 
moederss die in de praktijk vaak analfabeet zijn (zie tabel 2.1b, bijlage 2). Van de moe-
derss zonder basisschoolopleiding volgen zelfs relatief meer kinderen een gunstig scho-
lingsniveauu (MBO en hoger) dan van de moeders die minstens de lagere school hebben 
doorlopenn (26 versus 23 procent bij de Turkse moeders, 24 versus bijna 17 procent bij 
dee Marokkaanse). 

Bijj  de vaders bestaat een bredere variatie in opleidingen (zie tabel 2.2b, bijlage 2). 
Ikk heb een statistisch relevant verband kunnen toetsen tussen vaders zonder basis-
onderwijs,, vaders met basisonderwijs en vaders met een voortgezette opleiding ener-
zijdss en de schoolprestaties van de schoolgaande kinderen anderzijds. De kinderen 
(voorall  de Marokkaanse) van vaders met een hogere opleiding doen het in het alge-
meenn iets beter. Ik heb berekend of het hier om een statistisch significant verschil gaat, 
maarr dit is niet het geval (0=0,17). 
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Dee aanwezige variatie in schoolopleidingen bij Turkse en Marokkaanse ouders 
leidtt al met al niet tot een significante samenhang met de onderwijsprestaties van de 
tweedee generatie. De opleiding van de ouders van jongeren met een gunstig oplei-
dingsniveauu wijkt niet significant af van die met een ongunstig opleidingsniveau. 

Hett SPVA-1991 geeft geen informatie over de geboorteplaats of laatste woonplaats van 
dee ouders in het land van herkomst. Een onderscheid naar stedelijke of rurale af-
komstt is echter indirect vast te stellen via het beroep van de grootvader van vaders 
kantt op het moment dat de laatste vijftien jaar was (zie tabel 2.3b en 2.4b, bijlage 2). 
Alss de grootvader op dat moment boer was, kan men redelijkerwijs veronderstellen 
datt hij dat al zijn hele leven was. Slechts weinigen stapten in die tijd over van am-
bachtsmann naar boer. De vader is in zo'n geval ongetwijfeld opgegroeid op het platte-
land.. De onderscheiding stad en platteland valt ten dele samen met het onderscheid 
inn het opleidingsniveau van ouders, omdat de mogelijkheden voor het volgen van on-
derwijss op het platteland veel kleiner zijn dan in de stad. In veel plattelandsdorpen 
wass zelfs geen enkele vorm van onderwijs. Dit betekent niet alleen dat de ouder zelf 
geenn onderwijs heeft gevolgd, maar ook dat in zijn of haar omgeving niemand onder-
wijss heeft gevolgd. 

Dee schoolprestaties van de kinderen wier grootvader een agrarisch beroep uitoe-
fende,, zijn gemiddeld niet veel hoger of lager dan die van de kinderen met een groot-
vaderr uit de andere beroepscategorieën. Op de hoogste niveaus (MBO-WO) scoren de 
Marokkaansee kinderen van ouders uit een agrarisch milieu zelfs beter dan de kinderen 
uitt de andere milieus (29 versus 17, 222 en 18 procent) en doen de Turkse kinderen van 
ouderss met een agrarische achtergrond niet veel onder voor die van ouders uit een aca-
demisch/dienstverlenendd milieu. 

Pelss (1991a) en Van der Hoek en Kret (1992) wijzen behalve naar verschillen in 
opleidingg en herkomst op verschillen tussen Arabisch- en Berbertalige Marokkanen. 
Dee overgrote meerderheid van de Marokkanen in Nederland komt uit het Rif-gebied 
enn spreekt een van de Berbertalen. Kinderen van Berbertalige ouders zouden, onder 
andere,, slechter presteren in het onderwijs. In het SPVA-1994 is een vraag opgenomen 
overr de taal die thuis naast het Nederlands wordt gesproken. Hierdoor is het mogelijk 
dee Marokkaanse gezinnen uit te splitsen naar (Marokkaans-)Arabisch- en Berbertalige 
huishoudenss (zie tabel 2.5b, bijlage 2). 

Dee twaalf- en dertienjarige kinderen uit Berbertalige gezinnen zitten vaker nog op 
dee basisschool. Het onderzoek van Pels is gebaseerd op Marokkaanse kleuters en haar 
bevindingenn lijken in zoverre te worden bevestigd door de uitkomsten in de tabel. In 
hett voortgezet onderwijs doen deze kinderen het echter juist beter dan de kinderen uit 
Marokkaans-Arabischtaligee gezinnen. Dit onderscheid in talen biedt dus evenmin een 
verklaringg voor het verschil in schoolprestaties. 

Binnenn de groepen valt er aldus geen statistisch verband te constateren tussen de ste-
delijkee of rurale herkomst en de opleiding van de ouders enerzijds en de onderwijs-
prestatiess van de jongeren anderzijds. Kinderen van analfabete plattelandsouders 
doenn het niet significant slechter op school dan kinderen van ouders uit de stad die de 
lageree school of het voortgezet onderwijs bezochten. De factoren die de achterstand 
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tenn opzichte van autochtone jongeren verklaren, lijken omgekeerd niet het gunstiger 
onderwijsniveauu van een deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren te kunnen 
verklaren. . 

Dee invloed van het sociaal-economische milieu op de schoolprestaties van Marok-
kaansee en Turkse kinderen, zoals die in veel studies naar onderwijsachterstand wordt 
geformuleerd,, is gebaseerd op de aanname dat het sociaal-economische milieu voor 
kinderenn van migranten op dezelfde wijze onderwijsverschillen verklaart als voor au-
tochtonee kinderen: 'Hierbij is als een gegeven aanvaard dat kinderen uit lagere soci-
aal-economischee milieus, of het nu allochtonen zijn of autochtonen, een geringere 
kanss hebben op een succesvolle schoolloopbaan' (Veenman 1990: m). Ledoux (1996: 
14)) vraagt zich echter af of dat sociaal-economische milieu Voor beide groeperingen 
ookk dezelfde inhoud heeft en dezelfde processen laat zien'. Zijn bijvoorbeeld de be-
lemmeringenn op sociaal en cognitief gebied dezelfde voor beide groepen? 

Opp basis van twee vergelijkingen in Keren de kansen?v&n Veenman (1996c: 27, 28) 
valtt na te gaan of er een overeenkomstig verband is tussen het sociaal-economische 
milieuu en de schoolprestaties bij Marokkaanse en Turkse kinderen en autochtone 
kinderen.. Het verschil tussen de twee vergelijkingen raakt aan de essentie van deze dis-
cussie.. In de eerste vergelijking wordt ervan uitgegaan dat Turkse en Marokkaanse 
tweede-generatiee jongeren ten opzichte van autochtone jongeren met vergelijkbare 
sociaal-economischee kenmerken, vergelijkbare kansen hebben. Met andere woorden, 
dee vooronderstelling is dat dezelfde mechanismen werkzaam zijn en dat deze in beide 
gevallenn dezelfde uitwerking hebben. In de tweede vergelijking wordt een autochtone 
groepp met een in kenmerken gematchte groep van tweede-generatie jongeren vergele-
ken.. De eerste vergelijking is gebaseerd op een regressieanalyse waarin de hele tweede 
generatiee wordt vergeleken met een naar achtergrond vergelijkbare groep autochtone 
jongeren.. De tweede vergelijking is gebaseerd op gewogen matching waarin nog maar 
400 Marokkaanse leerlingen met 40 autochtone leerlingen worden vergeleken en 73 
Turksee leerlingen met 73 autochtone leerlingen. De overgrote meerderheid van de 
Marokkaansee en Turkse jongeren uit het survey valt bij matching uit de vergelijking. 
Ditt komt omdat er onvoldoende autochtone leerlingen in de steekproef zitten waar-
vann beide ouders geen onderwijs hebben genoten of geen onderwijs boven het niveau 
vann de lagere school. Nu worden vooral die leerlingen met elkaar vergeleken wier (bei-
der)) ouders een afgesloten schoolopleiding hebben die boven het basisschoolniveau 
ligt.. Van de meeste gematchte Marokkaanse en Turkse leerlingen heeft daardoor ten 
minstee één ouder een diploma in het voortgezet onderwijs behaald. Dit is een voor de 
Marokkaansee en Turkse groep als geheel atypische selectie. 

Dee uitkomsten van de eerste vergelijking heb ik reeds in hoofdstuk 1 gepresen-
teerd.. Daar bleek dat de feitelijke onderwijspositie van de Marokkaanse leerlingen 
exactt gelijk was aan de verwachte onderwijspositie, waarmee de onderwijsachterstand 
tenn opzichte van autochtone jongeren dus ook voor 100 procent was verklaard. Bij de 
Turksee jongeren bleef er een klein verschil tussen de verwachte en de feitelijke onder-
wijspositiee en verklaarden de voorspellende variabelen 90 procent van die achterstand. 
Voorr de tweede vergelijking zijn de criteria dezelfde als de verklaringsvariabelen bij de 
eerstee vergelijking. Alleen die autochtone leerlingen worden met Marokkaanse en 
Turksee leerlingen gematcht die dezelfde achtergrondkenmerken hebben. In deze ver-
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gelijkingg hebben Turkse en Marokkaanse leerlingen een flinke achterstand. Na mat-
chingg wordt bij de Marokkaanse leerlingen nog maar 55 procent van het verschil met 
autochtonee leerlingen verklaard door de opgenomen variabelen en bij Turkse jonge-
renn 76 procent. 

Uitt deze twee vergelijkingen blijkt dat er belangrijke verschillen zijn in de wijze 
waaropp het sociaal-economische milieu invloed heeft op de onderwijsprestaties van kin-
deren.. In de eerste vergelijking leveren vergelijkbare sociaal-economische kenmerken 
gelijkee kansen op voor autochtone en Marokkaanse jongeren, en nagenoeg gelijke kan-
senn voor autochtone en Turkse jongeren. Als vervolgens alleen wordt gekeken naar de 
Turksee en Marokkaanse jongeren wier ouders binnen de eigen groep de hoogste oplei-
dingenn hebben gevolgd, dan valt de vergelijking met autochtone jongeren met in dit op-
zichtt vergelijkbare ouders sterk uit in het voordeel van de laatsten. De achterstand van 
Turksee en Marokkaanse jongeren komt statistisch dan wel overeen met die van autoch-
tonee jongeren met vergelijkbare sociaal-economische achtergrondkenmerken, maar 
hunn succes valt dus niet op dezelfde wijze aan dergelijke kenmerken te relateren. 

Onderwijsondersteuningg van ouders 

Dee variatie in de opleiding en herkomst van de Marokkaanse en Turkse ouders biedt 
geenn verklaring voor de diversiteit in de onderwijsprestaties van hun kinderen. Het 
zouu kunnen dat deze factoren slechts indirecte indicatoren zijn, die tot uitdrukking 
komenn in verschillen in onderwijsondersteuning aan de kinderen. Door een direct 
verbandd te leggen tussen de opleiding van de ouders en de prestaties van de kinderen 
wordtt zo een stap overgeslagen. Aan het directe verband ligt dan de vooronderstelling 
tenn grondslag dat ouders met een hogere opleiding meer onderwijsondersteuning aan 
hunn kinderen geven dan ouders met een lage opleiding, en dat ondersteuning ook be-
teree prestaties oplevert. Dit laatste valt in het SPVA-1991 statistisch te toetsen. In het 
surveyy wordt onder onderwijsondersteuning de houding van de ouders jegens onder-
wijsprestatiess verstaan. De indicatoren zijn: (1) de mate waarin met de leraar over 
schoolprestatiess van de kinderen wordt gepraat, (2) de mate waarin met de kinderen 
overr hun schoolprestaties wordt gepraat en de mate waarin met de kinderen over de 
toekomstt wordt gepraat (3) (zie tabel 2.6b, bijlage 2). 

Dee kinderen die van hun ouders sterke ondersteuning in het onderwijs krijgen, 
doenn het niet beter op school dan kinderen die weinig of middelmatige steun krijgen. 
Dee tendens is eerder andersom. Bij de Marokkaanse groep neemt het percentage jon-
gerenn dat op een gunstig scholingsniveau (MBO of hoger) zit steeds verder af naarmate 
err sprake is van meer ondersteuning. Bij de Turkse groep zitten de jongeren die het 
minstee ondersteuning krijgen, het vaakst op een gunstig scholingsniveau. 

Inn kwantitatief onderzoek naar onderwijsondersteuning, zoals in de sPVA-surveys, 
wordtt vooral gekeken naar de hoeveelheid aandacht die ouders aan hun kinderen ge-
venn en hoe vaak zij contact met leraren hebben. In kwalitatieve studies wordt ook ge-
kekenn naar de kwaliteit van de aandacht en het contact, en wordt het begrip onder-
wijsondersteuningg bovendien veel breder gedefinieerd. Terwijl in kwantitatief onder-
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zoekk een of meerdere indicatoren worden gebruikt om een variabele te toetsen, wor-
denn in kwalitatief onderzoek vaak typologieën (Van der Hoek & Kret 1992) of profie-
lenn (Klatter-Folmer 1996) gehanteerd, waarin diverse aspecten uit de opvoedings-
situatiee aan elkaar worden gekoppeld. Ledoux noemt dit onderwijsondersteuning in 
bredee zin: 'Het gaat hier om de invloed die ouders via de alledaagse interactie met hun 
kinderenn hebben op de ontwikkeling van het denken, het taalgebruik en de algemene 
kenniss van deze kinderen. Van belang zijn bijvoorbeeld de mate waarin gelezen en 
voorgelezenn wordt, de manier waarop met de kinderen wordt gecommuniceerd, de 
hoeveelheidd en soort individuele aandacht die kinderen van hun ouders krijgen, de 
matee waarin wordt deelgenomen aan "kunst en cultuur" en de gelegenheid die kinde-
renn krijgen tot uitbreiding van hun ervaringen en kennis. Een belangrijke rol is hier 
weggelegdd voor het soort taalgebruik dat het kind van huis uit leert' (1996:117-118; cur-
siveringg in origineel). 

Dee literatuur over onderwijsondersteuning in brede zin is zeer divers. In het on-
derstaandee geef ik een overzicht van factoren die als verklaringen voor schoolprestaties 
wordenn gegeven. De meeste van die factoren kunnen niet in kwantitatief onderzoek 
wordenn getoetst, omdat zij niet reduceerbaar zijn tot statistische antwoordcatego-
rieën.. Hun relevantie zal aan de orde komen in de hoofdstukken waarin ik mijn eigen 
kwalitatievee onderzoek presenteer. Voor het overzicht maak ik gebruik van de belang-
rijkstee kwalitatieve studies naar Turkse en Marokkaanse jongeren.10 Slechts in een 
kleinn aantal studies wordt een direct verband gelegd tussen kenmerken van de ouders 
enn de schoolprestaties van de kinderen." De termen die voor onderwijsondersteuning 
wordenn gebruikt, lopen bovendien uiteen. Sommige onderzoekers hebben het over 
hett thuisklimaat of de thuiscultuur, andere hebben het over het cultuur-pedagogische 
klimaat.. Daarbij is er aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen en 
hunn sociale ontwikkeling. Taalvaardigheid, taalontwikkeling, de taalsituatie (in het 
gezin)) en taalcontact zijn begrippen om een plek te geven aan de rol van taal binnen de 
opvoedingssituatiee van de kinderen. 

Hett kwalitatieve onderzoek levert een lappendeken van verklaringen op. In het 
onderzoekk naar Marokkaanse jongeren wordt de nadruk gelegd op verschillen in so-
cialisatiee en verschillen in thuisklimaat in de basisschoolperiode (Pels 1991a)11 en op 
uiteenlopendee attitudes van de ouders ten aanzien van participatie in het onderwijs 
voorr Marokkaanse tienermeisjes (Van der Hoek & Kret 1992)." De verschillen in atti-
tudess worden gerelateerd aan het gezinstype en de oriëntatie van de ouders ten op-
zichtee van de Nederlandse samenleving. In het onderzoek naar Turkse gezinnen is 
dezee oriëntatie op de Nederlandse samenleving eveneens een thema dat in een aantal 
studiess naar voren komt.'4 Het moment in de levensfase waarop de groep wordt on-
derzocht,, bepaalt in sterke mate welke aspecten in de ouder-kindrelatie de aandacht 
krijgen.. Bij de Marokkaanse kleuters zijn dat de sociale en cognitieve ontwikkeling 
(Pelss 1991a) en bij de tieners de gezagsverhoudingen in het gezin (Van der Hoek &C 
Krett 1992). In het onderzoek onder Turkse tieners zijn dat de taalvaardigheid en de 
oriëntatiee van de ouders (Klatter-Folmer 1996)" en bij de adolescenten is het wat 
Lindoo (1996) het verloop van de huishoudenscyclus noemt.' Hiermee bedoelt hij on-
derr andere de verwachtingen van de Turkse ouders over een huwelijk van hun kinde-
renn en de verplichtingen die kinderen jegens hun ouders hebben vanwege het familie-
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huishouden.. De focus op de verschillende leeftijdscategorieën bemoeilijkt een ver-
gelijkingg van de onderzoeksresultaten. Het is de vraag in hoeverre uitspraken zijn te 
doenn die verder reiken dan de betreffende levensfase. Bij Lindo (1996) ligt de nadruk 
opp de periode van adolescentie. In zijn analyse verwijst hij naar diverse fasen in de 
schoolloopbaan,, maar de onderzoeksresultaten worden niet op een systematische 
wijzee aan die fasen gekoppeld. Zo stelt hij dat sommige ouders niet in staat zijn om 
hunn kinderen met huiswerk te helpen of dat zij geen structurele contacten onderhou-
denn met school (1996: 34). Deze uitspraken worden niet gedifferentieerd voor de peri-
odee van de basisschool of het voortgezet onderwijs. Lindo zegt dat veel jongeren tot 
eenn succesvolle schoolloopbaan zijn gekomen door opleidingen te stapelen (ibid.: 36). 
Dee ouders, stelt de auteur, laten de schoolkeuze vaak aan de kinderen zelf over, die in 
veell  gevallen dan voor de makkelijkste weg kiezen. Lindo verklaart niet waarom de 
kinderenn vervolgens dan wel de beslissing nemen om studies te stapelen en door te le-
ren.. Het onderzoek van Klatter-Folmer (1996) is longitudinaal. Zij heeft een aantal 
Turksee tieners vijfjaar gevolgd en bovendien gegevens verzameld over de eerste zeven 
jaarr van de basisschool. Daarmee is het een van de weinige studies die een langer 
schooltrajectt in beeld brengen. Ter verklaring van de verschillen in schoolprestaties 
geeftt Klatter-Folmer een aantal variabelen, echter zonder aan te geven in welke peri-
odee ze specifiek van belang zijn geweest. Dat komt omdat zij bijvoorbeeld wel retro-
spectieff  gegevens heeft verzameld over de eerste zeven basisschooljaren, maar niet over 
dee verklarende variabelen. Zo wordt wel duidelijk dat een kind in groep drie op de ba-
sisschooll  is blijven zitten vanwege problemen met de Nederlandse taal, maar weten we 
nietss over de taalsituatie in het gezin aan het begin van de basisschool. Op basis van de 
gegevenss die later over de taalsituatie in het gezin zijn verzameld, valt hier hoogstens 
ietss over te veronderstellen. 

Dee kwalitatieve studies geven dus meestal een momentopname van een groep Turkse 
off  Marokkaanse jongeren in een bepaalde levensfase. Indien gebruik is gemaakt van 
eenn retrospectieve benadering zijn de variabelen, kenmerken en schoolprestaties niet 
inn samenhang onderzocht. Voor inzicht in het belang van onderwijsondersteuning ge-
durendee de gehele schoolloopbaan is een model nodig dat de resultaten uit de verschil-
lendee onderzoeken met elkaar in verband brengt. 

Hett is verleidelijk hiertoe de voornoemde studies in eikaars verlengde te plaatsen, 
maarr daarvoor verschillen de populaties te sterk. Oudere kinderen van eerste-generatie 
ouderss zouden dan worden vergeleken met hele jonge kinderen van ouders van de tus-
sengeneratie.. Ook aan de hand van de karakteristieken van de ouders valt niet vol te 
houdenn dat het om vergelijkbare groepen gaat. Pels (1991a) maakt bijvoorbeeld een in-
delingg tussen autoritaire en assertieve ouders, Van der Hoek en Kret (1992) maken een 
onderscheidd tussen ambitieuze, assertieve, ambivalente en afhoudende ouders. Bij 
Pelss komt de scheiding overeen met opleidingsverschillen, maar bij Van der Hoek en 
Krett ligt de afbakening veel genuanceerder. 
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Eenn fragmentarisch beeld 

Dee onderwijsachterstand van Turkse en Marokkaanse leerlingen ten opzichte van 
Nederlandsee leerlingen wordt verklaard uit twee centrale variabelen: de lage opleiding 
enn de etnische herkomst van de ouders. Verschillen in schoolprestaties binnen de 
groepp van Marokkaanse en Turkse leerlingen kunnen hier echter niet uit worden ver-
klaard.. De variabele onderwijsondersteuning van de ouders zoals die in kwantitatief 
onderzoekk te toetsen is, blijkt evenmin een verklaring te bieden voor verschillen in on-
derwijsprestaties.. In kwalitatief onderzoek valt een veel bredere vorm van onderwijs-
ondersteuningg te onderzoeken. Onder de definitie van onderwijsondersteuning ko-
menn zo onder andere de opvoedingssituatie in het gezin, de oriëntatie van de ouders 
opp de Nederlandse samenleving en de taalsituatie in het gezin aan de orde. De reik-
wijdtee van de verklaringen is echter beperkt, omdat zij gebaseerd zijn op momentop-
namess van groepen in een bepaalde leeftijdsfase. Een integraal verklaringsmodel voor 
schoolprestatiess ontbreekt vooralsnog. De onderwijssocioloog Peschar constateerde 
inn zijn proefschrift over schoolloopbanen van Nederlandse jongeren in 1975 al: 'Veel 
verrichtt onderzoek is gebaseerd op informatie, die op één moment of met zeer korte 
tussenperiodenn is verzameld. In de meeste gevallen ontstaat een fragmentarisch beeld, 
terwijll  de cumulatieve effecten niet zichtbaar worden' (Peschar 1987: 2). 
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Theoretischh kader  en onderzoeksopzet 

Inn Nederland bestaat een rijke onderwijssociologische onderzoekstraditie. De afge-
lopenn jaren heeft die zich ook uitgebreid tot migrantengroepen.' Zo is er onderzoek 
verrichtt naar onderwijs in eigen taal, schakelklassen, schooluitval en schoolsucces, om 
eenn aantal onderwerpen te noemen. Daarnaast vond er antropologisch onderzoek 
plaatss naar de verschillende migrantengroepen in Nederland, waarin onderwijs een 
vann de vele thema's is die aan bod kwamen.1 Het onderwijssociologische onderzoek 
kenmerktt zich in het algemeen door een kwantitatieve benadering en het antropolo-
gischee onderzoek door een kwalitatieve. 

Inn het eerste, meer inventariserende onderzoek naar migrantengroepen viel de ar-
beidsverdelingg tussen antropologen en sociologen nog niet zo op. De overheid wilde 
vann de sociologen cijfers hebben over de maatschappelijke positie van migranten, en 
dee antropologen deden veldwerkstudies waarin zij gezinsrelaties en gemeenschaps-
structurenn blootlegden. In toenemende mate worden echter vragen gesteld over de 
wisselwerkingg tussen de maatschappelijke en de etnisch-culturele positie. Vooral in 
hett onderzoek naar de positie van migrantengroepen in het onderwijs is steeds vaker 
sprakee van grensoverschrijding.5 De oude scheidslijnen in het onderzoek worden dan 
ookk steeds vager. Een meer interdisciplinaire benadering is niet alleen een kwestie van 
grensoverschrijding,, maar betekent ook een bezinning op de onderzoeksmethodiek 
vanuitt de diverse disciplines. Teunissen en Matthijssen (1996: 94) stellen: 'Voortbor-
durenn op oude concepten en premissen levert geen nieuwe inzichten in wat er gebeurt 
inn allochtone gezinnen en multi-etnische onderwijssituaties. Uit de gepresenteerde 
onderzoeksresultatenn blijkt dat de theorievorming stagneert.' 

Hett  theoretische kader 

Dee onderzoeksbenadering die ik hieronder uiteenzet, is sterk beïnvloed door het 
antropologischee en onderwijssociologische werk van de Franse socioloog Pierre Bour-
dieu.. Het belang dat ik voor dit onderzoek aan Bourdieus werk hecht, is geconcen-
treerdd op zijn theoretische en methodologische inzichten over reproductie via het on-
derwijs,, die hij samen met Passeron heeft uitgewerkt (zie Bourdieu & Passeron 1990). 
Daarnaastt ligt het accent op de 'theorie van de praktijk' (theorie de lapractique, of the-
oryory of practice) zoals Bourdieu die in zijn meer antropologische studies heeft ontwik-
keldd (zie Bourdieu 1990 en 1995)/ 

Hett werk van Bourdieu is niet samen te vatten in een allesomvattende theorie: 
'Whatt Bourdieu offers is a method: a way of looking at societies; a way of asking ques-
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tions'' (Harker et al. 1990: 195). Door de theoretische en methodologische uitgangs-
puntenn van zijn werk toe te passen, heb ik gaandeweg een eigen onderzoeksbenade-
ringg en analysekader ontwikkeld. Mij n verhouding tot het werk van Bourdieu laat 
zichh goed omschrijven aan de hand van een citaat van Schatzki over zijn omgang met 
hett gedachtegoed van Wittgenstein: 'My account is an attempt at creative interpreta-
tion.. I make no apologies for this procedure. It is valuable not only to summarize and 
analyzee what a thinker says on given topics, but also to question what is presupposed 
andd implied by these statements and, more radically, to coalesce and extend these 
thoughtss in forms and directions unthought of by the thinker' (1996:18). 

Inn Reproduction in education, society and culture (1990) bestuderen Bourdieu en 
Passeronn de selectie in het Franse onderwijssysteem van jongeren uit uiteenlopende 
sociaal-economischee milieus. Zij constateren dat jongeren uit de laagste maatschappe-
lijk ee groeperingen vaker vakken met minder potentieel kiezen, vaker schoolroutes met 
minderr perspectief volgen en sneller het onderwijs verlaten dan jongeren uit hogere 
maatschappelijkee groepen.' De gevolgde schoolroutes, de keuzes zelf en het moment 
waaropp zij hun studie beëindigen, zijn de objectieve gegevens op basis waarvan deze 
verschillenn kunnen worden vastgesteld. Maar deze feitelijke gegevens verklaren die 
verschillenn niet. Daarvoor moeten de beweegredenen van de jongeren zelfbij het on-
derzoekk worden betrokken. De uiteenlopende schoolkeuzes kunnen bijvoorbeeld 
wordenn verklaard uit een verschil in waardering voor het belang van onderwijs of een 
verschill  in inschatting van de eigen mogelijkheden en kansen. De gevolgde school-
routess zijn het noodzakelijke startpunt voor de inhoudelijke zoektocht naar verkla-
ringenn voor de gesignaleerde verschillen. De objectieve gegevens over die schoolroutes 
vormenn daarbij één geheel met de subjectieve uitleg die jongeren zelf aan hun hande-
lingenn en keuzes geven; 'zij vormen twee vertalingen van eenzelfde zin', zoals Bour-
dieuu zegt (Bourdieu & Wacquant 1992: 64). 

Dee plaats die Bourdieu aan de subjectieve uitleg geeft, wordt het beste verwoord in 
zijnn antropologische werk, dat theoretisch een belangrijke aanvulling is op zijn eerdere 
onderwijssociologischee werk. Onderwijssociologen zijn bijna geheel voorbijgegaan 
aann dit aspect van Bourdieus gedachtegoed. Harker (1990:102) stelt over de theoreti-
schee ontwikkeling in het werk van Bourdieu: 'A careful reading of Bourdieu's ethno-
graphicc work adds a dimension not readily discernible from the earlier educational 
writing.. It provides a foundation for a theory of practice which incorporates social 
changee and human agency, as well as an examination of the structural limits within 
whichh they must work.' Het oorspronkelijk uit 1980 daterende The lope of practice 
(1990)) is de grondslag voor de belangrijkste theoretische denkbeelden van Bourdieu. 
Hett geeft zijn denken aan als vervolg op het voor het eerst in 1972 gepubliceerde Out-
lineline of a theory of practice (1995).7 Bourdieu ontwierp deze theorie de lapractiqueop ba-
siss van onderzoek naar plattelandssamenlevingen in Algerije en Frankrijk. Daarin 
stondenn de min of meer geritualiseerde opvattingen, gedragingen en handelingen van 
groepenn centraal. Om het handelen van mensen beter te kunnen begrijpen, moeten 
wee volgens Bourdieu vanuit de hogere abstracties van de maatschappelijke omstandig-
hedenn en het welbegrepen eigenbelang van mensen terugkeren naar de praktijk van 
hett handelen. Volgens hem wordt bij het construeren van een theorie van de sociale 
wereldd vaak verzuimd er rekening mee te houden dat het om een product gaat van een 



30 0 DeDe sleutel tot succes 

theoretischee blik, van een beschouwend oog. Bourdieu noemt dit een theoretische of 
intellectualistischee vertekening (Bourdieu & Wacquant 1992: 28). Hij licht dit toe met 
eenn verwijzing naar zijn eigen onderzoekswerk: 'De verhouding tot verwantschap van 
eenn antropoloog die een genealogie opbouwt heeft niets gemeen met die van een Ka-
bylischee vader die een urgent praktisch probleem moet oplossen, namelijk het vinden 
vann een geschikte echtgenote voor zijn zoon. Zo gaat ook een socioloog die het school-
systeemm onderzoekt heel anders met school om dan een vader die zijn best doet een 
goedee school voor zijn dochter te vinden' (ibid.: 1992: 40). In de 'theorie van de prak-
tijk '' benadrukt Bourdieu het belang van het praktische begrip van de wereld vanuit 
eenn subjectief standpunt. Hij verzet zich tegen een beeld van menselijk handelen dat 
mechanischh zou voortvloeien uit de objectieve omstandigheden of uit rationele keuzes 
teneindee de eigen positie te verbeteren. Volgens Bourdieu ligt het probleem niet zo-
zeerr in de kloof die de onderzoeker tracht te overbruggen tussen de eigen culturele tra-
ditiess en die van de groep mensen die hij of zij onderzoekt, maar eerder in de kloof tus-
senn twee werelden: een theoretische en een praktische wereld. Robbins gebruikt de 
slagg bij Waterloo als een metafoor om de positie van Bourdieu verder toe te lichten: 
'Had,, for instance, an observer been able to have an aerial view of the battle of Water-
looo from a helicopter, he might have produced interpretations of the "strategies" of 
thee various military commanders on the assumption that they all possessed his own 
synopticc vision of the whole battle whereas the actual "strategies" deployed by Napo-
leonn and Wellington were based upon their limited intelligence of the whole position 
andd on their differently constituted dispositions to act' (1991:103). Bourdieu plaatst de 
positiee van de onderzoeker die overzicht heeft vanuit theoretische vooronderstellingen 
tegenoverr de positie van de betrokken mensen in de praktijk. 

Dee onderzoeksopzet 

Dee theoretische inzichten die ik vrijelij k ontleen aan het werk van Bourdieu heb ik uit-
gewerktt tot een onderzoeksmethode. Het vermijden van de door Bourdieu gesigna-
leerdee theoretische of intellectualistische vertekening geldt daarbij als uitgangspunt. In 
plaatss van een onderzoeksopzet vanuit theoretische vooronderstellingen over het func-
tionerenn van Turkse en Marokkaanse jongeren in het onderwijs, staat hier de onder-
wijspraktijkk zelf centraal. Praktisch werk ik dit uit aan de hand van een reconstructie 
vann de schoolloopbanen. Gegevens over het basisschooladvies, de schoolkeuze, het 
eventuelee brugklasadvies en de doorstroming in alle richtingen van het voortgezet en 
vervolgonderwijss zijn de objectieve gegevens. Op individueel niveau formeren die teza-
menn een schoolloopbaan. Tussentijds verblijf in het buitenland, het doubleren van 
klassenn en het niveau waarop eindexamen is gedaan op het VBO en de MAV O preciseren 
hett verloop van de schoolloopbaan. De individuele schoolloopbanen vormen geza-
menlijkk een patroon waaruit de belangrijkste schoolroutes vallen af te leiden. Op grond 
vann deze schoolroutes kunnen ook de belangrijkste selectiemomenten worden bepaald. 

Bijj  elke schoolloopbaan hoort een verhaal. Dat is het verhaal dat de jongeren naar 
aanleidingg van het verloop van de eigen schoolloopbaan vertellen. Het is hun verhaal 
enn in die zin is het subjectief. Echter, het is subjectief binnen het raamwerk van de aan-
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gegevenn route. Ik zal een voorbeeld geven om dit te illustreren. Een Turkse jongen 
geeftt aan dat hij de brugklas heeft doorlopen op een middelbare school waar alle 
schoolrichtingenn zijn vertegenwoordigd. Hij zegt dat hij aitijd goede cijfers haalde en 
mett geen enkel vak moeilijkheden had. Vervolgens vertelt hij dat hij een MAVO-advies 
heeftt gekregen. De beschrijving van deze jongen staat op gespannen voet met het ob-
jectievee gegeven van het advies: met alleen maar goede cijfers volgt een advies voor 
doorstromingg naar de HAVO of het vwo. In het interview wordt deze discrepantie ver-
derr bevraagd. Het subjectieve verhaal is als het ware begrensd door de objectieve gege-
venss over de schoolloopbaan. 

Dee verhalen geven op individueel niveau gedetailleerd inzicht in de mechanismen 
diee de selectie in het onderwijs bepalen. De verhalen van de jongeren die in dezelfde 
schoolsituatiee verkeren, kunnen met elkaar worden vergeleken en onderzocht op sa-
menhangendee en afwijkende patronen. Het belang van bepaalde patronen voor succes 
enn vroegtijdig de school verlaten kan zo duidelijk worden. Het inzicht in de mechanis-
menn die daarbij een rol spelen, wordt door de gegevens uit de interviews steeds verder 
verdiept.. Hierbij treedt op een gegeven moment een verzadigingspunt op (Bertaux & 
Thompsonn 1997: 14). Een volgende case waarin een vergelijkbaar patroon wordt be-
schrevenn levert dan geen nieuwe inzichten meer op. Het is ook belangrijk om juist de ca-
sess waarin wordt afgeweken van het te verwachten patroon nauwkeurig te bestuderen. 
Dezee laten zien waarom in een gelijke situatie bepaalde mechanismen niet werkzaam 
zijn.. Zij geven de randvoorwaarden aan waarbinnen bepaalde patronen functioneren. 

DeDe reconstructie van schoolloopbanen 

Eenn schoolloopbaan valt te omschrijven als de opeenvolging van posities in het onder-
wijss in opeenvolgende schooljaren (Tesser et al. 1996:190). Voor de reconstructie van 
dee schoolloopbanen is mijn kwalitatieve onderzoek onder de tweede generatie Marok-
kaansee en Turkse jongeren het uitgangspunt. In dat onderzoek heb ik de schoolroutes 
vann deze jongeren gedetailleerd in kaart gebracht; veel gedetailleerder dan mogelijk is 
aann de hand van surveyonderzoek. Het nadeel van deze werkwijze is echter de be-
perktee generaliseerbaarheid, hetgeen wordt versterkt doordat het kwalitatieve onder-
zoekk is gebaseerd op een gestratificeerde steekproef en alleen in Amsterdam en omge-
vingg heeft plaatsgevonden (zie volgende paragraaf)- Het belang van de verschillende 
schoolroutess en selectiemomenten zoals dat naar voren komt in het kwalitatieve on-
derzoek,, kan dan ook niet zonder meer worden overgeheveld naar alle jongeren van de 
tweedee generatie. Om mijn bevindingen te kunnen generaliseren, zal ik het belang 
vann de door mij gevonden schoolroutes en selectiemomenten moeten vergelijken met 
dee uitkomsten van surveyonderzoek. 

Grootschaligg onderzoek naar de positie van Marokkaanse en Turkse jongeren in 
hett onderwijs heeft een breed scala aan gegevens opgeleverd over het opleidingsni-
veau,, de schooluitval, het diplomabezit en de leeftijdsachterstand in het basisonder-
wijs.. Op grond van deze en andere onderwijsindicatoren valt de onderwijspositie van 
Turksee en Marokkaanse jongeren te bepalen, en kan 'tot achter de komma' hun ach-
terstandd in het onderwijs ten opzichte van autochtone jongeren worden aangegeven. 
Dee meeste bestanden zijn echter gebaseerd op een momentopname, waardoor de ont-
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wikkelingg in de schoolloopbanen onzichtbaar blijft . Dit geldt ook voor het verza-
meldee materiaal over de tweede generatie in de spVA-surveys. In de herhaaldelijk uit-
gevoerdee surveys zijn bovendien steeds andere mensen ondervraagd, zodat alleen op 
geaggregeerdd niveau een ontwikkeling zichtbaar is te maken. De verdeling in het (al-
gemeenn voortgezet) onderwijs tussen de verschillende schoolsoorten, de leertijdsach-
terstandd op de basisschool en de schooluitval zijn de enige indicatoren die in verband 
mett de ontwikkeling in de schoolloopbaan relevante gegevens opleveren voor het dui-
denn van de schoolroutes en het belang van de selectiemomenten zoals die naar voren 
komenn in het kwalitatieve onderzoek. Het onderzoek in het kader van de Landelijke 
Evaluatiee Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) biedt aanvullende vergelijkingsmogelijk-
heden.. Dit is een longitudinaal onderzoek waar steeds dezelfde leerlingen (van groep 8 
inn het jaar 1988) elk jaar opnieuw zijn ondervraagd. Het LEO-bestand is vooral interes-
santt omdat in het onderzochte cohort Turkse en Marokkaanse jongeren zitten die in 
19933 16 jaar waren, en dus een goede vergelijkingsgroep zijn voor de categorie jongeren 
inn mijn kwalitatieve onderzoek. Publicaties op basis van dit bestand geven inzicht in 
eenn aantal gegevens die het SPVA niet biedt.9 Het LEO-bestand bevat landelijke gege-
venss over alle Turkse en Marokkaanse jongeren uit het desbetreffende cohort, inclu-
sieff  die van de tussengeneratie. Van de Marokkaanse jongeren uit het bestand is 
488 procent in Nederland geboren en van de Turkse jongeren 65 procent (Mulder & 
Tesserr 1992: 22). 

Voorr het bepalen van de onderwijspositie van de jongeren uit mijn onderzoek 
biedtt het SPVA vanwege het grotere aantal tweede-generatie jongeren een betere verge-
lijkingsgroep,, maar het LEO-bestand biedteen beter inzicht in een aantal keuze- en be-
slissingsmomenten.. Zo valt na te gaan wie in het VBO doorgaan naar het MBO, het 
Kortt Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) of het leerlingwezen; wie op de MAV O 

doorgaann naar de HAVO, het MBO of het KMBO; met welke vakken jongeren in het al-
gemeenn voortgezet onderwijs problemen hebben; welke vakken worden gekozen in de 
verschillendee richtingen; en op welke vakken slecht wordt gescoord in de eind-
examenklas.. Waar ik verwacht dat de tweede generatie afwijkt van de Marokkaanse en 
Turksee jongeren uit het LEO-bestand, zal ik dit aangeven. In de volgende hoofdstuk-
kenn zal ik deze gegevens gebruiken om het belang aan te geven van de patronen die ik 
inn het kwalitatieve onderzoek heb gevonden. 

DeDe subjectieve uitleg 

Dee schoolroutes en selectiemomenten staan voor wat Bourdieu de objectieve positie 
vann de jongeren in het onderwijsveld noemt. Om inzicht te krijgen in de mechanis-
menn die deze objectieve positie bepalen, heb ik de (subjectieve) verhalen van de jonge-
renn uit mijn kwalitatieve onderzoek bij de analyse betrokken. Om dat verhaal zo goed 
mogelijkk naar voren te laten komen, heb ik in mijn interviews zo veel mogelijk gebruik 
gemaaktt van open vragen. De kwaliteit en diepgang van het materiaal stond daarbij 
vooropp en niet de kwantificeerbaarheid van de antwoorden. Bertaux en Thomson 
(1997:: 7) beschrijven de meerwaarde van de op deze manier verzamelde gegevens ten 
opzichtee van kwantitatief onderzoeksmateriaal als volgt: They also reveal the crucial 
importancee of local contexts, local structures of opportunities, and local games of 
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competition.. The essential point is not whether or not some of these matters are quan-
tifiable,, but that they are much more clearly expressed in words. The language of 
wordss is infinitely richer, and more capable of subtler, particular variation: while the 
attractionn of mathematics is precisely in its simplifying abstraction' (1997: 7). 

Hett verzamelde interviewmateriaal heeft door het retrospectieve karakter van mijn 
onderzoekk betrekking op verschillende levensfasen en ook op verschillende onderwer-
pen,, variërend van de Nederlandse taalontwikkeling tot gedragsproblemen in de pu-
berteitt en rolverwachtingspatronen in de adolescentiefase. Ik vergelijk mijn bevin-
dingenn hierbij steeds met onderzoeksmateriaal uit ander kwalitatief onderzoek dat dit 
specifiekee deel van de levensfase behandelt of waarin dat betreffende aspect naar voren 
komt.. Ook de essentie van de werkwijze die ik bij het interviewen heb gevolgd, kan 
mett een citaat van Bertaux en Thompson worden verduidelijkt: 'The second ap-
proachh (...) takes interviewees as informants about the various contexts which shaped 
theirr life: thus they are used as sources to reveal what happened to the interviewee, 
howw and why it happened, what he/she felt about it, and how he/she reacted to it or 
proactedd to realize his/her projects. This orientation thus aims at gathering both fac-
tuall  and interpretative information, in the same way that ethnographers learn about a 
micro-culturee by asking their informants not only to explain but also to describe it as 
factuallyy as possible' (1997:13). 

Dee reconstructie van de schoolloopbanen gebeurde aan de hand van een aantal 
chronologischh gestelde standaardvragen over schoolprestaties, schooladviezen en rich-
tingkeuzes.. De feitelijke schoolloopbaan was een centraal en structurerend element in 
hett interview. Ook het doorvragen naar aanleiding van de leerprestaties had in zekere 
zinn een vaste structuur. Als de jongeren door problemen met bepaalde vakken niet wa-
renn doorgestroomd, volgde een aantal standaardvragen. Welke moeilijkheden hadden 
zijj  met de vakken? Konden ze zelf door harder te werken problemen oplossen of had-
denn ze hulp nodig? Van wie kregen zij hulp? Leidde die hulp tot een voldoende voor 
hett desbetreffende vak? Heel nauwgezet zijn zo de individuele omstandigheden in 
kaartt gebracht die de selectie hebben bepaald. Aan het begin van de vragen stond 
steedss de uitkomst van het betreffende selectiemoment in het onderwijs. Het inter-
vieww waaierde zodoende vanuit het objectieve gegeven van de uitkomst van de selectie 
uitt naar opener vragen over de leerpraktijk van de jongeren, waarbij als vanzelfspre-
kendd ook andere voor school belangrijke omstandigheden aan de orde kwamen. Zo 
kwamenn ook uiteenlopende zaken aan bod als hulp van een leraar, motivatie, de thuis-
situatie,, ruzie met een mentor of een tussentijds verblijf in Marokko of Turkije. Ieder 
voorr zich kunnen deze factoren van invloed of zelfs bepalend zijn geweest voor de 
voortgangg in de schoolloopbaan. Deze onderwerpen zijn, zoals ik eerder stelde, niet 
afzonderlijkk behandeld. In de interviews is zorgvuldig vastgehouden aan het verloop 
vann de schoolloopbaan. De context waarbinnen leerprestaties zich ontwikkelen, werd 
mett opzet alleen indirect als onderwerp aangekaart. Dit voorkwam dat ik achteraf ver-
bandenn moest leggen tussen contextuele factoren en schoolprestaties zonder dat deze 
verbandenn in het interview aan de orde waren geweest. 

Doorr de jongeren bovendien te vragen naar concrete gebeurtenissen rond een be-
paaldd advies of een bepaalde keuze konden zij feiten kwijt en hoefden zij niet meteen 
opvattingenn te formuleren. Deze manier van vragen leidde ertoe dat zij ook zelf hun 
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verhaall  vertelden vanuit de concrete situatie waarin een advies of een keuze tot stand 
wass gekomen. Ik gebruikte de feitelijke informatie over het advies, de keuze en de 
prestatiess steeds als ingang voor de herinnering. Ik gebruik hier bewust de term 'herin-
nering',, omdat zij soms vertelden over gebeurtenissen van tien jaar terug. Ik geef hier-
onderr een aantal voorbeelden van documentaires waarin ook volgens dit inzicht te 
werkk is gegaan. Beter dan in kwalitatief onderzoek waarin slechts verslag wordt gedaan 
vann interviews, is in documentaires de interviewmethode (letterlijk) zichtbaar en is 
steedss duidelijk welk antwoord op welk soort van vragen wordt gegeven. 

Inn Tabee Toean (1995) interviewt regisseur Tom Verheul mensen die in Indonesië 
hebbenn gevochten. Hij vraagt hen naarde acties zelf, niet naar hun gevoelens bij of 
opvattingenn over de oorlog. Hij vraagt naar het concrete vuurgevecht waarin de ge-
interviewdee iemand heeft neergeschoten. Hij vraagt naar de plek en het tijdstip van 
hett vuurgevecht. Hij vraagt of hij zijn slachtoffer na de schietpartij ook heeft ge-
vonden.. En of deze dood was. De geïnterviewde antwoordt dat hij de man inder-
daadd terugvond en dat deze niet dood was. De regisseur vraagt daarop wat hij toen 
heeftt gedaan. De geïnterviewde antwoordt dat hij hem heeft verdronken. De regis-
seurr blijf t gefocust op de praktijk. Hij vraagt: 'Hoe diep was het water daar dan?' 
Dee man antwoordt dat het water daar ongeveer twintig centimeter diep was. De re-
gisseurr vraagt hoe hij hem bij die ondiepte heeft kunnen verdrinken. Het antwoord 
luidtt dat hij op het hoofd van zijn slachtoffer is gaan staan. De verschrikkingen van 
dee oorlog komen door de concrete vragen naar de praktijk pas in hun volle omvang 
naarr voren. 

UnUn amor natural (1996) van Hetty Honigmann gaat over de liefdespoëzie van de 
populairee Braziliaanse dichter Carlos Drummond de Andrade en geeft tegelijker-
tij dd een beeld van de seksuele relaties tussen Braziliaanse mannen en vrouwen. De 
documentairemaaksterr vraagt willekeurige oudere mannen en vrouwen op straat 
enn in cafés een keuze te maken uit Drummonds erotische gedichten. Die gedichten 
bevattenn zeer uitgesproken beschrijvingen van seksuele handelingen. Vervolgens 
vraagtt zij de keuze van het gedicht toe te lichten of specifieke passages voor te lezen. 
Dee geïnterviewden vertellen vervolgens in heel expliciete bewoordingen over hun 
eigenn liefdesleven. Doordat zij niet in algemene bewoordingenn worden aangespro-
kenn maar geconfronteerd worden met de liefdespraktijk in het gedicht, antwoor-
denn zij direct vanuit hun eigen praktijk. 

Inn Thuis (1996) van Jan Ketelaars en Paul van den Wildenberg staat de onopvallen-
dee alledaagse werkelijkheid centraal. Van bewoners van verschillende woningen 
wordenn de huiselijke gewoontes en rituelen in beeld gebracht. Maar opnieuw doen 
dee makers dat niet door de bewoners te vragen naar gewoontes, maar naar de prak-
tijk .. Zij vragen wie altijd in welke stoel zit en waarom. De concrete praktijk van het 
zittenn vertelt vervolgens het verhaal over het leven in huis.. Aan de hand van de ant-
woordenn worden de relaties tussen de mensen in huis duidelijk. 

Dezee documentaires laten goed zien hoe aan de hand van feitelijke vragen over uiteen-
lopendee onderwerpen de praktijk, gedragingen en opvattingen van mensen kunnen 
wordenn onderzocht of gereconstrueerd. De praktijk voert de geïnterviewde (terug) 
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naarr de eigen beleving van de situatie en drukt het abstracte beeld weg dat zij in de 
loopp der jaren hebben gevormd. Het grote voordeel van deze manier van interviewen 
iss dat steeds de link met de centrale onderzoeksvragen blijf t behouden en dat de ge-
interviewdee zelf aangeeft: welke factoren van belang waren. 

Dee hierboven geschetste interviewmethode leverde naast het voor mij beoogde inhou-
delijkee resultaat ook een belangrijk voordeel op voor de sfeer tijdens de interviews. 
Doorr in eerste instantie te vragen naar feitelijkheden hadden de jongeren nooit moeite 
omm de beginvragen te beantwoorden. Door de feitelijke vragen over schoolprestaties 
werdd het hun ook duidelijk dat het mij in de eerste plaats om hun prestaties ging en 
niett om hun Turkse of Marokkaanse afkomst. Ter verklaring van de prestaties betrok-
kenn zij hun etnische afkomst soms wel bij het antwoord, maar zeker niet altijd. Er werd 
inn ieder geval niet bij voorbaat van uitgegaan dat dit steeds een belangrijke rol speelde.10 

Dee vraag was bijvoorbeeld niet of zij door hun ouders werden geholpen, maar door wfe 
zijj  werden geholpen. Als dat iemand anders dan (een van de) ouders was, werd vaak 
well  uitgelegd waaróm dit zo was. Het feit dat zij niet hoefden uit te leggen dat hun ou-
derss niet konden helpen (en dat dit anders is dan in veel Nederlandse gezinnen), 
maaktee dat zij het (niet-) handelen van hun ouders ook niet tegenover mij hoefden te 
verdedigen.""  Ze hadden bovendien niet het gevoel dat het mijn bedoeling was om een 
uitlegg te krijgen over de situatie thuis. Alleen als we bij het doorvragen over de presta-
tiess bij dat onderwerp terechtkwamen, werd die in het gesprek betrokken. Maar dan 
hadd dit ook voor de jongeren een logische plek in het interview. Het was daardoor ook 
voorr hen steeds doorzichtig waaróm ik doorvroeg over bepaalde dingen. 

Hett  kwalitatieve onderzoek 

Hett kwalitatieve onderzoek bestaat uit drie delen: het onderzoek onder leerlingen en 
studenten,, gesprekken met ouders en een casestudy van een huiswerkklas. Deze drie 
delenn zijn niet gelijksoortig. Het leerling-onderzoek vormt het hart van mijn studie. 
Aann de hand van de vergelijking tussen succesvolle en minder succesvolle jongeren heb 
ikk de factoren bepaald die van belang zijn voor schoolsucces. Het ouder-onderzoek 
diendee ter verdieping van de met de thuissituatie samenhangende factoren zoals die in 
hethet leerling-onderzoek aan het licht kwamen. In de casestudy van de huiswerkklas heb 
ikk de verhoudingen tussen ouders, kinderen en relevante derden geanalyseerd. 

HetHet leerling-onderzoek 

Voorr dit deel van het onderzoek heb ik van 86 Turkse en Marokkaanse leerlingen en 
studentenn de schoolloopbaan gereconstrueerd vanaf het begin van de basisschool. 
Voorr elke leerling afzonderlijk zijn de route en obstakels in het onderwijs in kaart ge-
bracht.. De reconstructie is gebaseerd op gegevens van de jongeren zelf; alleen de eind-
opleidingg stond vast, omdat de leerling of student via die ingang was benaderd. 

Dee jongeren zelf zijn dus de belangrijkste informatiebron. Zij zijn ook de enigen 
diee de hele schoolloopbaan kunnen overzien en inzicht kunnen verschaffen. Leraren 
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enn andere schoolfunctionarissen zijn slechts korte tijd bij leerlingen betrokken en 
kunnenn alleen commentaar geven op een bepaalde periode van hun schoolloopbaan. 
Dee visie van de jongeren is ook belangrijk, omdat zij de enigen zijn die de wereld van 
thuiss en van school met elkaar in verband kunnen brengen. Ouders en leraren kunnen 
zichh wel een beeld vormen van de situatie op school respectievelijk thuis, maar zij ken-
nenn die 'andere' wereld slechts ten dele uit de dagelijkse praktijk. 

Dee beschrijving van de schoolloopbaan door de leerlingen is natuurlijk subjectief, 
maarr de reconstructie ervan is eenvoudig te controleren aan de hand van het formele 
onderwijssysteem.. De voortgang valt daarmee af te meten aan controleerbare school-
resultaten.. Het huidige niveau van de opleiding, de leeftijd van de leerling en het vak-
kenpakkett zijn gegevens waaruit respectievelijk de doorstroomadviezen op school, de 
eventuelee vertraging in het onderwijs en de selectie van vakken in de verschillende fa-
senn met terugwerkende kracht zijn vast te stellen. De subjectieve visie van de jongeren 
opp de schoolloopbaan speelt een doorslaggevende rol voor het verwerven van inzicht 
inn de keuzes en selectiemomenten. 

Hett materiaal voor het leerling-onderzoek is verzameld tussen 1994 en 1996. De jonge-
renn waren verdeeld over opleidingen variërend van het VBO tot de universiteit. Hun 
leeftijdd varieerde van 16 tot en met 24 jaar; de meerderheid was tussen de 16 en 19 jaar. 
Opp een paar studenten na die voor hun vierde naar Nederland zijn gekomen, zijn de 
jongerenn allemaal in Nederland geboren. De selectie voor het onderzoek is gebaseerd 
opp een evenredige vertegenwoordiging over de verschillende opleidingsniveaus en een 
gelijkee verdeling tussen jongens en meisjes (zie tabel 3.1). 

TABELL 3.1 Jongeren uit het leerling-onderzoek, naar etnische groep, sekse en oplei-
dingg (1996) 

Opleiding Opleiding 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

Subtotaal l 

HAVO O 

VWO O 

HBO O 

Universiteit t 

Totaall = 86 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongens jongens 

3 3 

7 7 

4 4 

14 4 

3 3 

1 1 

3 3 

3 3 

24 4 

meisjes meisjes 

4 4 

2 2 

4 4 

10 0 

2 2 

1 1 

3 3 

3 3 

19 9 

Turkse Turkse 

jongens jongens 

3 3 

4 4 

5 5 

12 2 

2 2 

0 0 

3 3 

4 4 

21 1 

meisjes meisjes 

4 4 

2 2 

3 3 

9 9 

3 3 

3 3 

4 4 

3 3 

22 2 

InIn 1994 is gestart met het interviewen van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze 
leerlingenn zijn benaderd via zeven scholen in Amsterdam. Binnen de zes door mij be-
zochtee scholen in het algemeen voortgezet onderwijs was de hele variatie aan moge-
lijk ee schooltypes vertegenwoordigd: van een aparte (categoriale) technische school of 
MAV OO tot een brede scholengemeenschap van VBO tot vwo. De scholen zijn geselec-
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teerdd uit een volledige lijst van scholen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. De 
keuzee viel op scholen in wijken met veel Turkse en Marokkaanse gezinnen, omdat ik 
» n n nn iK»t-T*»lr*»t-*" i i in l / - i o i i ï n trfrtf\f*rr  tnncrf*r*n  vin  t\i*  tvuf*f*r\f  r r pnp ra f l p I n Hf» PtnA-

examenklassenn aan te treffen. Door deze keuze bleek ik steeds net genoeg leerlingen in 
dee verschillende schoolrichtingen te kunnen interviewen. Bij de scholen werd via de 
administratiee vastgesteld of de jongeren in Nederland zijn geboren of werd via mento-
renn daarnaar geïnformeerd. Vervolgens heb ik zelfde naar schoolniveau en sekse gese-
lecteerdee jongeren benaderd voor een interview. Onder de benaderde jongeren waren 
slechtss twee weigeraars. In enkele gevallen bleek de geselecteerde jongere toch niet in 
Nederlandd geboren te zijn en heb ik afgezien van een interview. Via een school in het 
Middelbaarr Economisch en Administratief Onderwijs (MEAO) heb ik nog een aantal 
leerlingenn in het vervolgonderwijs (op MBO- en KMBO-niveau) geïnterviewd. 

Dee studenten (HBO en universiteit) zijn bijna allemaal in 1996 geïnterviewd. Door 
dee geringe aantallen tweede-generatie jongeren in het hoger onderwijs heb ik ervoor 
gekozenn om hen met de sneeuwbalmethode te benaderen. De Turkse studenten heb 
ikk bijna allemaal geïnterviewd via een HBO-studente; de Marokkaanse studenten via 
hett vrienden- en bekendencircuit van mijn eerste respondenten. Daarnaast kwam ik 
bijj  verschillende activiteiten van Turkse en Marokkaanse studenten nog enkele stude-
rendee jongeren tegen die ik om een interview heb gevraagd. De duur van de gesprek-
kenn varieerde van een uur tot drie uur. De studenten heb ik vaak ook een tweede keer 
geïnterviewdd of informeel gesproken. 

Inn een aantal kenmerken zullen de jongeren uit mijn leerling-onderzoek waar-
schijnlijkk afwijken van de landelijke populatie. Voor hun achtergrondkenmerken en 
diee van hun ouders verwijs ik naar bijlage 1. De jongeren uit het leerling-onderzoek 
zijnn bijna allemaal opgegroeid in Amsterdam. Omdat de Turkse en de Marokkaanse 
gemeenschapp zich landelijk gezien voor het grootste deel in de vier grote steden bevin-
den,, zullen de omstandigheden waarin de jongeren zijn opgegroeid niet ver uiteenlo-
pen.. Dit geldt niet voor de jongeren die in kleinere steden of dorpen zijn opgegroeid, 
watt onder andere naar voren kwam uit de verhalenn van studenten die uit zulke plaat-
senn afkomstig zijn. 

HetHet onderzoek onder ouders 

Hett ouder-onderzoek is een aanvulling op het leerling-onderzoek. In de interviews die 
ikk hiertoe heb gehouden, werd met de ouders teruggekeken op de schoolloopbaan van 
hunn kinderen. Vooral waar het ging om de keuze van de basisschool en het contact 
mett de leerkrachten aldaar konden de ouders gedetailleerde informatie verstrekken, 
terwijll  de kinderen zich doorgaans maar weinig vann deze periode konden herinneren. 
Zeerr prominent kwamen in de interviews ook de conflicten tussen de school en de ou-
derss naar voren. Kenmerken van de thuissituatie die de kinderen hadden genoemd als 
zijndee van invloed op hun schoolloopbaan werden in deze interviews getoetst. 

Voorr dit deel van het onderzoek zijn in 1995 en 1996 dertig ouders (vaders of moe-
ders,, maar soms ook beide ouders van een leerling) geïnterviewd. Oorspronkelijk was 
hett de bedoeling was om hen via mijn leerlingen- en studentenpopulatie te benaderen, 
maarr dit bleek nauwelijks mogelijk. De kinderen toonden weinig bereidheid om mij 
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inn contact te brengen met hun ouders. Zowel bij de Turkse als bij de Marokkaanse 
groepp heb ik uiteindelijk vijf ouders via leerlingen of studenten kunnen interviewen. 
Noodgedwongenn heb ik vervolgens ook ouders van tweede-generatie jongeren gespro-
kenn die niet aan het leerling-onderzoek hebben deelgenomen. De overige tien Turkse 
ouderss heb ik benaderd via het vrienden- en kennissencircuit van mijn Turkse tolk, de 
resterendee tien Marokkaanse ouders via een leerlingenlijst van een middelbare school. 
Omdatt de ouders vaak gebrekkig Nederlands spraken, heb ik mij laten bijstaan door 
eenn tolk en zijn de meeste gesprekken in het Turks, Marokkaans of Berbers gevoerd. 
Dee interviews duurden gemiddeld twee uur. Ik heb er bij de selectie van de ouders op 
gelett dat succesvolle jongeren gelijkelijk of bijna gelijkelijk in de gezinnen waren ver-
tegenwoordigd.. In de meeste gezinnen was sprake van zeer gespreide schoolprestaties. 

DeDe casestudy: de huiswerkklas 

Hett derde deel van mijn kwalitatieve onderzoek betreft een casestudy. In de loop van 
hett project werd mij duidelijk dat onderlinge hulpp binnen de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschapp van groot belang is voor het bereiken van schoolsucces. Om dit nader te 
verklaren,, heb ik in 1996 onderzoek gedaan in een Turkse huiswerkklas in Utrecht, 
opgezett door Turkse academici.12 Ik heb met tien leerlingen en zes begeleiders gespro-
ken.. Bovendien heb ik van vier leerlingen uit de klas beide ouders gesproken. Doordat 
informatiee over een leerling hier van twee of zelfs van drie kanten beschikbaar kwam, 
viell  minutieus te achterhalen welke problemen er in verband met school waren en hoe 
ouderss en kinderen hiermee omgingen. Tevens werd duidelijk welke rol personen 
buitenn het gezin kunnen spelen als het gaat om de schoolloopbaan van de jongeren. 

Dee kern van de gegevens in dit deelonderzoek is afkomstig van de interviews met 
dee huiswerkklas-leerlingen zelf. De gesprekken duurden drie kwartier tot ruim een 
uur.. Tijdens die gesprekken is steeds met ongeveer hetzelfde patroon van vragen ge-
werkt,, maar er is ook de ruimte genomen om dieper in te gaan op kwesties die de jon-
gerenn zelf te berde brachten. De opzet was om zo veel mogelijk te weten te komen over 
dee verschillende aspecten van de huiswerkbegeleiding. De succesvolle en minder suc-
cesvollee jongeren waren gelijkelijk vertegenwoordigd. 

Driee van de zes begeleiders die ik heb geïnterviewd zijn van Turkse afkomst. Het 
belangrijkstee gespreksonderwerp met de begeleiders waren de specifieke schoolproble-
menn van de tien gesproken leerlingen. Zo kon aan het verhaal van ieder van hen afzon-
derlijkk het verhaal van één of meerdere begeleiders worden toegevoegd. Dit had als be-
langrijkk voordeel dat er vaak aanvullende informatie kwam over oorzaken van en 
oplossingenn voor bepaalde leerproblemen. 

Vann de geïnterviewde ouders waren er twee intensief betrokken bij het huiswerk-
project.. Het gaat in beide gevallen om jonge ouders van de tussengeneratie, die ook in 
hunn eigen omgeving een rol vervulden als aanspreekpunt voor ouders wier kinderen 
problemenn hadden op school. In een aantal gevallen hadden zij ouders en kinderen 
ookk doorverwezen naar de huiswerkklas. De overige geïnterviewde ouders vertegen-
woordigenn meer dee gemiddelde ouders van de leerlingen in de huiswerkklas. Inciden-
teell  maakten zij wel een eens praatje met een van de begeleiders, maar er waren ook 
langee periodes waarin zij geen enkel contact met begeleiders hadden. 
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Dee belangrijkste schooiroutes 

Hett onderwijssysteem biedt de mogelijkheid verschillende routes te volgen. Op een 
aantall  momenten kan worden overgestapt van het ene niveau naar het andere en er 
zijnn tamelijk uitgebreide mogelijkheden om studies te stapelen. De vraag is welke spe-
cifiekee schooiroutes Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie volgen 
enn waarin de leerlingen die de routes doorlopen van elkaar verschillen. 

Inn figuur 4.1 en 4.2 staan de vijf belangrijkste schooiroutes zoals ik die op grond 
vann de reconstructie van de schoolloopbanen van de 86 jongeren uit mijn kwalitatieve 
onderzoekk heb kunnen achterhalen. De succesvolle jongeren zijn met drie routes ver-
tegenwoordigdd (zie figuur 4.1). Allereerst zijn er de jongeren die op de basisschool een 
hoogg advies hebben gekregen en in een keer doorstroomden naar HAVO en vwo. Ik 
noemm deze jongeren directe doorstromers (route 1). Dan zijn er de jongeren die met 
eenn laag of middelmatig basisschooladvies zijn gestart, maar op de middelbare school 
zijnn doorgestroomd naar HAVO of VWO, de zogeheten indirecte doorstromers (route 
2).. De derde succesroute is bewandeld door jongeren die de lange route door het be-
roepsonderwijss hebben doorlopen, de zogenaamde stapelaars (route 3). De niet-
succesvollee jongeren zijn met twee routes vertegenwoordigd (zie figuur 4,2). De eerste 
groepp bestaat uit de jongeren die ik aanduid als de beperkte doorstromers (route 4). 
Dezee jongeren bereiken wel het (K)MBO, maar dit is tevens de eindopleiding. Een 
MBO-opleidingg vormt in mijn definitie van succes de bovengrens voor jongeren die 
niett succesvol zijn. De vroegtijdige schoolverlaters (route 5) staan voor de jongeren die 
opp het VBO zodanig presteren dat een vervolgstudie in het reguliere onderwijs niet 
voorr hen is weggelegd. 

Hett aantal jongeren dat een van deze routes doorloopt, zegt maar ten dele iets over 
dee werkelijke omvang van het aantal tweede-generatie jongeren dat eenzelfde route 
volgt.. Ten eerste beperkt dit deel van het onderzoek zich tot schoolgaande jongeren. 
Jongerenn die zonder diploma uitvallen zijn dus niet vertegenwoordigd. In hoofdstuk 1 
kwamm al naar voren dat het hier volgens het SPVA-1994 om 8,5 procent van de Turkse 
enn Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 15 tot en met 24 jaar gaat (zie ook 
tabell  1.5). Omgekeerd zijn de schoolgaande succesvolle jongeren in mijn onderzoek 
oververtegenwoordigdd ten opzichte van het SPVA-1994: maken zij hier 48 procent van 
hett geheel uit, in het SPVA-1994 gaat het om 24 procent (zie ook tabel 1.3). 

Voorr de verdeling van de jongeren over de succesroutes biedt het SPVA geen direct 
vergelijkingsmateriaal.. Ik kan echter wel iets zeggen over het belang van de verschil-
lendee succesroutes op basis van de gegevens over het basisschooladvies. Slechts 9 van 
dee 41 succesvolle jongeren uit het leerüng-onderzoek hebben een hoog (HAVO/VWO) 

basisschooladviess gekregen. Als het MAVO /HAVO -advies ook tot een hoog advies 



4 o o DeDe sleutel tot succes 

w w 

w w 

Basisschool--
advies s 

(hoogg basisschooladvies) 

Routee 2 indirecte doorstromers 
(laagg of middelmatig basisschooladvies) 

..* * 

* * 

Beperkte e 
brugklas s 

Categoriale e 
VBOO of MAVO 

Bredee brugklas 

'-A A 
" * * 

/f /f 

- • • 

VBO O 

MAVO O 

V V 

HAVO/VWO O 

'A 'A 

" • • 

- > > 
-> > 

Streekschool l 
Vakopleiding g 

KMBO O 
MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO O 

Universiteit t 

FIGUURR 4.1 Schoolroutes succesvolle jongeren 

wordtt gerekend, dan hebben 16 succesvolle jongeren een hoog advies gekregen. Twee 
vijfdee van de succesvolle jongeren heeft dus route 1 gevolgd. Van de 26 studenten 
( H B O / W O)) is de grootste groep (11) indirect doorgestroomd naar het hoger onderwijs. 
Daarnaa volgen de groep directe doorstromers (9) en de stapelaars (6). De gegevens uit 
hett SPVA-1994 bevestigen het kleinere aandeel van de stapelaars onder de succesvolle 
jongeren.. Van de schoolgaande jongeren van 12 jaar en ouder zit 19 procent op de 
HAV OO of het v wo (zie tabel 1.2). Bij de 15- tot en met 24-jarigen loopt het percentage 
leerlingenn dat op de HAV O en hoger zit, op tot 24 procent (zie tabel 1.3). Het verschil 
vann 5 procent wordt veroorzaakt door de stapelaars die van het M B O naar het H BO zijn 
doorgestroomdd en door degenen die via de MAV O (een deel van de indirecte doorstro-
mers)) naar de HAV O zijn gegaan. Route 3 levert dus slechts een kleine bijdrage in het 
success van de tweede generatie. 

Eenn meerderheid van de jongeren uit het leerling-onderzoek is niet succesvol (45 
vann de 86). Daarmee zijn de niet-succesvolle jongeren ten opzichte van het SPVA-1994 
duss ondervertegenwoordigd, want daar gaat het om driekwart van de jongeren (zie 



DeDe belangrijkste schoolroutes 

-^-^ Route 4 beperkte doorstromers 

-- Route 5 vroegtijdige schoolverlaters 

Basisschool--
advies s 

* * 

> > 

Beperkte e 
brugklas s 

categoriale e 
VBOO of MAVO 

\ \ 

• > > 

s s 

Bredee brugklas 

VBO O 

MAVO O 

Streekschool l 
' ^^ Vakopleiding 

KMBO O 
MBO O 

HAVO/VWO O HAVO/VWO O 

Universiteit t 

FIGUURR 4.2 Schoolroutes van niet-succesvolle jongeren 

tabell  1.3). Sommigen vallen uit zonder diploma, anderen halen alleen een VBO- of 
MAVO-diplomaa en de besten een KMBO - of een MBO-diploma. De meeste jongeren 
gaann na het VB O en de MAV O door naar het M B O of het KMBO . Een kleinere groep 
komtt in het leerlingwezen terecht. Op basis van de gegevens uit mijn kwalitatieve on-
derzoekk kan ik niet aangeven welke van de twee routes (4 of 5) vaker van toepassing 
zijnn op de jongeren die niet succesvol zijn. Tabel 1.4 uit hoofdstuk 1 liet zien dat er van 
dee Turkse en Marokkaanse jongeren met een afgesloten schoolopleiding veel meer een 
V B O -- of MAVO-diploma hebben dan een MBO-diploma. De groep die na het MB O 
stoptt (route 4), is dus in verhouding kleiner. De scheve leeftijdsopbouw binnen de 
tweedee generatie zorgt er echter voor dat nog niet zo veel jongeren het MB O hebben 
afgesloten;; velen zijn nog bezig op route 4. 

Mett behulp van de gegevens van de jongeren die de vij f routes hebben gevolgd, is 
hett mogelijk de voor hun schoolloopbanen kenmerkende factoren te beschrijven. Bij 
elkee schoolroute zal ik aangeven welke groep is oververtegenwoordigd. 
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D ee directe doorstromer 

Dee jongeren die deze route hebben gevolgd, zijn op een enkele uitzondering na niet 
blijvenn zitten; noch op de basisschool, noch in het voortgezet onderwijs. Di t in te-
genstellingg tot veel jongeren die een van de twee andere succesroutes hebben gevolgd. 
Hett begin van hun succes ligt op de basisschool en hun schoolloopbaan kan met 
rechtt een 'succesverhaal' worden genoemd. In deze groep zijn de Marokkaanse meis-
jess oververtegenwoordigd. Ik introduceer deze groep aan de hand van het verhaal van 
hett Marokkaans meisje Leila. 

Leilaa is 22 jaar en eerstejaars psychologie-studente aan de Universiteit van Amsterdam. 
Haarr vader is in 1967 via Frankrijk en België naar Amsterdam gekomen. Hi j was toen 
twintigg en vrijgezel. Hi j trouwde vervolgens in Marokko, maar Leila's moeder kwam 
pass een aantal jaren na het huwelijk in het kader van gezinshereniging naar Neder-
land.. Leila heeft vier oudere broers en zussen. Haar oudste broer en zus zijn in Ma-
rokkoo geboren, haar twee jaar oudere broer is als eerste van het gezin in Nederland ge-
boren.. Onder zich heeft Leila nog drie broers. Leila's vader heeft slechts een paar jaar 
opp de lagere school gezeten, haar moeder is analfabeet. 

Leilaa groeide op in de naoorlogse nieuwbouwwijk Geuzenveld. Destijds was het 
gezinn de eerste Marokkaanse familie in de straat. Ze hadden veel contact met hun Ne-
derlandsee buren en als kind speelde Leiia veel met Nederlandse leeftijdgenootjes.' De 
burenn hielpen haar ouders met het invullen van formulieren en ook als er iets met 
schooll  was, kon aan de buren altijd om uitleg worden gevraagd. Op de basisschool was 
Leilaa het enige Marokkaanse meisje in de klas. Zowel op school als thuis werd er voor-
namelijkk Nederlands gesproken. Leila kreeg aan het einde van de basisschool een 
HAVO/vwo-advies,, waarmee ze binnen mijn onderzoeksgroep tot een selecte groep 
vann jongeren behoort. Het hoge advies geeft aan dat haar Nederlandse taalbeheersing 
zeerr goed was. Zijzelf schrijft dat toe aan haar omgang met Nederlandse kinderen in 
dee buurt en op school. Problemen met de Nederlandse taal heeft ze volgens eigen zeg-
genn nooit gehad. In de basisschoolperiode heeft ze thuis en op school veel gelezen. 
Ookk dit heeft haar Nederlandse taalvaardigheid positief beïnvloed. 

Ikk heb heel veel gelezen op de lagere school. Ik weet nog, als ik naar de bibliotheek 
ging,, iedere zaterdag, dan kreeg ik zo'n blij gevoel. Dat ik echt zo zat van, prachtig! 
Ja,, dan zat ik alweer te wachten tot ik zaterdag een paar boeken terug kon brengen 
enn weer andere kon halen. Het was gewoon iets persoonlijks, ik hield gewoon heel 
veell  van lezen. Boeken lezen is toch iets heel belangrijks. Ik heb ook een periode 
gehadd met van die romannetjes, maar dat schiet toch niet op, al is het wel heel leuk. 
Ikk ging niet pas lezen toen ik achttien was, ik had gewoon al taalgevoel. Als zo'n ro-
mannetjee het eerste is wat je leest, dan denk je, er zit een goed woord in, "hartstoch-
telijk" ,, dat kan ik gebruiken. Maar als je andere boeken hebt gelezen dan zie je ge-
woonn hoe beperkt dat is. Je moest ook voorlezen in de klas. Dat vond ik ook altijd 
well  leuk, maar ik had toch liever boeken die ik zelf kon uitkiezen. Gewoon een ei-
genn boek met een leuk verhaal. 
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Leilaa is, in tegenstelling tot veel andere kinderen uit mijn onderzoek, veel voorgelezen. 

Niett door haar ouders, maar door haar oudere zus, die bovendien lid was van de bi-

DiiotnccK:: Dan zag iK weieens uöcKjcs inüis. i_/at er uöCKcn in nüis waren is voer naar 

eenn gegeven, terwijl dat voor andere kinderen niet zo vanzelfsprekend is. 

Leilaa had met haar HAVO/vwo-advies de scholen voor het uitkiezen. Zij koos 
samenn met haar beste vriendin voor een lyceum, het hoogste wat ze kón kiezen. 

Ikk had een Nederlandse vriendin. Ik had trouwens alleen maar Nederlandse vrien-
dinnetjes,, want er zaten geen Marokkaanse meisjes bij mij in de klas, wel een 
Marokkaanss jongetje. Al heel jong wisten we alletwee dat we naar het College zou-
denn gaan. Zij had ook hetzelfde advies. En ik kon niet wachten hoor. Ik koos 
samenn met mijn vriendin voor die school, ik heb het niet echt overlegd met mijn 
vader.. Hij had vertrouwen in mij, wat dat betreft. Niet dat hij precies het hele 
schoolsysteemm begreep, daar had ik meer mijn zussen en mijn broers voor. 

Leila'ss vader bemoeide zich op de basisschool veel met zijn kinderen. All e kinderen uit 
hett gezin zaten op dezelfde school en hij had goed contact met de leerkrachten. Op de 
middelbaree school mengde hij zich veel minder in haar schoolvorderingen; haar oud-
stee zus nam het toen van hem over. Voor de basisschool had de vader nog genoeg ken-
niss om zijn kinderen te helpen en te begeleiden, maar in het voortgezet onderwijs 
werdd het steeds moeilijker om precies te volgen hoe zijn kinderen er voor stonden en 
welkee richting of vakken zij moesten kiezen. De structuur van het onderwijssysteem is 
daarr ook veel onoverzichtelijker dan op de basisschool. Vakinhoudelijk was het voor 
dee vader ook niet meer goed te volgen met welke vakken zij problemen had en wat die 
problemenn precies waren. 

Mij nn oudere zus ging altijd naar de ouderavonden, mijn vader ging haast nooit 
mee.. Hij was altijd heel trots als ik mijn rapport liet zien. Dat klinkt misschien raar, 
datt is voor een Nederlander misschien niet zo goed te begrijpen. Mij n vader dacht 
gewoonn "Het is goed" en ik was ook geen herrieschopper. Ja, sommige dingen lig-
genn gewoon aan de Marokkaanse achtergrond. Hij heeft ook niet gestudeerd en 
dann komt hij hier. Hij kwam hier om te werken, niet om te studeren. Maar voor je 
kinderenn vind je dat wel belangrijk. Hij kan geen huiswerkbegeleiding geven, dat 
kann sowieso niet, de taal spreekt hij onvoldoende, zijn interesse gaat tot een be-
paaldd niveau. Ze zijn heel geïnteresseerd, maar de interesse beperkt zich tot de cij-
fers.. Ik denk dat hij heel goed weet van zijn eigen onkunde en dan laat hij het meer 
aann mijn zus over en aan mijzelf. Mij n vader beperkte zich tot "Goed zo, volhou-
den!""  en hij was daar ook realistisch in. Je moet het zelf doen, je moet er gewoon 
zelff  voor vechten, je krijgt niks cadeau. 

Leilaa kreeg op de middelbare school voor verschillende vakken hulp, in de brugklas 

voorall  met Wiskunde. Voor de overgang naar de HAV O was deze steun voor haar cru-

ciaal. . 

Inn de brugklas had ik wel moeite met Wiskunde, exacte vakken waren niet mijn 
sterkstee kant, nooit geweest ook. Het lag mij niet echt, ik vond het gewoon 
moeilijk.. Volgens mij had ik net een zes, ik haalde altijd vijven of een vijfeneen-
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half.. Maar ja, je mag één vij f halen en talen lagen mij wel en Geschiedenis ook, 
duss het was geen probleem. Hoe ik dan toch die vij f haalde weet ik eigenlijk niet. 
Ikk heb het toch altijd wel geprobeerd, dat wass mijn motto toen. Dat ben ik nu 
jammerr genoeg een beetje kwijtgeraakt. En ik heb nog bijles gehad. Inmiddels 
weett ik ook wel dat Wiskunde niet puur inzicht is, je moet ook heel veel oefe-
nen.. Ik kreeg niet echt hulp van mijn broers. De een had het wel een beetje in 
zich,, maar die was zelf altijd best wel druk bezig. En tja, mijn andere zus was ook 
barr slecht in Wiskunde. Ik kreeg bijles van een meisje op school. Dat was de 
dochterr van onze gymleraar, zij zat ook bij ons op school. Zij heeft mij dus op 
eenn vij f gehouden. 

Naa de brugklas ging Leila naar de HAVO. Haar Nederlandse vriendin van de lagere 
schooll  ging naar het v w o, maar zij hielden wel intensief contact. Leila wilde, mede 
doorr deze vriendin, door naar het v w o. 

Wee hadden wel eens gesprekken hierover met de klassenleraar en het ging goed met 
me,, dus. Mij n vriendin zat bij mij op school en op de brugklas was zij naar het vwo 
gegaann en ik naar de HAVO. Toen zat ik in 4 HAVO en zij in 4 vwo. Eerst dacht ik, 
ikk ga naar de HEAO, maar ik wilde toch ook wel vwo gaan doen.1 En ik vond het 
eerlijkk gezegd ook wel leuk om twee diploma's te halen. Eerst het HAVO-diploma 
enn dan vwo. Ik dacht, dan komen we elkaar misschien wel weer tegen. 

Hett eindexamen HAV O was voor Leila heel spannend. Of zij het haalde stond of viel 
mett Economie. Dat ze het uiteindelijk toch heeft gered, dankt ze aan de extra bijlessen 
diee zee in de eindexamenperiode in de huiswerkklas kreeg en aan haar leraar Economie. 
Leilaa benadrukt de goede relatie die ze met haar bijlesleraar én leraar Economie had. 

Dee man van die huiswerkklas zei, "Ik wil wel voor jou persoonlijk bijles Economie 
geven.""  Dus ging ik twee keer in de week bij die man thuis bijles volgen. Dat was 
heell  aardig, het was gewoon een heel aardige man, hij deed heel vriendelijk, een 
beetjee volwassen, ik was al achttien. Hij zei, "Die anderen willen geen huiswerk 
makenn en ik heb eigenlijk geen zin meer, maar ji j kan altijd blijven komen." 

Ondankss de extra aandacht, leek het er in eerste instantie toch op dat ze haar examen 
voorr Economie niet had gehaald. 

Ikk had een vijf , een vier en vier zevens, maar je mag maximaal twee vijven hebben. 
Nou,, ik moet eerlijk zijn. Ik móest voor Economie 11 een vijf halen, en ik dacht dat 
ikk het niet gehaald had. Toen heb ik mijn leraar opgebeld en hij zei, "Het spijt me, 
ikk denk niet dat je het gehaald hebt. Je hebt wel een paar goede antwoorden gege-
ven,, maar op de verkeerde vragen." Dus ik was al in de veronderstelling dat ik ge-
zaktt was. Ik was er helemaal kapot van. Dat je het toch niet haalt uiteindelijk. Ik 
wass er heel erg mee bezig, want dan heb je toch bijna je diploma gehaald en daar 
gaatt het om. Maar een week later zei de leraar, "Ik moet het er met mijn tweede 
correctorr over hebben." Daarna belde hij en zei dat ik toch geslaagd was. Hij had 
mijj  gematst met een tiende punt. Dus. Ik denk dat hij dat gedaan heeft omdat ik 
heell  rustig was in de klas. Ik maakte toch altijd de indruk dat ik goed bezig was. Ik 
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weett het niet. Ik deed altijd goed mijn huiswerk. Hij had wel vertrouwen in mij, ik 
konn wel goed met hem opschieten. Ik was er heel blij mee. 

Naa de HAVO stapte Leila over naar het vwo en ging vandaar uit naar de universiteit. 
Alss ik het er met haar over heb dat veel andere Marokkaanse jongeren uit mijn onder-
zoekk vanwege een taalachterstand een laag advies hebben gekregen op de basisschool, 
reageertreageert ze verbaasd. Haar antwoord is karakteristiek voor de jongeren die deze route 
hebbenn gevolgd. 

Hett zou kunnen, maar Marokkaanse jongeren met een Nederlandse taalachter-
standd ben ik niet tegengekomen op mijn basisschool. Ik kwam ze natuurlijk ook 
niett tegen op de MAVO, want onze school had geen MAVO-afdeling. Als ik ze al 
tegenkwam,, dan zaten ze ongeveer op hetzelfde niveau als ik. Nee, ik ken er 
geenéén,, maar misschien was die taalachterstand ook al lang ingelopen tegen de 
tijdd dat ik ze tegenkwam? Ik kom het nu wel tegen, bijvoorbeeld op de universi-
teit,, met studenten die net uit Marokko zijn gekomen. Die wel een goed niveau 
hebben,, maar waarbij alleen de taal nog een probleem is. Dat kom ik nu pas tegen, 
daarvoorr eigenlijk niet. Nu heb ik ook wel Marokkaanse vrienden. Dat vind ik 
ookk wel leuk, want je hebt toch veel overeenkomsten, je spreekt dezelfde taal, je 
maaktt dezelfde grapjes. Maar het is niet speciaal belangrijk voor mij om Marok-
kaansee vrienden te hebben, want ik ben ook heel Nederlands en met Nederlandse 
studentenn kan ik ook heel goed omgaan. Dat is het voordeel. Je kan het als een na-
deell  zien, maar ik zie het echt als een voordeel, positieve dingen uit twee culturen 
integrerenn in één persoon. 

Dee rode draad in het verhaal van Leila (de hulp en ondersteuning van Nederlandse leer-
krachten,, bijlesleerkrachten en Nederlandse vrienden) is kenmerkend voor de directe 
doorstromers.. Leila's beste vriendin op de lagere en middelbare school was een Neder-
landss meisje. Zij kwam ook veel bij haar thuis. Ze koos samen met haar vriendin de 
schooll  uit en mede door haar vriendin wilde zij ook door naar het vwo. Op twee cruci-
alee momenten op de middelbare school slaagde zij dankzij de hulp van Nederlandse 
leerkrachten.. Voor Leila is dit eigenlijk allemaal vanzelfsprekend. De sociale vaardighe-
denn die zij van jongs af aan heeft opgedaan in de omgang met Nederlandse volwassenen 
enn leeftijdgenoten, hebben in het vervolg van haar loopbaan een belangrijke rol ge-
speeld.. Zij weet evenals een hoop andere jongeren die op een basisschool met weinig 
Turksee en Marokkaanse jongeren hebben gezeten, gemakkelijk hulp te vragen en te or-
ganiseren;; vooral de meisjes zijn in deze context goed in het organiseren van hulp van 
leerkrachten.. Bovendien weten deze jongeren in het algemeen hoe ze moeten onder-
handelenn als er problemen zijn of belangrijke beslissingen moeten worden genomen. 

Dee indirecte doorstromer 

Dee jongeren van de tweede succesroute (route 2) hebben op de basisschool een laag of 
middelmatigg advies gekregen. Een aanzienlijk deel is daarna terechtgekomen op een 
scholengemeenschapp met een brede brugklas. De overige jongeren gingen naar een 
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categorialee MAV O of een beperkte brugklas. Beide groepen zijn vanuit dit startpunt 
doorgestroomdd naar de HAV O of het vwo. De basis van hun succes ligt in het voortge-
zett onderwijs. Zij werkten zich van laag of middelmatig ingeschatte basisschoolleer-
lingenn op tot succesvolle leerlingen. Turkse en Marokkaanse jongeren en jongens en 
meisjess zijn op deze route gelijk vertegenwoordigd. Een gemeenschappelijk kenmerk 
vann deze jongeren is dat zij vaak de jongere of jongste kinderen in het gezin zijn. Voor 
hett portret heb ik gekozen voor het Marokkaanse meisje Aicha. 

Aichaa is 21 jaar en volgt een HBO-opleiding sociale en juridische dienstverlening. Haar 
vaderr heeft het gezin, dat zes kinderen telt, verlaten toen zij elf was. Haar oudste zus is 
322 en scheelt dus meer dan tien jaar met Aicha. Aicha is de eerste van de kinderen die 
inn Nederland geboren zijn. Behalve de oudste zus heeft ze nog een oudere broer en zus 
enn twee jongere broers. Haar beide zussen werken inmiddels, de oudste als peuterleid-
ster,, de tweede als coördinatrice bij een project voor onderwijsondersteuning aan al-
lochtonee kleuters en hun ouders. Beide zussen zijn zich door hun werk zeer bewust 
vann het belang van een goede opleiding en dragen dit ook over op hun jongere zus. 
Aicha'ss oudste broer heeft een HBO-opleiding voor maatschappelijk werker voltooid 
enn werkt in een buurthuis. De oudere kinderen wonen weliswaar niet meer thuis, 
maarr komen bijna dagelijks langs. 

Dee vader van Aicha is in 1966 naar Nederland gekomen. Zij n vrouw en de drie eer-
stee kinderen liet hij pas acht jaar later overkomen, waarmee het gezin tot de groep 'late 
gezinsherenigers'' behoort. Net als de meeste andere migranten uit deze groep, komen 
Aicha'ss ouders van het platteland uit de Rif; in dit geval uit de bergen bij Tanger. Haar 
vaderr is al vroeg naar de stad getrokken om te werken. Hi j heeft geen basisonderwijs 
genoten,, maar wel op de koranschool gezeten. Aicha's vader heeft in Nederland 22 
jaarr in de Sigma-verffabriek gewerkt en zit nu in de WAO. Haar moeder is nooit naar 
schooll  geweest en is analfabeet. Zij volgt, nu haar kinderen uit huis zijn, Nederlandse 
less in een buurthuis. 

Dee kinderen hebben allemaal op dezelfde lagere school gezeten, in Bos en Lom-
mer.. Zoals alle openbare lagere scholen in deze buurt, kreeg die school destijds te ma-
kenn met een grote toestroom van Marokkaanse en Turkse leerlingen. 

Dee lagere school vond ik leuk. Alleen, toen ik in de zesde klas zat, was er een 
groepjee van zes leerlingen die altijd hogere cijfers haalden dan de rest. De juf gaf die 
leerlingenn extra aandacht, elke vrijdagmiddag. Dan moesten wij gewoon ons huis-
werkk maken en gaf ze aan die slimme leerlingen extra les, of beter les. Dat vond ik 
eigenlijkk wel heel erg, want zij moest juist ook zorgen dat wij op hetzelfde niveau 
kwamen.. Ik neem het haar nu wel kwalijk. Bij dat groepje zaten ook twee vriendin-
netjess van mij. Gek genoeg bestond die groep alleen uit Nederlandse kinderen en 
éénn Surinaams jongetje. Ik vind het nog steeds heel vreemd hoe dat allemaal ging. 
Zijj  kregen uiteindelijk ook een hoger advies, vwo. Maar ik heb die twee meisjes 
pass nog gezien en de een is gestopt met school en die ander doet nu MEAO, dus ze 
hebbenn het vwo niet afgemaakt. 

Aicha'ss ouders hebben nooit geklaagd over de situatie op school, omdat zij het afge-
zienn van deze gang van zaken wel een goede school vonden. 
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Ikzelff  kreeg een LHNo/MAVo-advies van de juf, we deden geen Cito-toets.' Ik heb 
mijj  toen ingeschreven op een huishoudschool. Mij n moeder was daar heel erg te-
gen.. Ze is wel met mij meegegaan om mij in te schrijven, maar ze vond het uitein-
delijkk toch niet goed en toen hebben we me weer uit laten schrijven. Toen hebben 
wee me op de Goedkoop-MAVO laten inschrijven, daar heb ik MAV O gedaan. Later 
iss die MAV O gefuseerd en kwam ik op het Marcanti terecht. Achteraf ging ik wel 
eenss terug naar de basisschool en toen zei die juf, "Zonde dat je nu op de MAV O zit, 
wantt je had ook HAV O kunnen halen." Daar had ik gewoon niets op te zeggen. 
Mij nn middelbare school was een school zonder brugklas. Als ik direct naar het 
Marcantii  was gegaan, had ik in de brugklas nog hoger kunnen komen. Maar ik ben 
eigenlijkk expres niet naar een school met een brugklas gegaan, ik was bang dat ik 
dann toch naar het LBO ZOU moeten.4 Zo zat ik in elk geval op de MAVO . 

Voorr het examenjaar van de MAV O kreeg Aicha voor Wiskunde en Economie een 
c-advies.5 5 

"Al ss je bezwaar hebt tegen het advies, dan moet je op een bepaald tijdstip komen 
mett je ouders," zeiden ze. Mij n moeder was er niet en toen ben ik maar alleen ge-
gaan.. Ik wilde alles op D-niveau doen, want ik wilde naar de HAVO. Ze zeiden, 
"Nee,, als we naar je cijfers kijken, zit dat er niet in voor jou." Maar ik wilde gewoon 
dee HAV O doen. Ze hebben het toch nog veranderd, gelukkig, met het risico dat het 
niett zou lukken, maar ik ben gewoon geslaagd voor de HAVO. 

Diee beslissing om tóch naar de HAV O te gaan, werd mede beïnvloed door de steun en 
adviezenn van haar oudere zussen en broer. 

Hett was niet alleen mijn idee, mijn zussen zaten er erg achteraan, omdat zij zelf ook 
spijtt hebben dat zij niet door hebben geleerd. Ja, zij hebben zich daar altijd voor in-
gezett tijdens mijn middelbare school en nu nog, trouwens. Ik kreeg hulpp van mijn 
broerr voor de exacte vakken, want hij is heel erg slim. Hij was goed in die economi-
schee vakken. Hij heeft een HBo-opleiding gedaan. Daarvoor heeft hij op het Athe-
neumm gezeten en toen had hij ook Wiskunde, hij heeft een wiskundeknobbel. Ik 
hebb nooit gebruik gemaakt van huiswerkbegeleiding. Er was ook een tijd dat ik niet 
zo'nn zin meer had om naar school te gaan. Maar mijn moeder zat er wel achteraan 
enn van mijn broers en mijn zusters kreeg ik altijd preken te horen. En tijdens zo'n 
preekk dacht ik wel, laat ze maar kletsen, maar het is toch wel tot mij doorgedron-
gen.. Het was niet dat ik het te zwaar vond, ik vond het gewoon langdradig. Ik wilde 
niett naar school, lekker thuis zitten, lekker uitslapen. Daar krijg je natuurlijk op 
denn duur ook een punthoofd van. Maar in het examenjaar wil je het toch echt ha-
len,, dat is dan de motivatie. En thuis verwachten ze ook allemaal dat je het haalt. 
Bijj  mij thuis heeft natuurlijk bijna iedereen het goed gedaan, dus dan is de ver-
wachtingg ook hoog, dat speelt ook een rol. En mijn ouders zijn gescheiden, dus in 
onzee omgeving verwachten ze eigenlijk dat we het helemaal niet goed doen. Juist 
daaromm denk ik dat we gewoon heel goed bezig zijn. Want ze verwachten van mijn 
moederr dat ze ons niet goed kan opvoeden, omdat ze alleen is. Maar toen mijn 
vaderr er was, deed ze het ook alleen. 
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Nuu haar oudere zussen en broer het huis uit zijn en Aicha de oudste dochter thuis is, 
heeftt zij automatisch hun rol overgenomen in de begeleiding van haar jongere broer-
tjes.. Zij heeft ook geleerd van haar eigen ervaringen. 

Mij nn broertje zit nu in de derde klas van de HAVO en hij moet een vakkenpakket kie-
zen.. Hij is met mijn moeder naar de ouderavond gegaan en daar werd het uitgelegd. 
Thuiss zei mijn broertje, "Ik wil Aardrijkskunde en Geschiedenis gaan doen." Ik 
vroeg,, "Wat wil je later worden?" "Ja, ik wil zakenman worden." Dus hij wil naar de 
HEAO.. "Dan moet je Economie en Handelswetenschappen en Wiskunde nemen. 
Dann heb je meer mogelijkheden." Zegt hij, "Nee, nee, dat is te moeilijk." Nou, toen 
hebb ik het hem goed uitgelegd, met mijn moeder erbij, en toen is hij er toch over 
gaann nadenken. Hij zei, "Het is moeilijken ik heb gehoord..." Ik zei, "Als je gewoon 
jee huiswerk doet, gewoon alles maken, dan is het helemaal niet moeilijk." Dus nou 
hoopp ik dat hij die exacte vakken kiest. Ik help hem ook wel met vakken waar hij 
moeitee mee heeft, of hij gaat naar mijn broer. En hij gaat ook naar huiswerkbegelei-
dingg op school, dat heb ik allemaal niet gehad. Hij krijgt wel genoeg uitleg, maar hij 
moett er gewoon de tijd voor nemen. Misschien is het wel een beetje clichéachtig om 
ditt te zeggen, want toen ik zo oud was dacht ik hetzelfde. Maar achteraf besef je pas 
datt je gewoon beter je best had moeten doen. Dat het voor je eigen bestwil is. Mij n 
broertjee zit op het Hervormd Lyceum. Het Marcanti is voor een meisje wel goed, 
maarr voor een jongen niet. Er komen veel vechtpartijen voor. Het is wel een goede 
school,, tenminste, ik vond het heel leuk daar. Ik verlang wel weer naar die tijd. Heel 
ergg zelfs, maar voor mijn broertje wil ik liever een rustige school. 

Aicha'ss portret is vooral kenmerkend voor de andere Marokkaanse jongeren uit deze 
groep;; de Turkse jongeren krijgen vaker hulp van buiten het gezin, van leerkrachten 
enn Turkse kennissen. Ik heb voor dit voorbeeld uit de Marokkaanse groep gekozen, 
omdatt hierin alle facetten van hulp door oudere broers en zussen aan bod komen en 
mooii  naar voren komt hoe de opeenvolgende kinderen van eikaars kennis en ervaring 
profiteren.. Aicha is bijvoorbeeld niet naar een brede scholengemeenschap met een 
brugklass gegaan. Hierdoor heeft zij de kans gemist om direct vanuit de brugklas ho-
geropp te komen. Zij heeft bovendien niet echt gekeken naar de reputatie van een 
school.. Voor haar jongere broertjes zijn dit expliciete overwegingen in de keuze voor 
hunn middelbare school. De oudste dochters zijn beide na de MAV O naar het MBO ge-
gaan.. Zij hebben door de scheiding van hun ouders geleerd dat een vrouw op eigen be-
nenn moet kunnen staan, en hebben daarom voor een beroepsopleiding gekozen. Zij 
zijnn allebei getrouwd, maar hebben ook een baan. Toen hun zusje moest kiezen tussen 
hett M B O en de HAVO , zaten zij er bovenop; zij móest de HAV O proberen te halen. 

D ee stapelaar 

Dee stapelaars (route 3) zijn meestal de oudsten of een na oudsten in het gezin en de 
eerstenn in de familie die doorleren. Zij kunnen zich niet optrekken aan oudere broers 
enn zussen en hun ouders hadden destijds ook nog geen ervaring met schoolgaande 
kinderenn in Nederland. De lange weg die zij hebben gevolgd past in dit beeld. 
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Hett uiteindelijke succes van de stapelaars is niet zozeer terug te voeren tot één mo-
mentt of periode in de schoolloopbaan, maar tot hun doorzettingsvermogen. Ik be-
schrijff  hier eerst de stapelaars als groep wat nauwkeuriger voordat ik aan de hand van 
eenn portret één van hen ten tonele voer. Ik doe dit omdat de stapelaars onderling meer 
verschillenn dan de twee voorafgaande groepen. Vooral de verschillen tussen jongens 
enn meisjes zijn op deze route aanzienlijk. 

Dee oudste tweede-generatie jongeren hebben de basisschool samen met veel jon-
gerenn van de tussengeneratie doorlopen. Bijna als vanzelfsprekend kregen de meesten 
eenn laag schooladvies en kwamen op de laagste vervolgopleidingen terecht. Di t heeft 
eenn belangrijk effect gehad op de schoolcarrière van veel tweede-generatie jongeren. 

Toenn ik naar de MAV O ging, had ik allemaal negens. Ik ben toen teruggegaan naar 
mijnn lagere school en heb mijn lijst laten zien aan mijn oude leraar en zei, "Kij k 
eenss wat een goede cijfers!" Toen zei hij, "Ik heb je onderschat, je had makkelijk 
naarr een hogere school kunnen gaan." Ja, daar was het een beetje te laat voor, want 
ikk zat al op de LTS. (Turkse jongen; universiteit) 

Destijdss gingen veel meisjes van de tussengeneratie van school zonder diploma. Ook 
dezee praktijk kleurde de mening van veel leraren. Van Turkse en Marokkaanse meisjes 
werdd gewoonlijk niet verwacht dat zij zouden doorleren. 

Ikk had mijn Cito-toets gedaan en had een MAVo-advies gekregen. Ik zal nooit ver-
getenn dat die leraar tegen mij zei, "Jij moet naar de huishoudschool gaan, dat is 
goedd voor later." Toen al dacht ik, dit gaat te ver. Jij gaat niet voor mij besluiten dat 
dee huishoudschool wel het beste zal zijn. (Marokkaans meisje; universiteit) 

Omdatt de ouders nog geen enkele ervaring hadden met het Nederlandse schoolsys-
teem,, gingen de meesten akkoord met het lage advies. Deze kinderen hebben dan ook 
velee obstakels moeten overwinnen om te kunnen doorstromen in het onderwijs, en 
velenn zijn nog steeds kwaad over hoe zij zijn beoordeeld door leerkrachten en school. 
Desondankss hebben zij niet opgegeven; de tegenslagen en tegenwerking hebben hen 
juistt gemotiveerd om te laten zien dat zij het wél konden halen. Een goed voorbeeld 
vann dit doorzettingsvermogen komt terug in een dialoog tussen een destijds 14-jarige 
Turksee jongen en een decaan van een technische school. 

Dee overgang van de technische school naar de MAV O was geen probleem. Op de 
technischee school had ik alleen negens en tienen, het was mijn beste rapport ooit. 
Maarr ze probeerden mij op de technische school te houden. De decaan zei tegen 
mij ,, "Je krijgt het heel moeilijk op de MAVO , dat is niets voor jou. Hier haal je het 
makkelijk,, je kan beter blijven." Ik zei, "Nee." Hij zei, "We hebben het al eerder 
gezienn met buitenlandse kinderen. Ze doen het eerst goed, maar na een tijdje wordt 
hett toch minder." Ik zei, "Nee, ik blij f niet." (Turkse jongen; universiteit) 

Dee jongeren zelf verklaren hun van meet af aan zelfstandige optreden en doorzettings-
vermogenn uit hun positie in het gezin. De meesten móesten al heel jong zelfstandig 
zijn,, omdat er vanuit het gezin vaak een groot beroep op hen werd gedaan. Zo hebben 
velenn voor hun ouders bemiddeld bij instanties en voor hen als tolk gefungeerd, bij -
voorbeeldd bij de dokter, de school en de woningbouwvereniging. Het volgende citaat 
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iss van een één na oudste Turkse jongen. Zij n oudere broer is gedeeltelijk in Turkije 
opgevoed,, bij zijn opa en oma. 

Hett was voor mij zo, ik was de brievenjongen, en als er iets vertaald moest worden 
gingg ik altijd mee, of als er een Nederlander aan de deur kwam, werd ik altijd geroe-
pen.. Er werd aan jou een bepaalde rol toebedeeld, je had de verantwoordelijkheid 
omm dingen te regelen die te maken hadden met de buitenwereld. Mij n oudste en 
mijnn jongste broer hoefden dat niet te doen. (Turkse jongen; universiteit) 

Dee jongens die doorstromen naar het hoger onderwijs kunnen meestal rekenen op 
passievee steun van hun ouders. Voorzover zij daartoe in staat zijn, dragen zij bij aan de 
studiekostenn en meestal wordt er een aparte kamer in huis vrijgemaakt om te studeren. 
Dee meisjes daarentegen krijgen in het algemeen minder steun van de ouders. Om te 
illustrerenn dat de situatie van jongens en meisjes op dit punt nogal afwijkt, geef ik hier 
eenn uitgebreid citaat. Het Marokkaanse meisje in kwestie is de een na oudste in het 
gezin.. Haar oudere broer is al snel gaan werken in de zaak van haar vader. 

Ikk kreeg nauwelijks ondersteuning van mijn ouders. Zij hebben zoiets van, die redt 
hett zelf wel. Op zich redde ik het ook wel, ik had ze niet echt nodig. De vragen die 
ikk had in die tijd, hadden zij toch niet kunnen beantwoorden. Het enige wat ik van 
henn nodig had, was bevestiging en misschien een schouderklopje, zo van, ga maar 
door.. Maar niet, als je later dit wil gaan doen, dan moet je nu die school doen. Daar 
warenn ze gewoon niet van op de hoogte, ze weten niet hoe het systeem in elkaar zit. 
Maarr die bevestiging en dat schouderklopje kreeg ik ook niet, zodat ik echt zoiets 
hadd van hallo, krijg ik eindelijk nog iets. Het is niet alleen de lagere school die geen 
vertrouwenn in je heeft, het is ook je omgeving, "Ja, sure, na een jaartje ben ji j weer 
terug.""  Dus het is best jammer dat er niet meer mensen om je heen zijn die zeggen, 
"Jee kan het en je moet het doen, doe het vooral!" Er zijn nu nog steeds mensen ver-
baasdd dat ik studeer. "Oh ja, heb je het toch gered?" Ze gingen er echt niet van uit 
datt ik dat kon, ook omdat ik op die huishoudschool gezeten heb en omdat ik een 
meisjee ben. Ja, dat kun je ze natuurlijk niet kwalijk nemen, ze weten niet beter en 
hett gebeurt natuurlijk ook in negen van de tien gevallen om ze heen, dat het op die 
manierr gaat. 

Hett was dus niet makkelijk. En als je zegt dat je er gewoon echt moeite mee hebt 
datt je nooit ergens naar toe kunt omdat je moet leren, dan word je gewoon niet se-
rieuss genomen. Dan is het, "Je redt het toch, je hebt er toch geen moeite mee." 
Zichh niet realiserend dat ik het juist red omdat ik er zo veel tijd en energie in steek. 
Zee willen bijvoorbeeld ook niet horen dat het niet goed gaat op school. Daar heb-
benn ze geen boodschap aan, daar hebben ze de rest van de familie voor, die het niet 
goedd doet. Juist als ik klaagde was het van, ja zie je nou wel, waarom ga je nou stu-
deren,, ga toch werken! Dan durfde ik ook nooit meer te klagen, ik durfde ook 
nooitt meer te zeggen, "Ik heb moeite, of ik heb het niet gehaald, ik ben gezakt." 
(Marokkaanss meisje; universiteit) 

Doorr het ontbreken van hulpbronnen binnen de familie, is voor de oudste stapelaars 
dee Turkse of Marokkaanse vriendengroep op school het belangrijkste netwerk. Zij 
helpenn elkaar en trekken zich zo ook aan elkaar op. Voor de jongere stapelaars die nog 
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opp het M B O zitten maar door willen naar het H B O, is ook de stimulering en de hulp 
vann oudere broers en zussen van belang bij de keuze om te stapelen. 

Dee Turkse jongens vinden we het vaakst onder de stapelaars. Hieronder schets ik 
hett portret van de Turkse jongen Osman. 

Osmann is 23 jaar en studeert elektrotechniek aan de Technische Universiteit (TU) in 
Delft.. Hi j is in Haarlem geboren en komt uit een gezin met vier kinderen. Hi j heeft 
eenn oudere zus van 24, een jongere broer van 21 en nog een jonger zusje van 17. Zij n 
jongeree broer heeft een problematische schoolcarrière achter de rug en is zonder 
diplomaa van school gegaan (zijn verhaal komt in hoofdstuk 7 aan bod). Osmans ou-
deree zus is meteen getrouwd nadat zij haar MAVO-diploma had gehaald. Osman is de 
enigee in het gezin die succesvol is in het onderwijs; zijn jongste zusje is na de MAV O 
opp het V B O beland. Zij n vader is in 1971, op het hoogtepunt van de Turkse immigra-
tiee naar Nederland gekomen. Hi j heeft eerst gewerkt als schoonmaker en heeft nu 
eenn groentezaak. In 1974 is zijn vrouw naar Nederland gekomen. Zij bracht de oud-
stee dochter mee en was toen in verwachting van Osman. Zij n ouders komen uit de 
buurtt van Yozgat, waar veel Turkse migranten uit Amsterdam en omstreken van-
daann komen. Zij n ouders hebben alleen op de lagere school gezeten, daarna hebben 
zee gewerkt. Osman: 'Het is wel moeilijk als je ouders een hele lage opleiding heb-
benn en je helemaal niet kunnen helpen. Je zult het zelf moeten doen om toch ver te 
komen.' ' 

Osmann ging naar de basisschool om de hoek van de straat waar hij woonde. Dat 
wass een school met veel Turkse kinderen, die in het algemeen op latere leeftijd naar 
Nederlandd zijn gekomen, kinderen van de tussengeneratie dus. Thuis en op straat 
sprakk Osman alleen Turks en op het moment dat hij naar school ging, sprak hij nog 
nauwelijkss Nederlands. Op mijn vraag hoe hij het vond op de basisschool, antwoordt 
hij :: 'De school was, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, het was een ruige buurt, het 
gingg er nogal ruig aan toe.' 

Aann het einde van de lagere school kreeg hij een LTs/MAVO-advies. Zoals veel 
Turksee jongens in die tijd, koos Osman voor techniek, terwijl hij met zijn advies ook 
naarr de MAV O had kunnen gaan. 

Ikk heb LTS gekozen omdat ik de techniek in wou. Ik wist toen natuurlijk niet wat 
hett verschil was tussen LTS en MAV O en als je techniek wilde doen, dan ging je 
gewoonn naar de LTS. Nu denk ik dat ik beter MAV O of HAV O had kunnen doen, 
maarr nee, dat wist ik toen niet. En mijn ouders vonden het wel oké, die weten ook 
niett veel van school, die weten ook niet beter. 

Ikk kende een paar scholen en ik heb ook advies gekregen van de lagere school. Ik 
benn gaan kijken op een open dag en toen heb ik gewoon een school uitgekozen. Ja, 
ikk vond het gewoon een goede school, dacht ik toen. Je ziet gewoon al die techni-
schee dingen dus je denkt, dit is een goede school. De opleiding was wel goed, maar 
alss je nu terugkijkt, dan denk je ja, er zaten veel Turkse jongeren op die school. Je 
kijk tt naar de jongeren en je zegt, "Geen goede school." 

Osmann moet tijdens het interview zelf lachen om zijn manier van redeneren uit die 
tijd.. Als ik hem er later nog eens naar vraag, zegt hij: 
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Inn die tijd dachten de Turkse ouders dat een goede opleiding voor een jongen een 
technischee opleiding was en als je dan al die apparaten ziet, ben je wel onder de 
indruk. . 

Hett gebrek aan kennis over schoolopleidingen in het gezin komt nog duidelijker naar 
vorenn in Osmans verhaal over het niveau dat hij op de LTS heeft gedaan. 

Ikk heb op c-niveau eindexamen gedaan. In de vierde klas ben ik een school gaan 
zoeken,, een MTS.7 Ik wilde een vliegtuigopleiding gaan doen, want ik wilde vlieg-
tuigmonteurr worden. Daar had je D-niveau voor nodig en ik dacht dat nog te kun-
nenn doen, maar dat kon niet meer. Het was ook een aparte groep. Je had een stan-
daardpakkett als je c-niveau deed. Toen kon ik daar dus niet naar toe. 

Di tt was een enorme teleurstelling voor Osman, omdat het zijn droom was om vlieg-
tuigbouwerr te worden. Zij n niveau was wel hoog genoeg om door te kunnen naar de 
M T S.. Gezien zijn problemen met een aantal vakken op de LTS, was dit het hoogst haal-
baree op dat moment. 

Ikk had wel problemen met Wiskunde en Natuurkunde, dat ging wat moeizaam. Ik 
gingg wel extra aan mijn huiswerk zitten. Alleen in het derde jaar had ik voor Wis-
kundee en Natuurkunde een leraar die zei, "Vrijdagmorgen om half acht, lekker 
vroegg beginnen, dan kunnen we drie uur achter elkaar Wiskunde en Natuurkunde 
doen.""  Daar ging ik altijd heen. Dat deed hij voor de hele c-groep. Het was ge-
woonn een lesuur en dan behandelde hij de stof. Maar ik ging er niet met tegenzin 
heen.. Je krijgt voor jezelf een systeem, je begint het te begrijpen, je gaat het verder 
opbouwen. . 

Dankzijj  de extra hulp van de leerkracht en zijn eigen inzet, slaagde hij ook voor Na-
tuurkundee en Wiskunde op c-niveau. Hij hoefde niet lang na te denken over wat hij 
gingg doen: hij wilde verder in de techniek. 

Toenn ging ik naar de MTS, maar daar had ik geen problemen. Ik was de oudste in 
hett gezin die verder leerde. Mij n oudste zus was na de MAV O gestopt. Ik kende ook 
niemandd in mijn omgeving die op de MTS zat. Nee, wij waren de eerste generatie 
diee doorleerde in onze omgeving. Op de MTS had ik nog het idee dat ik daarna zou 
gaann werken, maar naarmate je verder studeert zeg je ik wil door, ik wil naar de 
HTS.88 De TU is er later bij gekomen. Naar de MTS gingen we met z'n drieën. Op de 
LTSS was een jongen die B-niveau had gedaan. Het laatste jaar hebben we samen 
c-niveauu gedaan en hij zei, "Ik ga door naar de MTS." Ik zei, "Oké, dan gaan we 
samen.""  Ik had nog een vriend die op de MAV O zat, mijn buurjongen, we hebben 
ookk samen op de lagere school gezeten. Hij ging ook naar de MTS. Met z'n drieën 
naarr de MTS, dat was ook zo'n beetje een vriendenclub. We hebben samen doorge-
studeerdd en we zijn nog steeds samen. Als je problemen hebt, ben je niet alleen. We 
hebbenn gezamenlijk gekozen voor de HTS. Wij waren ook de eerste Turkse jonge-
renn die op de MTS kwamen, na ons kwamen er meer. We hebben dezelfde richting 
gekozen.. Je interesse gaat gewoon naar een bepaald vakgebied en toevallig was dat 
voorr ons alledrie hetzelfde. 
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Osmann hecht groot belang aan zijn vriendengroep. 

Ikk denk dat ie vriendenkring heel bepalend is. Als je vrienden hebt die niet stude-
ren,, dan ga je je daar ook aan aanpassen. 

Samenn met zijn twee oude vrienden maakte hij uiteindelijk zelfs de overstap naar de 
T UU in Delft. Behalve deze twee studievrienden heeft hij een netwerk van Turkse vrien-
denn die elkaar kennen uit de bibliotheek; voor velen dé werkruimte omdat zij thuis 
niett echt een plek hebben om rustig te werken. Die bibliotheek is langzamerhand een 
belangrijkee ontmoetingsplaats voor Turkse studenten geworden. Het is ook de plek 
vanwaarr uit het idee is ontstaan om een Turkse studentenvereniging op te richten. 
Daarmeee is het netwerk van de jongeren flink uitgebreid. Voor veel jongeren fungeert 
hett als opvang in periodes dat zij het moeilijk hebben. Osman zelf vindt vooral de 
gezelligheidd van de vriendengroep belangrijk. 

Osmann is met zijn 23 jaar volgens zijn ouders in de huwbare leeftijd gekomen, 
maarr zelf wil hij niet trouwen zolang hij zijn studie niet heeft afgerond. Zij n ouders 
zijnn er wel al voorzichtig over begonnen dat hij aan trouwen moet gaan denken. 

Mij nn ouders dringen steeds aan. Ik zeg, "Hou er over op." Ze vinden niet dat je 
eerstt je studie moet afmaken. Zij denken daar niet zo over na. Trouwen en stude-
renn gaan wel samen volgens hen. Zo denken zij daar over. Als ik vraag wie mijn ge-
zinn dan moet onderhouden, zeggen ze, "Wi j betalen het wel." Dus voor hen is dat 
geenn probleem. Maar ik ga niet bij mijn vader aankloppen, ik wil geen zakgeld 
meer.. Zij vinden het een normale situatie, maar het is niet leuk om afhankelijk te 
zijn.. Ik moet eerst zelf onafhankelijk worden. Dat accepteren ze eigenlijk nog 
steedss niet. Ik probeer het wel uit te leggen. Je moet je ouders ook sturen. Ik zeg ge-
woon,, "Taboe. Spreek er maar niet meer over." Anders blijven ze aan de gang. 
"Wanneerr ga je trouwen, hier is een leuk meisje." Dat ik het huis uit wil , daar zijn 
zee ook op tegen. "Je bent nog niet getrouwd, waar ga je heen? Je hebt een hele grote 
kamer.""  Als je wil t kan je ook getrouwd leven, maar dat brengt weer extra zorgen 
mett zich mee. Dan moet je ook nog aan je onderhoud denken, moet je een bijbaan-
tjee zoeken. En dan wordt het extra lastig. Er zijn wel mensen die getrouwd zijn en 
studeren.. Een vriend van mij studeert, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij 
vindtt het ook lastig, steeds die kinderen om zich heen. 

Osmann volgde in eerste instantie de, voor Turkse en Marokkaanse jongens van de tus-
sengeneratiee klassieke route in het onderwijs. Hi j ging naar de laagste opleiding in het 
voortgezett onderwijs en koos de richting techniek. Veel jongens van de tussengenera-
tiee hebben techniek gekozen, met het oog op een eventuele terugkeer naar hun ge-
boorteland.. Osman is de eerste in het gezin die doorleert. Hi j heeft alles zelf moeten 
uitzoekenn en regelen, omdat zijn ouders geen enkele ervaring hadden met schoolza-
ken.. Osman kon alleen terugvallen op leeftijdgenoten die samen met hem op de LTS 
enn later op de MT S zaten. Zij n Turkse studiegenoten van vandaag de dag geven hem 
praktischee hulp, advies en morele steun. 

Dee stapelaars onderscheiden zich van de niet-succesvolle jongeren omdat zij door-
studeren.. Zij zijn in het algemeen door hun ouders niet meer gestimuleerd dan de an-
deree jongeren. De meisjes zijn zelfs vaak tegengewerkt. Daarbij speelt meestal een 
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doorr de ouders gewenst huwelijk een rol. Het laatste citaat van Osman laat zien dat 
ookk op hem druk wordt uitgeoefend om te trouwen. De jongens lijken echter over het 
geheell  genomen meer ruimte te hebben om de druk van ouders te weerstaan, daarin 
vormtt Osman geen uitzondering.9 

D ee beperkte doorstromer 

Opp deze route (4) zijn de Turkse meisjes oververtegenwoordigd. Zij zijn via de MAV O 
off  het V B O op het (K)MB O terechtgekomen. Een aantal van deze meisje behoorde op 
dee MAV O en het M B O tot de beste leerlingen van de klas. Zij hebben tot en met het 
M B OO ook vrij eenvoudig hun studie doorlopen. Leerkrachten karakteriseren hen als 
ijverigee en rustige meisjes. Hieronder ga ik uitgebreid in op de schoolloopbaan van 
Aysel,, een Turks meisje. Zowel in de Turkse als Marokkaanse gemeenschap zijn ou-
derss te vinden met conservatieve ideeën over het belang van onderwijs voor meisjes, 
maarr uit mijn onderzoek blijk t dat de Turkse meisjes hierdoor vaker worden belem-
merdd in hun mogelijkheden om door te studeren dan de Marokkaanse meisjes. De so-
cialee controle in sommige delen van Turkse gemeenschap is groot en heeft hier vooral 
betrekkingg op de ruimte die meisjes krijgen om een opleiding te (ver)volgen. 

Aysell  is 19 jaar en de oudste uit een gezin met vij f kinderen; de overige kinderen zijn 
allemaall  jongens. Haar ouders komen uit een dorpje in de buurt van de provincie-
hoofdstadd Karaman. Zij hebben daar met in Nederland verdiend geld een huis ge-
kochtt en brengen sindsdien met hun kinderen de vakanties in Turkije door. Aysels 
vaderr is in 1974 naar Nederland gekomen, haar moeder volgde vier jaar later. Haar va-
derr én moeder deden ongeschoold werk op de bloemenveiling in Aalsmeer en combi-
neerdenn dat met schoonmaakwerkzaamheden. Aysels vader is ontslagen en zit in de 
w w ,, haar moeder is al geruime tijd ziek. Beide ouders hebben alleen de lagere school 
gevolgd,, iets wat voor Aysel ook min of meer vanzelfsprekend is. 

Mij nn vader is in Turkije geboren. Hij is na de basisschool niet meer naar school 
gegaan,, want hij is in een dorp opgegroeid en daar gingen ze vroeger niet naar 
school.. Mij n moeder ging ook alleen maar naar de basisschool. Vroeger was het zo 
datt ze gelijk daarna uitgehuwelijkt werden, of gewoon thuis bleven. Nu is dat niet 
meerr zo, maar in ons dorp is geen middelbare school. Dus moeten de kinderen 
naarr een andere stad en dat kost teveel. En de ouders vertrouwen het gewoon niet, 
duss dat gaat niet. Het hangt ervan af of je dicht bij een stad woont. Ons dorp is te 
verr weg van een stad. En de mensen hebben ook geen geld. Ze leven gewoon van de 
dierenn en van wat ze verbouwen. 

Aysell  heeft zonder te blijven zitten de basisschool en de MAV O doorlopen en zit nu op 
eenn MEAO-school in Amsterdam-West. Haar beste vriendin, ook een Turks meisje, 
heeftt precies dezelfde schoolroute gevolgd. Aysel zat in de wijk De Baarsjes (Amster-
dam-Oudwest)) op de lagere school. In De Baarsjes vinden we de grootste concentratie 
Turksee inwoners van de gemeente Amsterdam; er zijn veel Turkse winkels, er is een 
grotee Turkse moskee en er bestaat een hecht Turks gemeenschapsleven. 
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Aysell  is in Nederland geboren. Toen zij drie was, heeft zij acht maanden met haar 
moederr in Turkije gewoond. Het was aanvankelijk de bedoeling dat zij in Turkije 
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land.. Aysel begon hierdoor een jaar later dan normaal aan de basisschool. Die school 
ligtt een paar straten van haar toenmalige huis vandaan, en telde veel Turkse en 
Marokkaansee leerlingen. 

Hett was een school met best wel veel buitenlandse kinderen, maar ik was nog klein, 
duss er waren nog helemaal geen problemen. Het was wel leuk. Ik zat ook met an-
deree Turkse kinderen in de klas. We praatten vaak Turks samen. Ja, dat was toen 
zo,, en dat is nog steeds zo. Met mijn vriendin praat ik meestal Turks. Als ik met ie-
mandd anders ben, raak ik wel eens in de war, dan spreek ik per ongeluk Turks. Dan 
wordenn ze gelijk boos. Het is onbeschoft om Turks te praten, je hoort Nederlands 
tee praten. Ik spreek thuis Turks, mijn moedertaal is gewoon Turks. 

Aysell  was op de lagere school een ijverige leerling. Volgens haar leerkrachten was haar 
enigee probleem dat zij altijd met haar vriendinnen zat te kletsen. Zoals veel families 
mett opgroeiende kinderen verhuisde het gezin naar de Westelijke Tuinsteden, het na-
oorlogsee uitbreidingsgebied van Amsterdam-West. Aysel zat toen in de vijfde klas van 
dee basisschool. De oude etagewoning werd verruild voor een flat met betonnen vloe-
renn in Osdorp. Toen de familie zich halverwege de jaren tachtig in deze wijk vestigde, 
viell  dit samen met het hoogtepunt van de instroom van Turkse en Marokkaanse ge-
zinnen.. Op de basisschool waar zij terechtkwam was zij een van de vele nieuwe Turkse 
leerlingen.. Aysels school deed niet mee aan de Cito-toets; haar basisschooladvies 
(VBO/MAVO )) kreeg ze van haar leraar. Er werd gekozen voor het Caland-lyceum in 
Osdorp,, een brede scholengemeenschap met een brede brugklas. De belangrijkste re-
denn voor haar ouders om voor deze school te kiezen, was dat het dichtbij is en dat er 
ookk kinderen van familieleden op zaten. Hierdoor konden de ouders op de hoogte 
blijvenn van wat hun dochter op school deed en met wie zij omging. Voor Aysel zelf 
wass het feit dat haar Turkse vriendin van de lagere school er ook naar toe ging de be-
langrijkstee reden om voor dit lyceum te kiezen. 

Opp de brugklas was Aysel een middelmatige leerling. Zij is de oudste van het gezin 
enn daarmee de eerste die in de brugklas kwam. Haar ouders hadden geen ervaring met 
hett systeem van brugklassen. Achteraf meent Aysel dat zij, als ze toen meer haar best 
hadd gedaan, wel naar de HAV O had gekund, maar er was niemand die haar daartoe sti-
muleerde.. Ze ging naar de MAVO , alwaar het haar vrij gemakkelijk afging. Ze werkte 
altijdd hard en uit zichzelf aan haar huiswerk. Haar moeder stelt haar nu ten voorbeeld 
aann haar jongere broertjes, die een stuk minder ijverig zijn en steeds aan hun huiswerk 
gezett moeten worden. 

Mett de meeste vakken had ze geen problemen, alleen met Economie. 

Ikk heb Economie laten vallen. Ik had wel een goed cijfer voor Economie, maar ik 
begreepp het niet zo goed, ik wist dat ik het niet zou kunnen halen. Natuurkunde 
vondd ik geen leuk vak, dat heb ik ook laten vallen. Ik had wel Wiskunde tot de 
derde,, maar toen bleek ik een onvoldoende te hebben, dus heb ik het maar niet 
gekozen. . 
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Aysell  deed voor alle vakken examen op D-niveau. In principe kon zij dus ook door naar 
dee H A V O . Daarvoor hoefde ze zelfs niet van school te veranderen, want het Caland-
lyceumm kent ook een HAVO-afdeling. Aysel wilde echter liever naar een beroepsoplei-
ding.. Haar eerste keus was de politieopleiding: 'Als politieagent ben je iemand waar ze 
rekeningg mee moeten houden.' Haar ouders waren echter niet zo enthousiast over het 
ideee dat hun dochter politieagent wilde worden, vooral vanwege het gegeven dat ze dan 
ookk vaak 's avonds en 's nachts zou moeten werken. Aysel koos uiteindelijk voor de 
MEA OO omdat haar Turkse hartsvriendin daar ook naar toe ging. Op de MEAO is er nog 
genoegg keuze in richtingen, is haar redenering. 

Dee MEAO waar Aysel nu op zit, is veel verder weg van het ouderlijk huis dan haar 
oudee school. Haar ouders vinden die afstand maar niks en proberen dan ook kramp-
achtigg het doen en laten van hun dochter te controleren. 

Mij nn broer brengt mij altijd naar school, hij moet ook deze kant op. Ik wou eigen-
lij kk naar de MEAO bij de Rai, maar dat is te ver. Daar ben ik niet eens gaan kijken. 
Mij nn vader vond het niet zo'n goed idee. Het was te ver en dan moest ik alleen 
gaan.. Hier kan ik altijd met mijn broer komen. En als hij om tien uur moet begin-
nen,, brengt mijn vader mij. Dat is één keer in de week. 

Ondankss het feit dat Aysel samen met haar vriendin naar de MEAO gaat, vond zij de 
overgangg moeilijk. Ze was heel zenuwachtig over haar nieuwe school, maar toen bleek 
datt die een groot aantal Turkse leerlingen telde, veranderde haar houding. 

Toenn ik hier net begon, was ik er niet echt aan gewend. Ik vond het niet zo leuk, ik 
mistee mijn vriendinnen. Maar als je vriendinnen maakt en je hebt al vriendinnen 
vann je oude school en je leert meer mensen kennen, dan is het niet zo erg. Ik ken zo-
watt alle Turken hier op school. 

Hett gemak waarmee zij is ingeburgerd in de Turkse gemeenschap op school, staat in 

schrill  contrast met haar verhouding tot de leerkrachten. Tegenover hen bewaart ze 

eenn zekere afstand. 

Ikk ben er niet zo in geïnteresseerd om precies te weten wat hier aan de hand is en zo. 

Ikk ken ook de namen van de leraren niet zo goed, ik ken ze meer van gezicht. Mij n 

mentorr ken ik wel, die moet ik gewoon kennen. En sommige anderen, maar ik ken 

zee alleen van gezicht. 

Ayselss mentor op de MEA O duidt haar aan als een zeer ijverige, bescheiden en verlegen 
leerlingg met wie zij nooit problemen heeft. Afgaande op de prestaties zou Aysel vol-
genss haar een HBO-studie makkelijk aankunnen. De aanduiding van 'ijverige leerling' 
baseertt zij op het feit dat Aysel vaak in de kantine zit te werken, iets wat Aysel evenwel 
doett omdat zij thuis niet aan werken toe komt. Alleen als ze een strakke planning han-
teert,, heeft zij genoeg tijd om haar tentamens voor te bereiden. Voor Aysel zelf past 
eenn HBO-studie geenszins in haar toekomstbeeld. Het is niet zozeer een simpelweg 
verbodd van haar ouders of één andere dominante factor die hier de doorslag geeft, 
maarr een combinatie van factoren, die maakt dat een vervolgopleiding gewoonweg 
niett op de agenda staat. 
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Zee zouden het huiswerk eerder moeten uitdelen, zodat we in het weekend kunnen 
gaann werken. Voor deze tentamens hadden we het niet eens een week van tevoren 
opgekregen.. Nou, dat is echt te laat, het was te kort. Thuis kan ik het niet leren, 
wantt vaak komt er visite bij ons, of wij gaan op visite. Ja, ik ben de enige dochter, ik 
hebb alleen maar broers, dus het moet wel. Ik kan niet de hele dag aan mijn huis-
werkk gaan zitten. Ik moet ook wat doen in het huishouden, afwassen en stofzuigen, 
omdatt mijn moeder ziek is. Het is niet zo dat als ik binnenkom, mijn moeder zegt, 
"Jee gaat afwassen, je gaat stofzuigen." Nee, dat is het niet. Zij doet het zelf ook, 
maarr als ze zich niet lekker voelt, of ze heeft er geen tijd voor, dan laat ze het ge-
woonn staan totdat ik thuis kom. Dan doe ik het wel. Mij n moeder valt vaak flauw, 
wantt ze heeft een soort van migraine en als ik zie dat mijn moeder ziek wordt, kan 
ikk daar niet tegen. Sinds 1990 is ze ziek. En er komen steeds andere ziektes bij. Ze 
heeftt twee jaar geld gekregen van een uitkering. Ze zijn er nog steeds mee bezig, ze 
zeggenn dat ze niet ziek is en ze zeggen dat ze wel ziek is. Ze krijgt al een heel jaar 
geenn inkomen. Mij n vader heeft nu w , hij krijgt een uitkering. Hij is drieënveer-
tig.. Hij heeft ontslag gekregen van zijn baas, want hij heeft ruzie gehad. We krijgen 
zoietss van zeventienhonderd gulden van mijn vader, maar veertienhonderd gulden 
gaatt weg aan huur en alles. We hebben ook een lening bij de bank, dus we houden 
maarr vierhonderd gulden over voor onszelf. En we zijn met z'n vijven. Je moet les-
geldd betalen, boeken, schriften, kleren. 

Dee problemen en zorgen van haar ouders lijken het leven en de ambities van Aysel te 
overschaduwen.. Ze maakt zich klein en probeert haar ouders zo veel mogelijk te steu-
nenn en te ontlasten door veel in het huishouden te doen. Di t wordt haar niet gevraagd, 
zijj  vindt het haar plicht het te doen. Bovendien is zij zich ervan bewust dat haar school 
eenn financiële last is voor haar ouders en een vervolgstudie zou nog meer kosten. In 
dezee omstandigheden heeft zij dan ook haast om haar studie af te maken en te gaan 
werken. . 

Dee manier waarop Aysel op de gezinssituatie reageert, komt overeen met wat er 
vann een oudste dochter wordt verwacht binnen de hechte Turkse gemeenschap waar-
vann zij en haar familie deel uitmaken. Veel familieleden van haar ouders wonen in 
Nederland:: alle broers en zussen van haar moeder en een broer van haar vader. Ook 
wonenn veel mensen uit de geboortestreek van haar ouders bij hen in de buurt. Aysels 
socialee contacten en vrijetijdsbesteding worden in hoge mate bepaald door dit net-
werkk van familie en kennissen. 

Ikk ga naar mijn nicht toe, of zij komt naar mij. Ja, dat is het. In het weekend, maar 
somss ook doordeweeks, komt er ook visite thuis. Meestal zijn het kennissen van 
mijnn ouders, maar als ze ook meisjes hebben, dochters, dan zeggen die, "Laten we 
naarr Aysel gaan", en dan komen ze voor mij. De meeste kennissen van mijn ouders 
komenn uit hun dorp. Soms komt onze Turkse buurvrouw, maar meestal komen 
mensenn uit hetzelfde dorp als mijn ouders. Dus mijn vriendinnen zijn dan hun 
dochters.. Zij doen iets lagers dan ik. De meesten doen eerst lagere school en dan 
streekschooll  of KMB O , dus ik denk niet dat ik veel met ze over school praat, omdat 
ikk toch hoger zit. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, omdat ze een lagere vooropleiding 
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hebben,, of dat ze moeten trouwen, of dat ze zelf niet meer zo'n zin hebben om naar 
schooll  te gaan. De ene helft is getrouwd, de andere helft gaat trouwen. 

Haarr antwoord op mijn vraag of zij kranten leest en naar welke televisieprogramma's 
zijj  kijkt , geeft eveneens haar verbondenheid met de eigen gemeenschap aan. 

Ikk hou niet van lezen. Als het niet hoeft, dan doe ik het niet. Err zijn wel Turkse tijd-
schriften,, als iemand die heeft meegenomen uit Turkije en ik heb vrije tijd, dan 
neemm ik ze gewoon mee. Je hebt ook Turkse kranten met popsterren, daar kijk ik 
well  naar. Mij n vader kijk t veel naar het nieuws. Wij kijken het meest naar het 
Turksee kanaal, we hebben een schotel. We kijken niet naar het Nederlandse 
nieuws,, daarom weet ik ook niks over de wereld. Op de Turkse tv is ook wel 
nieuws,, maar ze hebben het meestal over de doden en wat er allemaal in Turkije 
gebeurt. . 

Ayselss Turkse vriendin heb ik ook geïnterviewd. De meisjes kennen elkaar al vanaf de 
lageree school in Osdorp. Omdat zij van hun ouders niet ergens alleen naar toe mogen, 
komenn zij vaak bij elkaar op bezoek. Ook Aysels vriendin heeft veel verplichtingen in 
hett huishouden. Als de twee meisjes zichzelf vergelijken met meisjes uit hun omgeving, 
vindenn ze dat zij ver zijn gekomen. Drie nichtjes van dezelfde leeftijd in hun weder-
zijdsee families zijn na de MAV O of het VBO van school gegaan en getrouwd. Dat zij na 
dee MEA O nog verder zouden kunnen studeren, is thuis geen gespreksonderwerp. Ka-
rakteristiekk voor de schoolroute van Aysel is dat de gezinssituatie en haar lidmaatschap 
vann de Turkse gemeenschap zo'n grote rol spelen in de keuzes die zij maakt. Ook de 
bandd met Turkije speelt een belangrijke rol in haar leven. Vanwege haar vroege tussen-
tijdsee verblijf in Turkije miste zij het eerste schooljaar in Nederland. Bovendien spreekt 
zijj  overwegend Turks en is het Nederlands duidelijk een tweede taal, en zijn al haar 
vriendinnenn Turks. Zij bewaart te allen tijde een zekere afstand tot de Nederlandse sa-
menlevingg en heeft weinig contact met Nederlandse leerkrachten en medeleerlingen. 
Dee belangrijkste ondersteuning krijgt zij van haar Turkse vriendin. Beide meisjes zijn 
zoo van elkaar afhankelijk, dat zij zich in hun schoolkeuzes wederzijds laten leiden. De 
beperktee bewegingsvrijheid die zij van hun ouders krijgen, is in eerste instantie niet 
ongunstigg voor hun schoolcarrière geweest. Zij hadden weinig vrije tijd en waren veel 
thuis.. Meer dan haar broertjes was Aysel op de middelbare school bezig met school en 
mett huiswerk maken. Naarmate zij ouder wordt, wordt haar studie minder vanzelf-
sprekend.. Het belang van school raakt voor beide meisjes meer en meer op de achter-
grondd en hun rol als toekomstige vrouw en echtgenote neemt in belang toe. Omdat zij 
zoo volledig in de Turkse gemeenschap zijn ingebed, valt er aan die rol ook niet te ont-
komen.. Veelzeggend in dit opzicht is Aysels opmerking dat zij de namen van de leer-
krachtenn niet allemaal kent en dat zij er niet zo in geïnteresseerd is precies te weten wat 
err gaande is op school. Op de MAV O ging zij nog met plezier naar school en besteedde 
zee veel tijd aan haar huiswerk; school vormde een belangrijk deel van haar leven. Haar 
houdingg op de MEAO laat een drastische verandering zien. 

Hebbenn de meisjes onder de beperkte doorstromers hun studie tot en met het M B O 
veelall  nog betrekkelijk eenvoudig doorlopen, de jongens die onder deze noemer vallen 
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hebbenn juist vaak een problematische schoolcarrière achter de rug. Zij zijn nogal eens 
blijvenn zitten en hebben daardoor een leertijdsachterstand opgelopen. Dat maakt ook 
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nanciêlee positie van de meeste ouders betekent dit, dat zij naast hun studie zouden 
moetenn werken. Zelfstandigheid en het stichten van een gezin zijn voor deze jongens 
belangrijkee concurrerende grootheden. Soortgelijke problemen, maar dan met ernsti-
gerr gevolgen zijn voor een deel ook zichtbaar in de schoolroute die ik in de volgende 
paragraaff  beschrijf aan de hand van het portret van een Marokkaanse jongen. 

Dee vroegtijdige schoolverlater 

Dee vroegtijdige schoolverlaters (route 5) hebben meestal een laag basisschooladvies 
gekregenn en zijn doorgestroomd naar een categoriale VBO-school. Een deel van de 
meisjess is vervolgens terechtgekomen op schoolrichtingen die samen voorheen de 
huishoudschooll  vormden. De jongens zijn naar een technische school of de LEAO (La-
gerr Economisch en Administratief Onderwijs) gegaan. De meisjes die op de richtin-
genn textiel en verzorging zitten, kiezen vaak na hun VB o-diploma voor een korte vak-
opleiding.. Veel meisjes uit deze groep behoren tot de categorie meisjes die vroeg trou-
wen.. In het algemeen vertonen de problemen van de meisjes die vroegtijdig de school 
verlatenn overeenkomsten met die van de meisjes uit de vorige paragraaf. De jongens 
diee vroegtijdig van school gaan, hebben vaak leer- of gedragsproblemen. Voor de jon-
genss én meisjes geldt dat zij op basis van hun prestaties niet verder mogen in het regu-
lieree onderwijs. Hieronder schets ik het portret van een Marokkaanse jongen. 

Reduann is 18 jaar en zit in het tweede jaar van de KM B O -opleiding. Hij komt uit een 
groott gezin (acht kinderen) en is opgegroeid in de wijk Bos en Lommer. Al zijn broers 
enn zussen hebben op dezelfde basisschool gezeten. De jongste in het gezin, een nako-
mertje,, zit nog steeds op die school. Tegenwoordig is de meerderheid van de kinderen 
opp zijn oude basisschool van Marokkaanse afkomst. De school zou in plaats van een 
'zwartee school' eigenlijk een 'Marokkaanse school' genoemd moeten worden. Reduan 
heeftt zelf ook met veel buitenlandse kinderen op school gezeten, hoewel er in zijn tijd 
ookk nog Nederlandse kinderen in de klas zaten. 

Veell  jongeren uit zijn klas spraken gebrekkig Nederlands en hij wijt de typische 
taalfouten,, die hij vandaag de dag nog steeds maakt, aan hoe hij destijds Nederlands 
heeftt geleerd. 

Ikk ben hier wel opgegroeid, maar onderling spreek je toch Marokkaans. Eigenlijk 
ookk wel jammer, want je neemt taalfouten van elkaar over. Als je praat, wordt het 
niett verbeterd als je iets fout zegt. 

Mett zijn ouders spreekt hij Tamazight. Reduans moeder spreekt nauwelijks Neder-
landss en zijn vader een beetje. Zijn vader heeft alleen op de koranschool gezeten en 
zijnn moeder is analfabeet. Zijn ouders komen van het platteland in de omgeving van 
Tetuan,, waar zij inmiddels ook een huis hebben. Reduans vader is al heel jong gaan 
werken.. In 1976 kwam hij naar Nederland, zijn moeder volgde twee jaar later. Zijn 
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vaderr heeft ruim tien jaar in de keuken van hotel Krasnapolsky gewerkt en zit nu in 
dee W A O. 

Reduann heeft twee oudere broers en een oudere zus die alle in Marokko zijn gebo-
ren;; hij is het eerste in Nederland geboren kind. Zij n oudere zus is getrouwd en woont 
mett haar man in Tetuan. Zij n oudste broer is zonder diploma van school gegaan, de 
anderee broer heeft alleen een VBO-diploma gehaald. Deze broer is vervolgens nog wel 
naarr het KMB O gegaan, maar is in de tweede klas gestopt en gaan werken. Zijn oudste 
broerr is lange tijd werkloos geweest, maar is nu begonnen aan een opleiding voor be-
waker. . 

Mett die oudste broer is het gewoon een tijdje niet goed gegaan. Het was gewoon 
eenn puinhoop. Als je niet op school zit en je werkt niet en je doet geen opleiding... 
Hett is gewoon saai. Je slaapt uit, je wordt om één uur wakker en dan is je hele dag 
verpest.. Vervolgens ging hij de straat op of naar de koffieshop. 

Reduann en zijn oudste broer schelen vijfjaar. Op het moment dat zijn broer in de 
grootstee problemen zat, maakte Reduan de overstap naar de middelbare school. Op de 
basisschooll  kreeg hij, net als de meeste andere kinderen uit zijn klas, een VBO/MAVO -
advies.. Reduan kwam terecht op een VBO-school, die tevens met een grote schakelklas 
eenn belangrijke opvang verzorgde voor jongeren die op latere leeftijd naar Nederland 
zijnn gekomen. De school stond, volgens Reduan, bekend als een criminele school. Op 
hett V B O belandde Reduan in een vrij drukke klas. Hij werd opgeslokt in het groeps-
process en liet zichzelf ook niet onbetuigd. 

Hett is wel zo, als je in een klas komt, dan wordt eigenlijk de hele klas afhankelijk 
vann de groep. Als ji j in een klas komt en je bent een goede student, je maakt je huis-
werk,, je let goed op, maar je komt in een klas waar constant gekeet wordt, dan ga ji j 
jee ook aan die houding aanpassen. Maar als ji j in een klas komt die gewoon rustig 
zijnn huiswerk doet, dan ben ji j niet de enige die gaat schreeuwen door de klas en 
geintjess maken. Dat heeft geen nut. Ja, ik deed ook wel mee, geintjes in de klas ma-
ken,, dat is wel leuk. Ik heb ook vaak geintjes gehoord of geintjes gemaakt waar zelfs 
dee juffrouw of de meester om ging lachen. 

Zij nn problemen op school begonnen vrij onschuldig. Hi j maakte wat lol in de klas en 
spijbeldee soms het eerste uur van de dag. Hi j bleef dan in zijn bed liggen, iets wat zijn 
moederr wel opmerkte maar waartegen zij weinig of geen actie ondernam of kon ne-
men;; ze sprak immers onvoldoende Nederlands om bij de school te controleren of een 
less echt was uitgevallen of dat Reduan haar maar wat voorloog. Reduan maakte hier-
vann misbruik en begon steeds meer te spijbelen, nu ook op andere uren van de dag. In 
hett begin zorgde hij er nog wel voor dat hij in de klas was als er toetsen werden gedaan 
enn maakte hij ook zijn huiswerk nog wel. Op zijn cijfers was dan ook in eerste instantie 
weinigg aan te merken. Via een andere jongen uit zijn klas, met wie hij samen spijbelde, 
kwamm hij in contact met oudere jongens uit de schakelklas. De jongens in zijn nieuwe 
vriendengroepp spijbelden veel en hun houding ten opzichte van school was in het al-
gemeenn weinig positief. Hi j ging nog meer spijbelen en steeds vaker bleef zijn huis-
werkk onaangeroerd. Omdat zijn cijfers vervolgens achteruitgingen, riep zijn mentor 
hemm samen met zijn vader op voor een gesprek. 
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Aiss mijn vader naar school werd gehaald voor een probleem met mij, als ik wat had 
gedaan,, dan vond hij dat wat minder prettig. Hij vindt het niet leuk om de slechte 
kantenn te horen van zijn zoon. Of hij wil niet gaan, omdat hij vindt dat je zelf je 
problemenn moet oplossen. Op het VB o is hij twee keer met mij mee geweest. Hij 
vondd het niet leuk om slechte dingen over mij te horen op school, dat was hij nooit 
gewendd van mij. 

Naa het gesprek met de mentor hield Reduan zich een tijdje rustig, maar ging al gauw 
weerr op de oude voet verder. Het gevolg was dat hij dat jaar bleef zitten. Het volgende 
jaarr herhaalde het patroon zich en werd hij opnieuw talloze malen gewaarschuwd. 
Aann het begin van het nieuwe schooljaar werd hem te verstaan gegeven dat hij niet 
meerr terug hoefde te komen op school. 

Ikk ging naar de directeur, "Meester, ik heb geen stencils gehad voor het halen van 
boekenn en het betalen van schoolgeld." En toen zei hij tegen mij, "Je * " hier ™ct 

meerr op school, jongen. Je hebt het verpest voor jezelf, je komt weinig op school, je 
looptt veel achter. We hebben je veel kansen gegeven, maar je moet van school ver-
wijderdd worden." Toen had ik nog ruzie met de directeur ook. Want kijk, dat hij 
mijj  van school verwijdert, dat lag aan mij zelf, daar kan hij niets aan doen, want hij 
doett ook maar zijn werk. Maar hij moet het wel een tijd van tevoren zeggen, zodat 
ikk de tijd heb om een andere school te zoeken. En dat heeft hij niet gedaan. Hij zei, 
"Wijj  dachten zelf dat jij van school afging." Toen heb ik gezegd, "Maar ik heb mij 
niett uitgeschreven en dan zit ik nog gewoon op school." Dus ja, je wordt van 
schooll  verwijderd, door eh, bepaalde omstandigheden. Ik was gewoon een beetje 
vervelendd in de klas. En vaak verzuimde ik ook uurtjes, gewoon ongeoorloofd ab-
sent.. En dan heb je gewoon geen keus. Jij denkt dat je nog je school gaat afmaken, 
terwijll  je al van die school af moet. Dat vond ik niet prettig, dat ik van school af 
moest.. Ik vind het ook niet leuk dat ik op het PPI heb gezeten, maar ja.'° Het is nu 
eenmaall  zo gebeurd. Op dat moment denk je, waar ben ik mee bezig geweest. Maar 
ja,, dat besef je dan te laat, hè? 

Reduann probeerde een nieuwe school te vinden, maar omdat het nieuwe schooljaar al 
bijnaa was begonnen, lukte dat niet. Bovendien, gezien zijn voorgeschiedenis wilde 
geenn enkele school hem aannemen. Hij ging een tijdje niet naar school en kwam via 
zijnn oude mentor uiteindelijk terecht in een opvangklas voor jongeren met gedrags-
problemen.. Daar bracht hij een jaar door. 

Ikk moest één jaar PPI doen of in ieder geval tot Kerst. Dat is geen school, het is ook 
geenn buurthuis, het is gewoon een soort dagverblijf voor jongeren die nog leerplichtig 
zijn.. Daar ging het wel goed. Iedereen werkt voor zichzelf daar. Je krijgt boeken en 
daarr moet je gewoon uit leren en opdrachten maken. Toen ben ik hier naar toe geko-
men,, eerste jaar KMBO. 

Ikk ben niet zomaar aangenomen. Toen ik me kwam inschrijven, werd ik uitgenodigd 
voorr een intakegesprek. Gingen ze allemaal vragen stellen, over wat je voor school 
hebtt gevolgd en waarom je van school af bent gegaan, waar je eigenlijk wel goed in 
bent,, of je stage hebt gelopen. In ieder geval, na dat intakegesprek mocht ik beginnen. 
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Reduann had nog geen diploma, maar met zijn zestien jaar was hij te oud om op een 
regulieree school in de derde klas te komen. Zij n begeleider van het PPI gaf hem het ad-
viess naar het KMB O te gaan, omdat die opleiding maar twee jaar duurt en niet al te 
moeilijkk voor hem leek. Die begeleider hield wel contact met hem op het K M B O , maar 
minderr intensief. 

Jee gaat bijvoorbeeld naar het KMBO. Dan bellen ze wel naar huis, of ze laten je af-
sprakenn maken, en dan kan jij ze vertellen wat voor vakken ji j krijgt en of er moei-
lijkhedenn zijn. Het ging niet allemaal goed. Ik was vaak afwezig. Daardoor mocht 
ikk geen stage lopen. Daarom moest ik het dit jaar doen. 

Dee eerste keer dat ik Reduan zou interviewen na een les op het K M B O , was hij zonder 
zichh absent te hebben gemeld niet op school. Bij de volgende afspraak verscheen hij 
wel.. Reduans mentor kent hem goed. Zij heeft hem vaak op het matje geroepen, om-
datt hij zijn afspraken niet nakomt of zonder toestemming wegblijft van school. Zij 
hooptt dat hij zijn KMBO-diploma zal behalen, maar vreest dat hij het niet zal volhou-
den:: 'Het is het soort jongen dat al met een been op de arbeidsmarkt staat.' Dat dit een 
waarr woord is, blijk t uit het bijbaantje dat Reduan bij een pizzeria heeft, op vrijdag, 
zaterdagg én zondag. Hi j moet pizza's maken en bezorgen. Reduan zelf beweert dat zijn 
bijbaantjee geen nadelen heeft voor school, omdat hij op zijn laatst tot negen uur werkt 
enn daarna zijn huiswerk gaat maken. Gevraagd naar zijn toekomstplannen, is hij over 
alless onzeker, behalve over het feit dat hij niet langer naar school wil . 

Ja,, ik weet niet, als ik het KMB O afheb, dan ga ik gewoon van school af en zie ik wel 
watt ik verder ga doen. Ik weet het echt niet, het is altijd zo bij mij, ik weet nooit wat 
ikk meteen ga doen. Ik heb geen plannen van tevoren. Het is altijd zo, als ik ergens 
meee kap, dan zie ik wel waar ik terechtkom. Ik denk nooit aan de toekomst, ik leef 
vandaag,, ik moet voor vandaag zorgen, niet voor morgen. Zo denk ik in ieder ge-
val.. Dat ik kan werken is ook niet zeker. Ik moet mij eerst inschrijven op het ar-
beidsbureau. . 

Laatt Reduan zijn eigen zaken nogal eens hun beloop gaan en heeft hij het voor zich-
zelff  keer op keer op school verpest, tegenover zijn jongere broer heeft hij de rol van 
begeleiderr op zich genomen die zijn oudere broers en vader nooit voor hem hebben 
gespeeld.. Hij helpt zijn broertje, luistert naar hem en waarschuwt hem niet dezelfde 
routenn te maken die hij zelfheeft gemaakt. Hi j raadt hem vooral aan 'hard te werken 
enn door te leren'. De MAV O is niet goed genoeg, hij moet de HAV O halen en doorstu-
deren. . 

Ikk heb een broertje dat op de HAV O zit, op het Mondriaan. Met hem gaat het heel 
goed,, hij is een beetje het studje thuis. Hij zit nou in de vierde klas, volgend jaar 
moett hij examen doen. Ik help hem ook, als hij iets niet snapt, komt hij altijd naar 
mijj  toe. Ik heb ook uit die boeken gewerkt die hij heeft en ik weet wel hoe het moet 
enn dan leg ik het hem uit, vooral met Wiskunde. Hij heeft een probleem met Wis-
kunde. . 

Reduanss broertje neemt zijn adviezen ook serieus, zoals het advies voor het kiezen van 

eenn school. 
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Alss je naar een school gaat wil je zo veel mogelijk van die school weten, maar dan 
weett je nog niet hoe die school echt is, omdat je niet weet wat het inhoudt en zo. 
Hoee het is op school met de leraren en als er jongens zijn die zeggen dat je mee 
moett gaan spijbelen. Als jouw broer je raad geeft, jouw broer heeft geen reden om 
tee liegen tegen jou, begrijp je wat ik bedoel. 

Reduann heeft dezelfde route als zijn oudere broers gevolgd. Niemand in het gezin 
heeftt hem geholpen of geadviseerd een andere route te proberen. Zijn broers maakten 
destijdss zelf een moeilijke periode door en hadden weinig oog voor hun jongere broer. 
Inn het VBO kwam hij in een moeilijke klas terecht. Vervolgens ging het steeds slechter, 
terwijll  niemand uit zijn omgeving ingreep en hem uit de vriendengroep trok. Pas toen 
hijj  van school werd gestuurd, kwam er een verandering in zijn gedrag. Door inten-
sievee begeleiding op het PPI kwam hij weer op het spoor van school, maar sinds die be-
geleidingg is verminderd, is hij weer in zijn oude gedrag vervallen. Het slechte contact 
tussenn school en ouders heeft een belangrijke, negatieve invloed op deze ontwikke-
lingenn gehad. Op een aantal cruciale momenten is het contact niet tot stand gekomen, 
watt kenmerkend is voor veel jongens die ernstige gedragsproblemen hadden of heb-
benn op school. 

Hett jongere broertje van Reduan is de eerste succesvolle in het gezin. Hoewel hij 
doorr de familie plagerig een 'studje' wordt genoemd, krijgt hij wel de ondersteuning om 
doorr te studeren. Dit is een situatie die ik ook in andere gezinnen ben tegengekomen: 
eigenn negatieve ervaringen worden vooralsnog niet omgezet in een algeheel negatieve 
houdingg ten opzichte van het onderwijs voor de jongere broers en zussen in het gezin. 

Kenmerkenn van de schoolroutes 

Dee portretten die ik in dit hoofdstuk van een aantal jongeren heb gegeven, staan 
iederr voor zich model voor een belangrijke schoolroute die meerdere Turkse en 
Marokkaansee jongeren van de tweede generatie volgen. De individuele schoolloop-
banenn hebben het eigen verhaal van de jongeren als uitgangspunt. Op diverse mo-
mentenn vertoont de schoolloopbaan van de ene jongere overlappingen met die van 
anderee jongeren. Van sommige schoolloopbanen is de gelijkenis bijna compleet, in 
anderee gevallen zijn er alleen overeenkomsten in bepaalde aspecten. Ook vertonen 
sommigee schoolloopbanen tot een bepaald moment wel gelijkenis, maar lopen zij 
daarnaa weer sterk uiteen. Dit bemoeilijkt de analyse, maar maakt die tegelijkertijd 
niett onmogelijk: in de kenmerken van de groep die dezelfde route volgt, bestaat een 
zekeree mate van continuïteit. 

Dee jongeren die op de basisschool reeds succesvol zijn (route i), zijn meestal in een 
Nederlandsee omgeving opgegroeid. Dat heeft hun Nederlandse taalvaardigheid sterk 
beïnvloed,, waardoor ze op de basisschool al direct een goede uitgangspositie hebben. 
Ookk op middelbare school profiteren ze van de (sociale) vaardigheden die zij dank-
zijj  die omgeving hebben opgedaan. Zij kunnen gemakkelijk omgaan met Neder-
landsee leerkrachten en medeleerlingen, weten eenvoudig hulp te organiseren en hoe te 
(onder)handelenn als er problemen zijn. 
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Dee jongeren die ondanks een laag of middelmatig advies van de basisschool naar 
dee HAVO of het vwo zijn doorgestroomd (route 2), zijn meestal gedurende de hele 
routee door een oudere broer of zus geholpen. Juist omdat zij deze hulp over een lange-
ree periode krijgen, is die zo effectief. Sommige jongeren krijgen advies van een oudere 
broerr of zus bij de schoolkeuze, wat soms cruciaal is voor de doorstroming naar de 
bredee brugklas. Veel jongeren krijgen in de brugklas of op de categoriale MAV O inten-
sievee hulp en ondersteuning van een oudere broer of zus, waardoor ze kunnen door-
stromenn naar de HAVO of het vwo. In de latere fasen verschuift de aandacht van prak-
tischee naar sociaal-emotionele hulp en ondersteuning. 

Dee stapelaars (route 3) volgen ook een karakteristiek patroon. Zij hebben een laag 
adviess op de basisschool gekregen en zijn meestal naar een VB o-school met jongeren 
vann de tussengeneratie gegaan. In eerste instantie volgen zij de route die ook de jonge-
renn van de tussengeneratie hebben gevolgd: de jongens naar de technische school en 
dee meisjes naar de huishoudschool. Hun doorzettingsvermogen onderscheidt hen ver-
volgenss van andere jongeren. Hulp van leeftijdgenoten maakt het voor hen mogelijk 
omm ook zonder hulp van ouders of oudere broers en zussen de lange weg te gaan. De 
onderlingee hulp wordt naarmate zij hoger komen steeds intensiever. 

Dee jongeren met een laag advies op de basisschool komen vaak op een aparte VBO 
off  MAV O terecht. De grootste groep stroomt ondanks de zwakke start door naar het 
MBO.. De meisjes die ik als beperkte doorstromers heb geëtiketteerd (route 4), doorlo-
penn deze route vaak zonder problemen. Die duiken pas op in de adolescentiefase. 
Tochh is hun keuze om na het MBO niet verder te studeren al zichtbaar in de ruimte die 
zijj  op de basisschool en in het voortgezet onderwijs van hun ouders krijgen. Hun leven 
iss van het begin af aan sterk met de Turkse en Marokkaanse gemeenschap verbonden 
enn hun doen en laten worden daar in sterke mate door bepaald. Op de basisschool en 
inn het voortgezet onderwijs vormt dit echter geen belemmering. Integendeel zelfs, 
juistt omdat zij veel thuis zijn, ontwikkelen zij zich tot hardwerkende scholieren. Maar 
naarmatee zij ouder worden, interfereert de rol van toekomstige echtgenote steeds meer 
mett hun studie, wat het voor hen ten slotte onmogelijk maakt om door te studeren. 
Dee jongens die niet doorstuderen na het MBO hebben vaak al eerder vertraging opge-
lopenn in het onderwijs, meestal door gedragsproblemen. Dit is ook kenmerkend voor 
dee jongens die route 5 doorlopen. Gedragsproblemen zijn vaak van invloed over een 
langeree periode in de schoolloopbaan. Het uiteindelijke resultaat is dat de jongeren al-
leenn eindexamen mogen doen op het laagste niveau van het VBO. Daardoor kunnen zij 
niett verder studeren in het reguliere onderwijs en verlaten zij vroegtijdig de school. 
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Dee belangrijkste selectiemomenten in het onderwijs 

Aann de hand van de verschillende schoolroutes kan worden aangegeven welke selectie-
momentenn in het onderwijs van belang zijn. Op welke momenten vindt er een belang-
rijkee keuze plaats die gevolgen heeft voor het verdere verloop van de schoolloopbaan? 
Alss ik de vij f schoolroutes uit het vorige hoofdstuk als uitgangspunt neem, kunnen 
daarr vij f belangrijke selectiemomenten worden onderscheiden: het basisschooladvies 
inn combinatie met de schoolkeuze (i), de selectie in de brede brugklas (2), de selectie 
naa de eerste gevolgde opleiding in het vanalyseeroortgezet onderwijs (3) en de selectie 
naa de eerste (4) of tweede (5) gevolgde opleiding in het beroepsonderwijs. Door het 
commentaarr van jongeren die met succes een selectiemoment passeren te vergelijken 
mett dat van andere jongeren, kan worden achterhaald wat de selectie op dat moment 
heeftt bepaald. 
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FIGUURR 5.1 De belangrijkste selectiemomenten in de schoolloopbanen 
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Hett eerste selectiemoment is van toepassing op alle jongeren uit mijn onderzoek. Zij 
krijgenn op de basisschool een eindadvies en moeten daarna een keuze maken voor een 
schooll  in het voortgezet onderwijs. Het tweede selectiemoment heeft betrekking op 
dee selectie aan het einde van de brede brugklas. Het derde moment betreft de keuze 
vann de vervolgopleiding in de eindexamenklas van de MAVO. De jongeren die na het 
vierdee selectiemoment (aan het einde van het VBO) op de hoogste optie (MBO) te-
rechtkomen,, zijn nog niet succesvol. Pas wanneer zij ook het vijfde selectiemoment 
richtingg HBO passeren, behoren zij tot de succesvolle jongeren. 

Inn de vergelijking zal ik soms gebruik maken van gegevens over Turkse en Marok-
kaansee jongeren uit het LEO-bestand (zie hoofdstuk 3). Deze jongeren waren in 1993 
evenn oud als de jongste leerlingen (16 jaar) uit mijn kwalitatieve onderzoek. Hierbij 
moett er echter wel rekening mee worden gehouden dat niet alle jongeren uit het 
cohortt 88-8 tot de tweede generatie behoren. Het cohortonderzoek telde bij de start 
3755 Turkse en 387 Marokkaanse leerlingen. Van de Turkse leerlingen is 65 procent in 
Nederlandd geboren, van de Marokkaanse 48 procent (Mulder & Tesser 1992: 22). Het 
schooljaarr 1996/97 is voorlopig het laatste meetpunt in het onderzoek. Toen zaten er 
nogg 151 Turkse en 138 Marokkaanse leerlingen in het bestand (Tesser & Veenman 
1997:: 33). Het laatste meetpunt, zeven jaar na het verlaten van de basisschool, is voor 
veell  leerlingen de overgang van school naar arbeidsmarkt. 

Hett basisschooladvies en de schoolkeuze 

Hett basisschooladvies is het advies waarmee kinderen de basisschool afsluiten. Het 
geeftt een beoordeling over de eerste acht jaar scholing. Bij de meeste kinderen is het 
adviess gebaseerd op de Cito-toets.' In sommige gevallen adviseren leraren afwijkend 
vann de resultaten van de toets. Daarbij zijn zij meestal voorzichtiger dan de Cito-toets 
rechtvaardigt.. Naar onder- respectievelijk overadvisering van Turkse en Marokkaanse 
scholierenn is al vrij veel onderzoek gedaan.1 Diederen en Cremers (geciteerd in Tesser 
ett al. 1996:188) constateren dat Turkse en Marokkaanse jongeren op het lagere presta-
tieniveauu vaker worden overgeadviseerd dan autochtone jongeren op een vergelijkbaar 
niveau,, terwijl degenen met hogere prestaties juist vaker lagere adviezen krijgen dan 
autochtonee jongeren, In mijn leerling-onderzoek komt overadvisering op het lagere 
prestatieniveauu nagenoeg niet voor, maar onderadvisering op het hogere en midden-
niveauu is wel een groot aantal keren beschreven.5 

InIn totaal hebben 23 jongeren uit mijn onderzoek op de basisschool een hoog advies 
gekregen:: 14 jongeren kregen een HAVo-advies of hoger, 9 jongeren een MAVO/HAVO -
advies.. Verder kregen 26 jongeren een middelmatig advies (MAVO) , 19 een laag tot 
middelmatigg advies (VBO/MAVO) en 18 een laag advies (VBO of IVBO). 

Eenn laag of laag tot middelmatig basisschooladvies heeft belangrijke consequenties 
voorr het mogelijke verloop van de schoolloopbaan. De jongeren met een VBO- of 
VBO/MAVO-adviess worden beperkt in hun keuze van de school in het voortgezet 
onderwijs.. Op een brede scholengemeenschap worden zij vanwege hun advies vaak 
niett aangenomen. De meesten zijn op een categoriale school voor VBO (een technische 
schooll  of een huishoudschool) of MAV O terechtgekomen. Bij deze jongeren is er dus 
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niett zozeer sprake van een keuze, maar eerder van een (beperkt) aantal mogelijkheden. 
Vann de jongeren met een middelmatig advies (MAVO ) is twee derde in een brede brug-
klass beland. De jongeren met een hoog advies zijn bijna allemaal naar een brede brug-
klass gegaan. Van de 46 jongeren die voor een brede brugklas hebben gekozen, zijn er 
266 daarna doorgestroomd naar de HAV O of het v w o. Degenen die naar een categoriale 
schooll  voor VB O of MAV O of naar een beperkte brugklas zijn gegaan, is het maar 
hoogstt zelden gelukt daarna nog door te stromen naar de HAV O of het v w o. Slechts 
zess van de 40 hebben uiteindelijk na het behalen van het MAVO-diploma de HAV O be-
reikt.. Tussentijds van richting veranderen op een categoriale VBO- of MAVO-school is, 
zoalss een aantal jongeren aangeeft, bijna onmogelijk. 

Ikk ging naar de MAV O toe. Ik had daar allemaal hoge cijfers, dus op een gegeven 
momentt wilde ik naar de HAVO, maar het was geen scholengemeenschap. Ik vroeg 
aann de directeur, "Mag ik naar de HAVO?" Hij zei, "Nee, maak eerst deze school 
maarr af. Dit red je wel maar je weet niet hoe het op de HAV O zou gaan. Dus doe 
maarr rustig aan." Ik volgde gewoon zijn advies op. Ik was helemaal in mijn eentje! 
Mij nn ouders zeiden daar niks over. Op een gegeven moment heb ik het er bij gela-
ten.. Achteraf hoor je, dat als je achten en negens hebt op de MAVO , dan heb je zes-
senn en zevens op de HAVO. Dus dat had ik makkelijk aangekund. (Turks meisje; 
universiteit) ) 

Slechtss één meisje is het gelukt om via de huishoudschool in een brede brugklas te 
komenn en vandaar uit door te stromen naar de HAVO . Een van haar leraressen vond 
datt zij niet thuishoorde op de huishoudschool en heeft voor haar geregeld dat zij in de 
tweedee klas naar de brugklas kon gaan. Hoe zeldzaam een dergelijke stap is, blijk t ook 
uitt het LEO-onderzoek: circa negentig procent van de leerlingen die in het VB O of op 
dee MAV O zijn begonnen, is daarna niet meer naar een ander schooltype gegaan. 

Hett basisschooladvies en de daaropvolgende schoolkeuze verdeelt de jongeren in twee 
hoofdstromen.. De jongeren met een V B O- of VBo/MAVO-advies zijn grotendeels te-
rechtgekomenn in een beperkte brugklas of op een categoriale school voor VB O of 
MAVO ,, de jongeren met een MAVO-advies of hoger in een brede brugklas. Onder een 
beperktee brugklas wordt een brugklas verstaan waarin alleen jongeren met een V B O- of 
MAVO-adviess zitten. De vraag rijst waarom niet meer ouders hebben geprobeerd hun 
kinderenn in een brede brugklas te krijgen. Deze vraag is voor een groot deel te beant-
woordenn aan de hand van aanvullende gegevens over de schoolloopbanen. 

Dee helft van de jongeren met een laag advies blijk t op de basisschool een vertraging 
tee hebben opgelopen of heeft de schoolperiode tijdelijk onderbroken. Zij verbleven 
tussentijdss in Marokko of Turkije of zijn door leerproblemen een keer blijven zitten. 
Opp grond van hun vorderingen op de basisschool is de keuze, ook van ambitieuzer ou-
ders,, voor een categoriale school voor VBO of MAV O logisch. De verwachting was im-
merss dat zij niet de capaciteiten zouden hebben om de leerstof en het tempo van een 
brugklass bij te houden. Enkele van deze jongeren hebben toch geprobeerd naar een 
scholengemeenschapp te gaan, maar vanwege hun advies zijn zij daar niet geaccepteerd. 
Dee Turkse jongen uit het citaat hieronder heeft op de lagere school een klas moeten 
overdoenn omdat hij leerproblemen had. 
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Ikk kreeg op de basisschool een LBo/MAVO-advies. Ik wilde eerst naar het Caland-
lyceumm of het Marcanti-college, maar ze zeiden, "Je hebt alleen LBO/ MAVO-advies 
enn je hebt hier MAVo/HAVO-advies nodig. Dus we kunnen je niet aannemen." 
Toenn zijn we naar het Marcanti-lyceum geweest. Daar moest ik een examen doen. 
Datt heb ik niet goed gemaakt. Ze zeiden, "Jij moet naar de Poort." Toen zei ik, "I k 
benn niet gek of zo. Ik ben niet dom." Ze zeiden, "Jij bent wel dom, ik zie het aan 
hoee je schrijft." "Maar ik kan het beter!" "Oké, je mag het overdoen." Maar ik wil -
dee niet meer. (Turkse jongen; VBO) 

Dee andere helft van de jongeren met een laag advies is in een beperkte brugklas te-
rechtgekomenn of is geadviseerd naar een categoriale school voor VB O of MAV O te gaan. 
Dee jongeren die naar een beperkte brugklas zijn gegaan, wisten vaak niet dat zij in een 
klass zouden komen met alleen maar jongeren met een VBO- of VBo/MAVO-advies. 
Ookk de ouders waren hierover onvoldoende geïnformeerd. In een enkel geval zaten 
dezee leerlingen zelfs fysiek gescheiden van kinderen met een hoger advies, omdat zij 
meteenn in een brugklas zijn geplaatst in een aparte vestiging waar alleen VBO- of 
MAVO-scholierenn zaten. In feite hebben zij dus gewoon op een categoriale school voor 
V B OO of MAV O gezeten. Bij de jongeren die direct naar een categoriale school zijn ge-
gaan,, speelt het advies van de leerkracht van de lagere school een belangrijke rol. 

Ikk heb aan 't eind van de lagere school een Cito-toets gedaan en daar kwam dan 
VBB o/MAVO-advies uit. Toen ben ik naar de MAV O gegaan. Dat was een aparte 
schooll  voor MAVO . De middelbare school was in een andere plaats en dat was ver 
weg.. En omdat ik een MAVO-advies had gekregen en de verwachting was dat ik 
tochh niet hoog zou komen, ben ik daar niet naar toe gegaan (Marokkaans meisje; 
universiteit) ) 

Slechtss een kleine groep jongeren met een V B O - of VBo/MAVO-advies is in een brede 
brugklass beland. In bijna alle gevallen gaat het om een bewuste keuze. Ook deze jon-
gerenn ondervonden vaak aanzienlijke problemen, maar zij hebben zich niets van het 
adviess van de basisschool aangetrokken en de school in het voortgezet onderwijs ervan 
wetenn te overtuigen dat zij moesten worden aangenomen. Soms liet de school hen een 
testt doen of werd op eigen verzoek een test gedaan. 

Dee jongeren met een MAVO-advies zijn in meerderheid naar een brede brugklas 
gegaan.. Van de betreffende 26 jongeren zijn er maar acht naar een categoriale school 
voorr V B O of MAV O of naar een beperkte brugklas gegaan. Op een enkeling na is dat 
niett een eigen keuze geweest, maar is het advies van de leerkracht gevolgd. 

Eenn Turkse jongen en een Turks meisje hebben op dezelfde lagere school gezeten 
enn beide een MAVO-advies gekregen. Zij vertellen een bijna identiek verhaal over de 
redenn waarom zij naar een categoriale school voor MAV O zijn gegaan. 

Tegenn andere kinderen had die directeur van de lagere school gezegd, "Turkse kin-
deren,, Marokkaanse kinderen, tja, op de MAV O zullen ze het nog wel redden." Hij 
hadd ook een soort vriendjespolitiek met de MAV O daar in de buurt. Ik vind het af-
schuwelijk.. Om die reden heb ik nog steeds een hekel aan die man. (Turks meisje; 
universiteit) ) 
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Opp één Turkse jongen na hebben alle jongeren met een hoog advies voor een brede 
brugklass gekozen. Het verhaal van die ene jongen illustreert de voorzichtigheid waar-
meee sommige leerkrachten het Cito-toetsresuitaat interpreteren. De Turkse jongen 
waarr het hier om gaat, betrekt in zijn verhaal over het basisschooladvies ook de advie-
zenn van zijn twee oudere broers en zijn jongere zusje. Ze hebben allemaal op dezelfde 
lageree school gezeten, en achteraf vindt hij het opvallend dat drie van de vier kinderen 
MAVO/HAV OO zijn getest met een Cito-toets, maar dat hen alledrie te kennen is gegeven 
datt ze toch maar beter naar de MAV O konden gaan. In zijn geval speelt daarbij waar-
schijnlijkk mee dat een van zijn broers de HAV O uiteindelijk niet heeft gehaald. 

Ja,, ze zeiden tegen mijn broer, "Je redt het toch niet." En later hebben ze gelijk 
gekregenn en daar werd alleen maar op doorgehamerd bij ons, "Kijk , wc hebben het 
ookk tegen je broer gezegd, hij luisterde niet, dus ji j moet maar wel luisteren." Nou 
ja,, wij moesten wel. Ik zie het zo, als je leraar bent en als zon jongen of meisje zegt 
vann ik wil HAV O doen, dan moet je dat proberen. Kijk , als hij dat niet redt, dan kan 
hijj  nog altijd terug. Maar zij zeggen van nee, moet je niet doen, dat is veel te moei-
lij kk voor je, want als je het niet redt, dan red je helemaal niks meer. Dan krijg je de-
pressievee buien en dit en dat, dan heb je geen zin meer om te leren, dus je kan beter 
rustigg aan doen. Ja, je weet dan niks anders, want je hebt het nooit eerder gezien of 
gehoord,, dus je doet dat maar. Ik ging dus naar een school met alleen MAVO . De 
HAV OO is in Zaandam, daar moest je helemaal heen fietsen. Daar was mijn broer 
naarr toe gegaan. En toen zeiden mijn ouders ook nog, "Je broer heeft het moeilijk 
gehad,, dus ji j kan het maar beter niet doen. Want hij is wel slim, dus dan red ji j het 
helemaall  niet." Maar ja, die gozer zat alleen maar te knikkeren op zolder. (Turkse 
jongen;; HBO) 

Bijj  het drie jaar jongere zusje speelde dezelfde leraar het klaar weer met eenzelfde 
adviess te komen. Haar broers hebben haar er echter toe aangezet wél naar de HAV O te 
gaan.. Uiteindelijk hebben de drie jongste kinderen allemaal het H BO bereikt. 

D ee brede brugkla s 

Inn de brede brugklas wordt na het eerste of tweede jaar de selectie bepaald naar MAVO , 
HAV OO of V W O. Het advies aan het einde van de brugklas is dan ook een belangrijk se-
lectiemoment.. Zoals hiervoor al duidelijk is geworden, heeft slechts een kleine groep 
leerlingenn op de basisschool een hoog advies gekregen. Een grote groep jongeren met 
eenn laag of middelmatig advies \s via de brugklas alsnog doorgestroomd naar een ho-
geree schoolsoort ( H A V O / V W O ) . Opvallend is dat de jongeren die met een VBO-, V B O/ 
MAVO -- of een MAVO-advies in een brede brugklas terecht zijn gekomen, het nauwe-
lijk ss slechter doen dan jongeren met een MAVO/HAVO - of HAVo/vwo-advies: zij stro-
menn bijna even vaak door naar de HAV O of het v w o. Op grond van deze uitkomst kan 
voorzichtigg de vraag worden gesteld in hoeverre de Cito-toets voor Turkse en Marok-
kaansee jongerenn een goede indicatie geeft voor hun niveau aan het einde van de basis-
school.. Als het een goede indicatie zou zijn, zouden er in verhouding beduidend min-
derr jongeren met een laag of middelmatig advies moeten doorstromen naar de HAV O 
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off  het vwo. Suhre et al. (1996: 32) constateerden al eerder dat Marokkaanse en Turkse 
jongerenn die naar een hogere schooirichting zijn gegaan dan geadviseerd, na drie jaar 
voortgezett onderwijs geen verschil in onderwijspositie meer vertonen met leerlingen 
mett een hoger advies.4 

Dee selectie in de brugklas wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde cijfer 
voorr de vakken en het aantal onvoldoendes. Met hulp van de gegevens over de presta-
tiess in de brugklas, kan worden achterhaald welke vakken het meest problematisch 
zijn.. De jongeren die niet zijn doorgegaan naar de HAVO of het vwo hebben meestal 
onvoldoendess gehaald voor een of meerdere exacte vakken. Van de 46 jongeren die in 
eenn brede brugklas hebben gezeten, hadden er 33 problemen met exacte vakken. Ter 
vergelijking:: vijf jongeren geven aan dat zij moeilijkheden hadden met een van de ta-
len.. De meeste jongeren hebben problemen met Wiskunde, anderen noemen Schei-
kunde,, Natuurkunde of Economie. De onvoldoendes voor de exacte vakken blokke-
renn dan ook voor een groot aantal leerlingen in het laatste jaar van de brugklas de 
overgangg naar de HAVO of het vwo. Dit komt overeen met de gegevens die hierover 
zijnn verzameld in het LEO-onderzoek. Daaruit blijkt dat meer dan een kwart van de 
Turksee en Marokkaanse jongeren in het eerste en tweede jaar voor Wiskunde een 
onvoldoendee haalt (Suhre et al. 1996: 89). 

Hett probleem bij de exacte vakken is dat slechts weinig leerlingen zelfstandig de 
leerstoff  kunnen verwerken. Bijna iedereen heeft op een gegeven moment wel voor be-
paaldee onderdelen extra uitleg nodig en sommige leerlingen hebben zelfs structureel 
hulpp nodig. Diegenen die geen adequate hulp krijgen of weten te organiseren, raken 
bijj  deze vakken snel achterop. Dat heeft niet alleen consequenties voor die vakken zelf 
maarr vaak ook voor de doorstroming. Afhankelijk van het aantal brugklasjaren zijn 
namelijkk twee of meer exacte vakken verplicht. De HAVO- en vwo-leerlingen blijken 
inn de brugklas even vaak problemen met exacte vakken te hebben gehad als de jonge-
renn die naar het VBO of de MAV O zijn doorgestroomd. Het onderscheid is dus niet zo-
zeerr gelegen in het aan- of afwezig zijn van problemen bij de exacte vakken, als wel in 
hett al dan niet (effectieve) hulp krijgen. De jongeren die wel effectieve hulp krijgen, 
wetenn voor deze vakken minimaal een voldoende te halen en daarmee hun doorstro-
mingg veilig te stellen. 

Voorr de jongeren met een laag of middelmatig basisschooladvies is de doorstro-
mingg naar de MAV O conform de verwachtingen. De jongeren met een hoog advies vol-
doenn echter niet aan de verwachtingen als zij naar de MAVO zijn gegaan. Deze groep 
lijk tt vanwege het hoge advies een gunstige uitgangspositie in de brugklas te hebben. 
Bovendienn ligt het voor de hand dat de ouders van deze kinderen er juist vanwege dat 
adviess meer op gespitst zouden zijn dat hun kinderen naar de HAVO of het vwo zou-
denn doorstromen. Maar geen van de ouders heeft zich destijds naar aanleiding van de 
behaaldee cijfers afgevraagd of hun kinderen wel in de hoogst haalbare richting zouden 
doorstromen.. Voor hen is het belangrijkst dat de kinderen, net als op de basisschool, 
voorr de meeste vakken voldoendes halen en overgaan. In de brugklas staat echter de 
doorstromingg naar de HAVO of het vwo op het spel en één onvoldoende op het rap-
portt zonder compensatie van andere vakken, betekent in veel gevallen geen doorstro-
mingg naar de hoogste richtingen. De mentoren, op hun beurt, zien meestal geen reden 
omm de ouders te waarschuwen. Deze kinderen blijven immers niet zitten, maar gaan 
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slechtss naar een lagere schoolrichting dan voorspeld. De betekenis van HAV O of VW O 
tenn opzichte van de MAV O is voor de meeste ouders ook niet helemaal duidelijk. Veel 
ouderss vinden de MAV O ai een goede opleiding, in de wetenschap dat veel Turkse of 
Marokkaansee kinderen in het VB O zijn terechtgekomen. 

Mij nn ouders wisten in feite niet wat MAV O en HAVO was. Ze wisten wel dat HAV O 
watt beter was, maar omdat ze zelf ook niet echt gestudeerd hebben, weten ze ook 
niett het belang ervan. Dat verschil onderkennen ze ook niet volgens mij. Ze weten 
hett niet echt, ze vinden bijvoorbeeld een loon van drieduizend gulden heel hoog. 
Datt heeft ook een bepaalde invloed op mij. Dan ga ik dat ook goed vinden, terwijl 
jee gewoon meer moet willen. Dat is ook met de opleiding zo. In die tijd waren er 
nogg weinig jongeren die HAV O of MAV O deden, dus waren ze daar al tevreden mee, 
wantt de meeste zaten op de LTS, de LEAO of de huishoudschool. Ze waren al heel 
blijj  met MAVO . Ik was daar ook wel blij mee, omdat ik ook daarin was opgevoed. 
(Turksee jongen; universiteit) 

Veell  ouders hebben geen enkele ervaring met het systeem van brugklassen, omdat 
dezee kinderen vaak de eersten in het gezin zijn die naar zo'n klas gaan. Voor hen is be-
langrijkk dat hun kind op een school met MAVO , HAV O en v wo zit en dat hij of zij zo 
verr is gekomen. Zij zien pas later dat hun kind om naar de universiteit of het HBO te 
kunnen,, een extra stap moet maken. 

Sommigee jongeren zitten vanwege hun prestaties op de grens tussen MAV O en 
H A V O .. Als de ouders niet genoeg afweten van het schoolsysteem en er verder in de om-
gevingg ook niemand is die advies kan geven, staat een kind er op dat moment alleen 
voor.. De Turkse jongen uit het volgende citaat moest na één brugklasjaar beslissen of 
hijj  naar de HAV O of naar de MAV O ging. Voor een jongen van dertien die dat alléén 
moett beslissen is dat moeilijk. Het advies en de argumenten van de leerkracht wegen 
dann heel zwaar. 

Ikk wist dat ik de MAV O kon doen, dat had die leraar ook tegen mij gezegd, "Je kan 
dee MAV O wel doen." Na de brugklas mocht je zelf kiezen wat je gaat doen. Ik wilde 
toenn eigenlijk de HAV O doen, maar ze zeiden tegen mij, "Je kunt beter de MAV O 
doen.""  Voor bepaalde vakken had ik een vwo/HAVO-advies, voor de talen, dus ik 
dachtt eigenlijk, ik ga wel naar de HAVO. Ik mocht kiezen tussen HAV O en MAV O en 
toenn heb ik toch voor de MAV O gekozen, omdat de leraren dat zeiden. Elke leraar 
gaff  zijn eigen mening en bij mij was de weegschaal een beetje in het midden, het 
wass even zwaar. Ze zeiden, "Als je HAVO gaat doen, dan kan je niet meer voetbal-
len.""  Dat soort dingen zeiden ze tegen mij, dan kun je minder gaan sporten, dan 
moett je meer aan je huiswerk doen dan dat je nu doet, dan heb je voor andere din-
genn minder tijd. En in die tijd voetbalde ik gewoon heel veel. Nu herinner ik mij 
datt eigenlijk pas. Toen heb ik gewoon voor de MAV O gekozen. En mijn meeste 
vriendenn van de lagere school gingen ook naar de MAVO . We zaten met z'n allen in 
éénn brugklas. (Turkse jongen; universiteit) 
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Doorstromingg na de MAV O 

Inn het algemeen voortgezet onderwijs is de MAV O de belangrijkste onderwijsstroom 
voorr Turkse en Marokkaanse leerlingen van de tweede generatie: de helft van de 
schoolgaandee jongeren zit op de MAVO.5 Bijna alle leerlingen die het MAVO-diploma 
hebbenn gehaald, blijven daarna in het onderwijs. In het LEO-bestand gaat 95 procent 
vann de Turkse en Marokkaanse MAVO-leerlingen na het behalen van het diploma ver-
derr (Suhre et al. 1996: 126). De keuze na de MAV O is richting MBO of naar de HAVO. 

Dee meeste jongeren uit mijn onderzoek die richting MBO zijn gegaan, stromen daarna 
niett door naar het HBO. De jongeren die naar de HAVO zijn gegaan, stromen bijna al-
lemaallemaal door naar het hoger onderwijs (HBO of universiteit). De selectie richting MBO 
off  HAVO is daarmee een zeer belangrijk moment. 

Inn het LEO-onderzoek is van alle Turkse en Marokkaanse jongeren de doorstro-
mingg na de MAVO opgetekend (Tesser et al. 1996:196). Van de Marokkanen gaat een 
vijfdee naar de HAVO en vier vijfde naar het MBO, bij de Turken gaat een derde naar de 
HAV OO en twee derde naar het MBO. Het LEO-bestand omvat echter ook zij-instromers 
mett een leeftijdsachterstand, die vaker kiezen voor een korte vervolgopleiding na de 
MAV OO . De situatie voor de tweede generatie moet daarom wat gunstiger worden in-
geschat. . 

Alleenn de jongeren die voorr alle vakken op de MAV O op D-niveau examen hebben 
afgelegd,, mogen door naar de HAVO. De leerkracht voor het desbetreffende vak advi-
seertseert op welk niveau de jongeren eindexamen mogen doen. Hebben zij moeilijkheden 
mett een bepaald vak, dan wordt vaak c-niveau geadviseerd omdat zij anders wellicht 
niett slagen voor het eindexamen. Slechts een kleine groep jongeren uit mijn onder-
zoekk heeft in de eindexamenklas van de MAV O alle vakken op D-niveau gedaan. De 
overigee jongeren zijn op één na allemaal blijven zitten op de MAV O en/of hebben de 
vijfjarigee MAV O (de zogeheten langzamestroom-MAVo) gevolgd. Van de jongeren die 
allee vakken op D-niveau hebben gedaan, is niemand blijven zitten en heeft ook nie-
mandd de vijfjarige opleiding gevolgd. Er is dus al een duidelijk onderscheid tussen de 
jongerenn vóórdat zij in de eindexamenklas komen. 

Dee jongeren die in de eindexamenklas van de MAV O zijn beland, komen uit drie 
verschillendee richtingen: de categoriale MAVO, de beperkte brugklas of de brede brug-
klas.. De jongeren die de eerste twee routes hebben gevolgd, behandel ik hieronder 
samen. . 

Dee jongeren die in een brede brugklas hebben gezeten, zijn vanwege hun prestaties 
daarr naar de MAV O gestuurd. De vakken waarmee zij problemen hadden, kunnen ze 
inn de derde klas van de MAV O laten vallen. Aangezien dit in de meeste gevallen de 
exactee vakken betreft, is het opvallend dat veel jongeren alsnog exacte vakken in hun 
pakkett behouden; vooral Wiskunde en Economie zijn populair. Dit gegeven komt 
overeenn met de uitkomsten van het LEO-onderzoek: 43 procent van de Marokkaanse 
MAVO-leerlingenn en 55 procent van de Turkse kiest voor het vak Wiskunde, en 70 pro-
centt van de Marokkaanse leerlingen en 63 procent van de Turkse kiest voor Economie 
(Suhree et al. 1996). Het was, zoals een van de jongeren dat zei, de periode 'dat er nogal 
opp gehamerd werd dat je exacte vakken moest kiezen'. Een deel van de jongeren, 
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daarinn veelal gestimuleerd door hun ouders, heeft aldus exacte vakken gekozen met 
hett oog op de mogelijkheden voor de toekomst. Juist de ouders die hun kinderen sti-
mulerenn om exacte vakken te kiezen, zijn heel betrokken hij de school. Zij hebben 
hogee verwachtingen en zien hun kinderen het liefst doorgaan naar de HAV O of het 
v w o.. De ambities van de ouders blokkeren echter voor een aantal jongeren vervol-
genss de weg naar de HAVO , omdat zij er eenvoudigweg niet in slagen voor deze vakken 
eindexamenn te mogen doen op D -niveau of een voldoende te halen. Di t laat zien dat 
eenn grote betrokkenheid van ouders niet zonder meer positief hoeft uit te vallen. Ook 
uitt het LEO-onderzoek blijk t dat 45 procent van de Marokkaanse jongeren in de eind-
examenklass een onvoldoende voor het vak Wiskunde haalt. Bij de Turkse jongeren is 
Economiee het vak waarin het slechtst wordt gescoord: bijna een kwart van de jongeren 
haaltt voor dit vak een onvoldoende op het eindexamen (Suhre et al. 1996:180). 

Anderee jongeren hebben voor een aantal exacte vakken gekozen omdat deze ver-
plichtt zijn voor de vervolgopleiding in het MB O die hen voor ogen stond. Voor de 
MEAO,, een zeer populaire opleiding onder Turkse en Marokkaanse jongeren, zijn bij-
voorbeeldd Wiskunde en Economie verplichte vakken. Zij moeten deze vakken dan 
well  op c-niveau halen. De weg via de Mangzamestroom-MAVo' maakt het mogelijk 
omm deze vakken in een laag tempo toch op een voldoende niveau te halen. 

Dee jongeren die wel de vakken laten vallen waarmee zij in de brugklas problemen 
hadden,, kunnen in principe alle gekozen vakken op D-niveau halen. Desondanks 
doenn de meesten niet in alle vakken op D-niveau eindexamen, niet omdat zij leerpro-
blemenn hebben maar omdat zij niet echt gemotiveerd zijn om alle vakken op dat ni-
veauu te halen. Dat lijk t in zekere zin ook een logische keuze. In de brugklas is immers 
bepaaldd dat zij niet geschikt zijn voor de HAVO , dus hebben zij zich vervolgens op het 
M B OO gericht dat ook met twee vakken op c-niveau toegankelijk is. Bovendien hebben 
sommigee jongeren hun keuze voor een beroepsopleiding al van tevoren gemaakt en 
haddenn zij ook geen plannen om door te studeren. Het lijk t erop dat een aantal jonge-
renn die laatste optie ook gewoon niet overweegt. Hun vrienden gaan naar het M B O, 
duss zij ook en het idee dat zij nog eens zes jaar moeten studeren via HAV O en H BO staat 
tee ver van hen af. Deze jongeren hebben meestal ook zelf geen voorbeelden in hun om-
gevingg van jongeren die wel zo'n route volgen of hebben gevolgd. Ui t een interview 
mett een Turkse jongen die wel naar de HAV O is gegaan, komt mooi naar voren hoe de 
keuzee voor M B O of HAV O in veel gevallen tot stand komt. 

Ikk wilde altijd al studeren. Ik wilde parapsycholoog worden, ik las daar allemaal 
boekenn over en ik discussieerde daarover met mijn [pleeg]broer. Maar ik zal je ver-
tellenn hoe dat ging. Op een gegeven moment waren we met een Marokkaanse 
vriendd en een andere Turkse vriend en twee Nederlandse jongens, we waren een 
hechtt team. We gingen altijd in de pauze samen voetballen. Die Marokkaanse 
vriend,, die haalde wel D-niveau. Die had ik ook aangezet, van je moet ook D-
niveauu doen. Hij was wel een jongen die intelligent was, maar hij was er niet echt 
meee bezig. Voor mij was de opleiding wel belangrijk, ik dacht er nog wel over na. 
Heell  veel jongens zijn naar de MTS gegaan, dat was toen weer mode. Toen kregen 
wee een formuliertje voor diegenen die na de MAV O nog HAV O wilden doen en toen 
paktee ik nog zo'n formuliertje extra en dat gaf ik aan die Marokkaanse jongen. Die 
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heeftt het gewoon ook ingevuld. En nu nog steeds praten we daarover. Anders had 
hijj  gewoon nergens ingeschreven gestaan. Hij had zich gewoon op de MAVO ge-
richt.. Hij dacht, "MAV O is het. Ik ga werken en als er iets komt dan zien we wel wat 
wee gaan doen." Op de HAVO heeft hij zich echt heel goed ontwikkeld en nu zit hij 
opp de universiteit. (Turkse jongen; universiteit) 

Dee jongeren die in een beperkte brugklas o£ o\> een categoriale MA VO hebben gezeten, 
hebbenn in het algemeen een VBO- of VBo/MAVO-advies gekregen. Voor veel jongeren 
iss dat advies de reden om zich reeds vroeg op een MBO-vervolgopleiding te richten. De 
HAV OO blijf t eigenlijk buiten hun beeld. Zij richten zich op de vakken en de niveaus 
waaropp zij de vakken moeten halen voor die vervolgopleiding. Als er voor bepaalde 
vakkenn slechts c-niveau nodig is, wordt er ook voor dat niveau geleerd. Noch de leer-
krachten,, noch de omgeving van deze jongeren moedigen hen aan om te proberen 
naarr de HAVO door te stromen. 

Dee situatie in de eindexamenklas van de MAVO is vergelijkbaar met die in de brede 
brugklas.. De jongeren die een aantal vakken op c-niveau doen, halen hun eind-
examenn wel en in die zin is er ook geen reden voor de mentor om de ouders te waar-
schuwenn dat het slecht gaat met hun kind. Zoals de kinderen in de brede brugklas 
doorr hun gemiddelde prestaties niet kunnen doorstromen naar de HAVO of het vwo, 
kunnenn deze kinderen niet doorstromen naar de HAVO omdat zij niet alle vakken op 
D-niveauu halen. 

Iss de overstap naar de HAVO dus in eerste instantie afhankelijk van het aantal vak-
kenn op D-niveau, dit betekent niet dat de jongeren die alle vakken op dat niveau doen 
ookk automatisch voor de HAVO kiezen. Een flink aantal jongeren, in het bijzonder 
meisjes,, kiest tóch voor het MBO. Bij de meisjes komt die keuze vooral voort uit een 
inschattingg van de mogelijkheden voor een langdurige studie, niet uit twijfels over 
hunn capaciteiten. De ruimte die sommige meisjes in het gezin krijgen, laat geen lang-
durigee vervolgopleidingen toe. Ik kom hier in hoofdstuk 7 nog uitgebreid op terug. 
Dee Turkse meisjes lijken het vaakst in deze omstandigheden te verkeren. Dit wordt 
bevestigdd door de gegevens uit het SPVA-1994: de schoolgaande Turkse meisjes van 15 
tott en met 24 jaar zitten het minst vaak op de HAVO of het vwo. Sommige jongeren 
zienn er ook tegen op om naar de HAVO te gaan. Ze denken dat het te zwaar is en zijn 
bangg om te blijven zitten. Zitten blijven heeft bij deze jongeren een zeer negatieve la-
ding.. De jongeren die voor de keuze worden gesteld tussen afstromen naar een lagere 
schoolsoortt of blijven zitten, kiezen meestal voor afstromen. Zitten blijven betekent 
meerr gezichtsverlies en de ouders reageren daar ook veel feller op. Veel jongeren spelen 
dann ook maar op safe. Jongeren met een vwo-diploma kiezen er bijvoorbeeld toch 
maarr voor om naar het HBO te gaan, jongeren met alle vakken op D-niveau op de 
MAV OO geven toch maar de voorkeur aan het MBO. 

Ikk had alles op D-niveau gehaald, dus ik kon HAVO doen. Ik had maar één onvol-
doendee en dan kon je HAVO doen, maar het was op het nippertje en dan leek het 
mijj  ook heel erg moeilijk om HAVO te doen. Dus ik wou liever iets doen wat ik voor 
dee volle honderd procent zeker zou halen. Toen ik moest kiezen tussen HAVO of 
MBO,, heb ik daarover ook niet echt met iemand gepraat, ik maakte zelf die keuzes. 
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Ikk vroeg het wel aan mijn ouders, maar die zeiden, "Doe maar wat ji j de beste keuze 
vindt.""  Zij snapten ook niet hoe het schoolsysteem hier werkte. Wat de MAV O is 
off  de HAVO, dat weten ze nog steeds niet, wat voor schooltypen dat eigenlijk zijn. 
Vann mijn ouders kreeg ik geen informatie, dat moest ik allemaal zelf uitzoeken. 
(Marokkaanss meisje; MBO) 

Eenn Marokkaanse jongen die zelfs zijn eindexamen over heeft gedaan om alle vakken 
opp D-niveau te halen, is uiteindelijk toch niet naar de HAV O gegaan. Hij was al een 
keerr blijven zitten en hij wist gewoon niet of hij het aankon. Hi j moest zelfde keuze 
makenn en had niemand in zijn omgeving die hem adviseerde of zijn keuze voor de 
HAV OO ondersteunde. 

Ikk had examen gedaan en ik had vij f vakken op D-niveau en één op c-niveau, maar 
ikk wou graag naar de HAV O . Ik wou zes op D , dus deed ik zes op D . Toen is dat mis-
lukt,, was ik gezakt. Toen heb ik het weer opnieuw gedaan en toen is het gelukt. 
Toenn was het een fantastisch diploma, met zes D'S. Uiteindelijk heb ik toch maar 
voorr de MEAO gekozen. Eigenlijk een stomme beslissing, maar ja. Ik kon ook met 
vij ff  D'S naar de MEAO. Eerst wou ik de HAV O doen omdat ik daarna de HEAO wou 
doen.. Maar later had ik bedacht dat kinderen van de HAV O weinig kans hebben op 
dee HEAO, dat ze toch MEAO doen. Dus ben ik naar de MEAO gegaan. (Marokkaanse 
jongen;; MBO) 

Opp mijn vraag of hij er met iemand over heeft gepraat, antwoordt hij: 'Nee. Ik heb wel 
watt gelezen en ik kijk veel journaal en dan lees je in de krant dat er veel MEAO wordt 
gevraagd.. Dus dat leek mij geen slecht idee.' 

Eenn Turkse jongen verwoordt de consequentie van het gebrek aan advies of stimu-
lanss als volgt: 

Kijk ,, ik wilde wel naar de HAV O , maar als je ouders nou zeggen, "Je kan het!" Ik zou 
zeggen,, "Zoon, je kunt het heus wel," maar zo iemand heb ik niet gehad, dus ben ik 
naarr de MEAO gegaan. (Turkse jongen; universiteit) 

Doors t romin gg na het V B o 

Bijnaa een derde van de schoolgaande tweede-generatie jongeren in het algemeen 
voortgezett onderwijs zit in het VB o. Bijna alle leerlingen die het VB o-diploma hebben 
gehaald,, blijven daarna in het onderwijs (Tesser et al. 1996: 197). Dat VBO-diploma 
biedtt in principe vier keuzemogelijkheden: doorstromen in het reguliere onderwijs 
naarr M B O (1) en KMB O (2) - waarbij vooral het MB O nog de mogelijkheid in zich 
houdtt om te stapelen richting hoger onderwijs —, of een leertraject richting arbeids-
marktt via de streekschool (3) en de korte vakopleiding (4). De jongeren die het ar-
beidsmarkttrajectt volgen, zullen in meerderheid snel met hun studie stoppen. Ik kan 
opp basis van het SPVA-1994 niet bepalen wat de algemene verdeling is in de doorstro-
mingg naar de diverse richtingen. In het LEO-onderzoek is voor alle Turkse en Marok-
kaansee VBO-leerlingen, inclusief de zij-instromers, nagegaan welke vervolgkeuze zij 
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hebbenn gemaakt. Twee derde van de Turkse jongeren gaat door naar het MBO of het 
KMB OO , een kwart gaat door voor een extra jaar op het VBO en één op de tien leerlingen 
gaatt naar het leerlingwezen. Bij de Marokkanen gaat driekwart door naar het MBO of 
hett KMBO, kiest één op de acht leerlingen voor een extra VBO-jaar en gaat een met de 
Turkenn vergelijkbaar aandeel naar het leerlingwezen. Voor de tweede generatie mag 
eenn iets gunstiger verdeling worden verwacht gezien de aanwezigheid van de groep zij-
instromerss in het LEO-bestand (Tesser et al. 1995: 196). 

Dee VBO-leerlingen die ik heb geïnterviewd, zaten destijds allemaal in hun examen-
jaar.. De jongeren die door willen naar het MBO, moeten alle vakken op c/D-niveau 
halen.. Afhankelijk van de gekozen MBO-opleiding mogen ze twee of meerdere vakken 
opp e-niveau halen. Iedereen die op basis van het behaalde eindexamenniveau naar het 
MBOO mag, is ook daadwerkelijk van plan om naar het MBO te gaan. Inn tegenstelling tot 
dee MAVO-leerlingen, kiest hier geen enkele leerling zelf voor een lager niveau. 

Eenn groot aantal jongeren die niet zullen doorstromen naar het MBO of het KMBO, 

onderscheidtt zich al vóór de eindexamenklas negatief doordat zij zijn blijven zitten. 
Bijj  de jongens heeft dit vaak te maken met gedragsproblemen die ertoe hebben geleid 
datt zij achterop zijn geraakt met de leerstof. Hierdoor mogen zij in het laatste jaar geen 
eindexamenn doen op c/D-niveau en kunnen zij dus ook niet door naar het (K)MBO. 

Dee meisjes die voor de richtingen textiel en verzorging (vroeger tezamen de huishoud-
school)) hebben gekozen, mogen het minst vaak door naar het (K)MBO. In hoofdstuk 7 
komm ik nog uitgebreid terug op de situatie van deze jongeren. 

Doorstromingg na het MB O 

Hett VBO en de MAV O tellen gezamenlijk het grootste aantal tweede-generatie jonge-
renn in het voortgezet onderwijs. Daardoor wordt de MBO-opleiding in toenemende 
matee een sleutelopleiding in het verloop van de schoolloopbanen van de Turkse en 
Marokkaansee tweede generatie. Een op de vijf jongeren van 15 tot en met 24 jaar zit op 
eenn MBO-opleiding of heeft die reeds afgesloten. Het MBO biedt in principe de moge-
lijkheidd om door te stromen naar het HBO. De uitval op het MBO is echter groot (Tes-
serr et al. 1996: 200). Voor veel jongeren die wel een diploma behalen, is het MBO een 
eindopleiding.. Een Marokkaans meisje dat via het VBO, MBO en HBO naar de univer-
siteitt is gegaan, vertelt uit eigen ervaring hoe de druk om te gaan werken in het MBO al 
iss ingebouwd. Ik citeer haar, omdat ik veel jongeren ben tegengekomen voor wie het 
logischh is om na het MBO te gaan werken. Haar citaat maakt inzichtelijk hoe dat voor 
veell  jongeren in zijn werk gaat. 

Alss je meedoet aan het hele systeem van het MBO, dan ga je werken. Als ik nu kijk 
naarr vriendinnen van mijn zusje die in het MBO zitten, die krijgen echt stageplaat-
sen.. Die worden zó in het systeem van arbeidsmarkt en werk ingewerkt, dat het 
niett meer dan logisch is om dan inderdaad te gaan werken. Terwijl ik zoiets heb 
van,, MBO is ook een opleiding. Het kan ook een opstap zijn naar iets anders. Ja, het 
iss natuurlijk ook een beroepsopleiding, maar dat wordt gewoon te veel gepushed, 
zodatt er niets anders overblijft. Er wordt ook gezegd, "Maak gebruik van je contac-



DeDe belangrijkste selectiemomenten in het onderwijs 77 7 

tenn met je stage, dan kun je later daar werken." Dat doen ze dan ook vaak en dan 
gaann ze meteen werken. Helemaal als je naar een streekschool gaat of het KMBO, 
datt is daar helemaal op gericht. Dan is je stageplek je enige houvast dat je later werk 
hebt.. (Marokkaans meisje; universiteit) 

Dee MBO-leerlingen uit mijn onderzoek zijn in het algemeen al in te delen in jongeren 
diee hun MBO-opleiding óf als een eindopleiding óf als een springplank naar het H BO 
zien.. Daarbij is er een opvallend verschil tussen meisjes en jongens. Van de meisjes is 
bijnaa niemand van plan te gaan doorstuderen, terwijl bijna alle jongens verder willen. 
Dee gezinssituatie is voor de meisjes die niet doorgaan de belangrijkste factor. De meisjes 
diee niet doorstuderen, hadden deze keuze op grond van hun prestaties niet hoeven ma-
ken.. Die zijn doorgaans zelfs beter dan die van de jongens. De ruimte die zij in het gezin 
voorr hun studie krijgen, is echter te beperkt om voor een vervolgstudie te kiezen. De 
meisjess die wel willen doorgaan, of al door zijn gegaan, geven op een enkeling na aan dat 
hunn keuze zwaar bevochten is en dat zij die keuze ten opzichte van hun ouders telkens 
opnieuww moeten verdedigen. De Turkse meisjes lijken het vaakst gefrustreerd te wor-
denn in hun mogelijkheden om door te studeren. De jongens krijgen weliswaar ook wei-
nigg actieve support van hun ouders, maar worden in ieder geval niet tegengewerkt. 

Kansen,, prestaties en keuzes 

Dee selectie in het onderwijs wordt op vij f belangrijke momenten bepaald. Enkele 
mechanismenn die daarbij een rol spelen, zijn van belang voor de verdere bestudering 
vann succes- en faalfactoren in het onderwijs. Het basisschooladvies is van grote invloed 
opp de keuze van de school in het voortgezet onderwijs. Op die basisschool vindt vooral 
eenn negatieve selectie plaats. De kansen van jongeren met een V B O- o f V B O / M A V O -
adviess om nog door te stromen naar het hoger onderwijs zijn gering. Voor jongeren 
mett een MAVO-advies of hoger staan nog alle mogelijkheden open. De selectie in de 
brugklass laat zien dat het gemeten niveau op de basisschool (het resultaat van de 
Cito-toets)) niet van invloed is op de selectie. De jongeren met een laag of middelmatig 
adviess stromen bijna even vaak door naar de HAV O of het v w o als de jongeren met een 
hoogg advies. Belangrijk is ook de selectie na het VBO en de MAVO . De mogelijkheid 
omm na het VB O en de MAV O door te stromen naar respectievelijk het M B O en de HAV O 
hangtt samen met de vakkenkeuzes en de prestaties die in de loop van de opleiding zijn 
behaald.. Van diegenen die naar de HAV O mogen, gaat een aanzienlijke groep uiteinde-
lij kk toch niet. De selectie op dat moment is dus niet alleen het gevolg van de prestaties, 
maarr ook van een keuze. Keuze is hier wellicht een te sterk woord, omdat de jongeren 
vaakk weinig informatie over de keuzemogelijkheden hebben en weinig ondersteuning 
krijgenn bij het maken van die keuzes. Bij de overstap van M B O naar H BO is eveneens 
hett keuze-element belangrijk. Een aantal meisjes kan weliswaar door naar het H B O, 
maarr doet dat niet. 

Ikk heb aangegeven welke schoolroutes het belangrijkst zijn voor Turkse en Marok-
kaansee jongeren van de tweede generatie. De jongeren uit mijn kwalitatieve onder-
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zoekk zijn niet op dezelfde wijze over deze routes verdeeld als de jongeren uit het SPVA. 

Datt was ook niet de opzet. De jongeren zijn illustratief voor de groep op één van de 
routess of voor de groep die een bepaald selectiemoment al dan niet met succes pas-
seert.. Elke route kent een of meerdere belangrijke selectiemomenten. Voor de directe 
doorstromerss is bijvoorbeeld het advies aan het einde van de basisschool het belang-
rijkstee selectiemoment. De 23 jongeren met een hoog advies kunnen op dat moment 
wordenn vergeleken met 63 jongeren meteen laag of middelmatig advies. Voor de indi-
rectee doorstromers is het advies aan het einde van de brugklas het belangrijkste selec-
tiemoment.. Het belang van de verschillende succes- en faalfactoren bij de selectie-
momentenn wordt bepaald door de verklaringen voor de schoolprestaties te categorise-
renn en te tellen. Zo kan voor de brugklas worden nagegaan hoeveel jongeren proble-
menn hebben met exacte vakken, hoeveel er hulp krijgen en of die hulp effectief is. Ver-
volgenss kan worden gekeken wie de hulp geeft en waarom die al dan niet effectief is. 
Dee effecten van de hulp worden beschreven in de verhalen. Als bepaalde patronen in 
dee verhalen steeds terugkeren, wordt meer en meer duidelijk welke mechanismen ver-
antwoordelijkk zijn voor de schoolprestaties. Op een gegeven moment levert een vol-
gendd verhaal geen diepere inzichten meer op in de succes- en faalfactoren. Dat is wat 
Bertauxx en Thompson (1997: 14) het verzadigingspunt noemen. 

Inn de volgende twee hoofdstukken wordt de selectie in het onderwijs in verband 
gebrachtt met verklarende achtergrondfactoren van de jongeren. Daarvoor kijk ik 
apartt naar het basisonderwijs (hoofdstuk 6) en het voortgezet en vervolgonderwijs 
(hoofdstukk 7). 



HoofdstukHoofdstuk 6 

Succes-- en faalfactoren op de basisschool 

Inn dit hoofdstuk staat de periode tot aan het voortgezet onderwijs centraal. De eerste 
helftt van de schoolloopbaan verloopt voor de meeste Turkse en Marokkaanse jonge-
renn van de tweede generatie niet bijzonder gunstig. Veel jongeren krijgen een laag of 
middelmatigg advies aan het einde van de basisschool en slechts een kleine groep krijgt 
eenn hoog advies. Aan de hand van een vergelijking tussen jongeren met een hoog ad-
viess en jongeren met een laag of middelmatig advies breng ik een aantal factoren naar 
vorenn die de schoolloopbaan in de basisschoolperiode hebben beïnvloed. Ik kijk eerst 
apartt naar de basisschoolperiode omdat het advies aan het einde ervan van groot be-
langg is voor het verdere verloop van de schoolcarrière. 

Hett  basisschooladvies 

Hett basisschooladvies is de belangrijkste indicator voor het al dan niet succesvol zijn 
opp de basisschool. Dat advies is in de meeste gevallen afgeleid van de resultaten van de 
Cito-toets.. In die toets worden de taal- en rekenprestaties van de kinderen getest, als-
medee hun algemene ontwikkeling. In het vorige hoofdstuk ben ik reeds uitgebreid op 
hett basischooladvies ingegaan. Daarin kwam naar voren dat veertien jongeren een ad-
viess hebben gekregen dat zonder meer hoog te noemen is (HAVO of VWO), en negen 
jongerenn een MAVo/HAVO-advies. Ik rangschik het gecombineerde MAVO/HAVO -
adviess ook onder een hoog advies. Dit is enigszins arbitrair omdat deze jongeren ei-
genlijkk op de grens zitten, maar er zijn twee redenen die deze keuze rechtvaardigen. 
Tenn eerste geeft een leerkracht met dit advies aan dat een kind meer dan gemiddeld 
moett worden beoordeeld. Het MAVO /HAVO -advies en hoger impliceert dat de kinde-
renn in principe in het voortgezet onderwijs een opleiding kunnen gaan doen die toe-
gangg geeft tot het hoger onderwijs. Ten tweede wordt hiermee de groep jongeren met 
eenn hoog advies groot genoeg voor de vergelijking met de jongeren die een middelma-
tigg of laag advies hebben gekregen. 

Dee leeftijd waarop jongeren de basisschool verlaten is het tweede objectieve gegeven 
datt iets zegt over hun prestaties in het basisonderwijs. Leerproblemen zijn de belangrijk-
stee reden waarom een aantal jongeren een jaar heeft moeten overdoen. Gedragsproble-
menn spelen daarbij nog nauwelijks een rol. Een enkeling heeft eenjaar moeten overdoen 
omdatt hij of zij een of meerdere jaren tussentijds in Marokko of Turkije is geweest. Ten 
slottee zijn twee kinderen een jaar te laat aan de basisschool begonnen. 

Eenn aanzienlijk aantal jongeren heeft op de basisschool vertraging opgelopen. Dit 
wass ook zichtbaar in de gegevens van het SPVA-1994.1 Twaalf jongeren zijn minstens 
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eenn keer blijven zitten, waarvan de meesten in de onderbouw. Er bestaat een duide-
lijk ee samenhang tussen vertraging in het basisonderwijs en de hoogte van het advies. 
Vann de jongeren die een MAVo/HAVO-advies hebben gekregen, is er slechts een blijven 
zittenn en van de jongeren met een HAVO- of vwo-advies niemand. De jongeren met 
eenn MAV O /HAVO -advies of hoger scoren dus niet alleen aan het einde hoog, maar doen 
hett over de hele linie goed. Een aantal jongeren dat een VBO- of MAVO-advies heeft 
gekregen,, heeft daarentegen een problematische basisschoolperiode achter de rug. 

Vijftie nn jongeren hebben tussentijds in het buitenland op school gezeten.1 Zij zijn 
gelijkelijkk verdeeld over Turken en Marokkanen en meisjes en jongens. Van die vijf-
tienn zijn er tien een jaar in Turkije of Marokko geweest. Het gaat in het algemeen dus 
omm een korte periode. In de meeste gevallen zaten deze kinderen destijds in de boven-
bouww van de basisschool. Voor sommige jongeren was het de bedoeling om voorgoed 
inn Marokko of Turkije te blijven. Zij zouden hun opleiding daar vervolgen en de fa-
miliee zou later ook teruggaan. De jongeren die in de onderbouw of zelfs al vóór de ba-
sisschooll  in Marokko of Turkije hebben verbleven, gingen vaker in het kader van een 
tijdelijkk regeling omdat beide ouders werkten of omdat de moeder ziek was en niet 
voorr hen kon zorgen. Het kind werd dan ondergebracht bij familie in het land van 
herkomst.. Van de jongeren die tussentijds in het buitenland zijn geweest, heeft slechts 
éénn een hoog basisschooladvies gekregen. Een tijdelijk verblijf in het herkomstland 
heeftt derhalve eveneens een gevoelig effect op de prestaties in de basisschoolperiode. 

Hett basisschooladvies is aldus nauw verweven met al dan geen vertraging in of onder-
brekingg van de schoolloopbaan. Aan de ene kant zijn er de jongeren met een hoog ad-
viess die zonder vertraging en onderbreking hun basisschool hebben doorlopen, aan de 
anderee kant de jongeren met een laag of middelmatig advies waarvan een deel vertra-
gingg heeft opgelopen en een deel tussentijds in het buitenland heeft gezeten. Met deze 
tweedelingg tussen jongeren op grond van dat advies worden dus ook andere relevante 
verschillenn tussen de jongeren meegenomen. Ik gebruik dit advies hier dan ook als cri-
teriumm voor het wel of niet succesvol zijn op de basisschool. 

Verklarendee succes- en faalfactoren 

Uitt het leerling-onderzoek komen drie factoren naar voren die apart of in combinatie 
hett basisschooladvies hebben beïnvloed. Dat zijn de Nederlandse taalontwikkeling van 
dede kinderen, het sociaal-pedagogische klimaat op school en het contact tussen ouders en 
leerkrachten.leerkrachten. Ik bespreek deze factoren eerst apart, om vervolgens in de laatste para-
graaff  naar hun samenhang te kijken. 

DeDe Nederlandse taalontwikkeling 

Dee prestaties in taal en rekenen bepalen in belangrijke mate de adviezen voorde keuze 
vann schooltypen in het voortgezet onderwijs (Tesser et al. 1996:174). Diverse onder-
zoekenn hebben uitgewezen dat Marokkaanse en Turkse kinderen in de Nederlandse 
taalontwikkelingg én in rekenen achterblijven bij Nederlandse kinderen. De achter-
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standd in taal is echter het grootst. Bovendien is de achterstand bij rekenen voor een 
deell  ook te verklaren door problemen die zich voordoen met het Nederlands als in-
structietaal.. Marokkaanse en Turkse kinderen onderscheiden zich voora! van Neder-
landsee jongeren in hun cognitieve ontwikkeling op het verbale terrein. Bij de non-
verbalee cognitieve ontwikkeling, belangrijk voor rekenen, wordt geen achterstand ge-
metenn (ibid.: 182). Onderzoekers op dit terrein gaan ervan uit dat rekenen meer dan 
taall  op school wordt geleerd. De Nederlandse taalontwikkeling wordt vooral beïn-
vloedd door de omvang van de woordenschat. De actieve woordenschat en het omzet-
tenn van woorden in een andere vorm (meervoud, verleden tijd en vergrotende trap), 
blijkenn de grote struikelblokken. Verhoeven en Vermeer (1992) hebben laten zien dat 
Turksee en Marokkaanse kleuters duizend Nederlandse woorden kennen en Neder-
landsee kinderen ongeveer drieduizend. Turkse en Marokkaanse kinderen hebben een 
schijnbaarr onoverbrugbare achterstand in taalvaardigheid in het Nederlands (Tesser 
ett al. 1996:176,186). Verschillen in het eindadvies van de basisschool hangen voorna-
melijkk samen met verschillen in Nederlandse taalvaardigheid. 

Inn de Cito-toets wordt zowel de actieve als passieve beheersing van de Nederlandse 
taall  getest. Uit de resultaten van de Cito-toets kan worden afgeleid dat kinderen met 
eenn hoog advies aan het einde van de lagere school geen noemenswaardige achterstand 
meerr hebben in de Nederlandse taal. Het Nederlands is niet de moedertaal van de 
tweedee generatie jongeren. Thuis worden er twee talen gesproken en zij worden dan 
ookk tweetalig opgevoed. Dat deze jongeren desondanks in de Cito-toets hoog scoren 
opp Nederlands, geeft aan dat hun Nederlandse taalontwikkeling zeer voorspoedig is 
verlopen.. Zij zijn met minder achterstand aan hun lagere school begonnen, of zij heb-
benn hun taalachterstand ten opzichte van Nederlandse kinderen op de lagere school 
ingehaald. . 

Beidee situaties komen uit de interviews naar voren. Een deel van de jongeren met 
eenn hoog advies sprak al goed Nederlands voordat zij naar de lagere school gingen. 
Anderenn beheersten het Nederlands gebrekkig, maar haalden die achterstand op de la-
geree school snel in. In vergelijking met de jongeren met een lager advies valt ook het 
leesgedragg van deze jongeren op: zij lazen niet alleen meer, maar zijn ook eerder met 
lezenn begonnen/ 

Nederlands,, ik droom in het Nederlands. Ik ben op school Nederlands opgevoed 
enn ik had altijd Nederlands om mij heen. Ik heb ook Nederlandse vrienden. Tv 
Nederlands,, kranten Nederlands, boeken Nederlands en met mijn broers en zus-
senn praat ik ook Nederlands. (Marokkaanse jongen; vwo-advies) 

Hiertegenoverr staat het verhaal van een Turks meisje. 

Dee krant lees ik wel. Turkse kranten over popsterren bijvoorbeeld, maar de Tele-
graafgraaf niet. Soms Turkse boeken of romans, dat lees ik ook wel. Die lees ik al vanaf 
dee eerste klas. Meestal Turkse boeken eigenlijk, Nederlandse boeken af en toe. 
(Turkss meisje; VBO-advies) 

Hett verschil in Nederlandse taalontwikkeling is vooral te verklaren uit opvattingen 
enn gedragingen in het gezin die in de basisschoolperiode direct en indirect het con-
tactt met de Nederlandse taal van de kinderen beïnvloeden. Daarvoor is het belangrijk 
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welkee taal thuis wordt gesproken, maar vooral in welke mate jongeren in contact 
komenn met Nederlanders. Het laatste heeft vooral betrekking op contacten met 
Nederlandsee vriendjes en vriendinnetjes en Nederlandse mensen uit de buurt. Een 
specialee contactsituatie is de schoolcontext.4 

DeDe voorschoolse periode 

Inn het Nederlandse taalcontact spelen de ouders een belangrijke rol. In sommige 
gezinnenn wordt thuis geen Nederlands gesproken en spraken de kinderen toen zij op 
hunn vierde of vijfde naar de lagere school gingen nauwelijks een woord Nederlands. 
Geenn van hen heeft uiteindelijk een hoog advies gehaald. 

Taalachterstandd heeft elke allochtoon, als je thuis Turks praat, als je thuis met je 
ouderss Turks praat, heeft iedereen een achterstand, iedereen. Bijvoorbeeld als ik 
thuiss zit, dan zitten wij ongeveer vijf uur Turks te lullen. Nou ja, dat gaat dan ten 
kostee van je Nederlands. Toen ik naarde kleuterschool ging, toen ik vier jaar was, 
sprakk ik geen woord Nederlands, ik sprak vloeiend Turks. (Turkse jongen; 
IV BB o -advies) 

Inn andere gezinnen spreken de kinderen onderling Nederlands en in een aantal geval-
lenn wordt ook met de ouders Nederlands gesproken. Deze groep is echter ook onder 
dee jongeren met een hoog advies zeer klein. Een aantal ouders staat het gebruik van 
hett Nederlands in het gezin wel toe of stimuleert dat zelfs, maar in andere gezinnen 
wordtt dat ontmoedigd of zelfs verboden. Sommige ouders stimuleerden hun kinde-
renn al vroeg met Nederlandse kinderen om te gaan. Ze speelden op straat met Neder-
landsee kinderen en mochten hun Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes ook mee 
naarr huis nemen of bij hen thuis gaan spelen. Andere ouders waren terughoudender 
mett dergelijke contacten, zodat er zich al vóór de lagere school grote verschillen tus-
senn de kinderen voordeden. Daar waar het Nederlands thuis wordt gestimuleerd, zijn 
dee kinderen met een geringere Nederlandse taalachterstand aan de lagere school 
begonnen. . 

Dee Nederlandse taalbeheersing in de voorschoolse periode hangt ook samen met 
dee rangorde in het gezin. Naarmate een kind meer oudere broers en zussen boven zich 
heeftt die in Nederland zijn geboren of daar voor een deel zijn opgegroeid, is de Neder-
landsee taalontwikkeling beter. De oudere broers en zussen spraken op school Neder-
landss en schakelden in hun contact met een jonger broertje of zusje al snel over op het 
Nederlands. . 

Toenn de oudste jongens naar school gingen, konden ze bijna geen Nederlands ver-
staan,, vooral die oudste niet. Want bij mijn man is zijn Nederlands nog steeds 
slecht,, en toen helemaal. Bij de tweede waren het een paar woorden en de derde 
wass heel anders. Alleen de oudste is altijd de dupe geweest. (Turkse moeder) 

Dee jongeren die met een gebrekkige Nederlandse taalkennis aan de basisschool zijn 
begonnen,, hadden een problematische start op school. Zij konden de leerkracht niet 
goedd verstaan en zelf ook niet goed duidelijk maken wat zij wilden. Het maakte hen 
onzekerr en omdat de school een nieuwe ervaring was, voelden veel van deze jongeren 
zichh in de beginperiode erg ongelukkig op school. Zij hadden niet alleen moeite om 
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mett de leerkracht te communiceren, maar konden ook nauwelijks met hun Neder-
landsee klasgenootjes praten. Het gevolg was dat zij vooral optrokken met andere 
Turksee of Marokkaanse kinderen uit de klas. 

Hiervoorr heb ik al gewezen op het belang van de woordenschat. Vergroting daar-
vann vindt vooral plaats door interactie met mensen met een grotere Nederlandse 
woordenschatt (Leseman 1989). Een gebrekkige Nederlandse woordenschat bemoei-
lijk tt het contact met Nederlandse kinderen en dat geringe contact vertraagt op zijn 
beurtt weer de Nederlandse taalontwikkeling, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. 
Lesemann stelt dat een eenmaal opgelopen taalachterstand moeilijk meer is in te halen. 
Dee Nederlandse taal blijf t voor deze kinderen gedurende de hele basisschool een 
handicapp die hen achtervolgt tot aan het schooladvies. Voor leraren is de Neder-
landsee taalvaardigheid zeer belangrijk in de beoordeling van de mogelijkheden van 
leerlingen. . 

Toenn ik naar de eerste ging was mijn Nederlands nog niet echt goed. Ik verstond 
eenn heleboel dingen nog niet en de lerares had het er ook nog een beetje moeilijk 
mee.. Aan het einde van de lagere school kreeg je adviezen, van waar kan je nu te-
recht.. Mij n rekenen was gewoon hartstikke goed, maar toch zei de leraar tegen mij, 
"MAV OO red je zeker, daar hoef ik mij geen zorgen over te maken, maar HAVO is 
denkk ik toch een beetje te hoog gegrepen." (Marokkaans meisje; MAVO-advies, 
geenn Cito-toets) 

DeDe basisschool 
Opvallendd veel kinderen met een hoog basisschooladvies hebben op een zogenaamde 
wittee school gezeten, een school met weinig buitenlandse leerlingen. Zij woonden in 
eenn omgeving waar (nog) betrekkelijk weinig andere Marokkaanse of Turkse gezin-
nenn woonden. Sommige ouders woonden weliswaar in een omgeving met veel buiten-
landsee gezinnen, maar hebben bewust gekozen voor een school met weinig Turkse of 
Marokkaansee kinderen. Vaak was dit een christelijke of katholieke school. 

Dee term 'witte school' verdient hier enige nuancering. De verhouding tussen de 
aantallenn allochtone en Nederlandse jongeren op een school als geheel moet onder-
scheidenn worden van die verhouding in de verschillende klassen van die school. Een 
schooll  kan in de onderbouw al bijna helemaal 'zwart' zijn, terwijl in de bovenbouw 
nauwelijkss allochtone leerlingen zitten. De situatie in de klas is het belangrijkst voor 
hett Nederlandse taalcontact.5 Maar ook in de klas zelf hoeft de meerderheid van de 
jongerenn niet van buitenlandse afkomst te zijn om toch effect te hebben op de Neder-
landsee taalontwikkeling van de allochtone jongeren. Als er binnen de allochtone min-
derheidd bijvoorbeeld zes of zeven Marokkaanse of Turkse jongeren zijn, kan dit die 
taalontwikkelingg al aanzienlijk beïnvloeden. Vaak vormen die jongeren een vrien-
dengroepjee in de klas en spreken zij onderling geen Nederlands. 

Uitt de beschrijvingen van de jongeren met een hoog advies blijkt dat de samenstel-
lingg van de klas een belangrijke, positieve invloed heeft gehad op hun taalontwikke-
ling.. De jongeren die op scholen zaten met weinig buitenlandse leerlingen, geven aan 
datt de leraren veel aandacht besteedden aan hun Nederlandse taalgebruik. Omdat er 
maarr weinig buitenlandse kinderen in de klas zaten, hadden zij hiervoor ook meer tijd. 
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Inn de tijd dat ik naar de basisschool ging waren er nog maar weinig Marokkanen en 
buitenlanders.. Toen was het nog veel meer gemengd. Nederlanders waren toch in 
dee meerderheid. Ik was de enige Marokkaan, of nee, er was nog een Marokkaanse 
jongenn in een andere klas. Ik herinner mij dat de leraar altijd tegen mij zei, "Het is 
héthét boek, in plaats van de boek," en dat hij zei, "Je mag niet naar het vwo als je dat 
blijf tt zeggen." (Marokkaanse jongen; vwo-advies) 

Voorr de jongeren die op 'zwarte scholen' hebben gezeten, was een dergelijke indivi-
duelee begeleiding niet mogelijk omdat daar tien of vijftien kinderen met taalproble-
menn moesten worden geholpen. Daar waren ook kinderen van de tussengeneratie bij, 
diee net in Nederland waren gearriveerd en nauwelijks Nederlands verstonden. Begin 
jarenn tachtig veranderden sommige scholen in enkele jaren tijd van 'witte scholen' in 
scholenn met een meerderheid aan buitenlandse kinderen. Deze snelle verandering 
veroorzaaktee een aantal jaren een crisissituatie op deze scholen. Leraren klaagden dat 
hett bijna onmogelijk was om goed les te geven door de te grote onderlinge verschillen 
tussenn de leerlingen in leeftijd, kennis van de Nederlandse taal en ervaring in het Ne-
derlandsee onderwijs (De Jong 1986).6 Leerkrachten pasten het taalniveau in de klas 
aann of boden de kinderen op verschillend niveau leerstof aan. In vergelijking met de 
zij-instromerss was het taalniveau van de tweede generatie jongeren hoger, maar leer-
krachtenn maakten veelal geen onderscheid tussen deze twee groepen jongeren. 
Tweede-generatiee jongeren hebben daardoor vaak les gehad op een niveau dat eigen-
lij kk beneden hun kunnen lag. 

Dee kinderen die op 'witte scholen' hebben gezeten, speelden in de pauzes en na 
schooll  met Nederlandse klasgenootjes. De fouten die typisch zijn voor tweetalige kin-
derenn werden door hun Nederlandse medeleerlingen gecorrigeerd. Voor de jongeren 
diee werden aangesproken op hun fouten was dat was niet altijd even leuk, maar het 
heeftt wel hun Nederlandse taalgevoel gestimuleerd. De jongeren die met veel buiten-
landsee kinderen op school zaten, vormden vaak aparte Turkse of Marokkaanse vrien-
dengroepjes.. Zij spraken onderling in een soort van mengtaal van Marokkaans-
Nederlandss of Turks-Nederlands en versterkten elkaar juist daardoor in de typische 
fouten.77 Ook de uitspraak van het Nederlands is door de samenstelling van de klas bij 
dezee jongeren sterk beïnvloed. De jongeren die op 'witte scholen' zaten, verwisselden 
langzaamm het Marokkaanse of Turkse accent voor het lokale. 

Hett leesgedrag van de jongeren verschilt als gezegd ook behoorlijk. De jongeren 
mett een hoog advies zijn niet alleen eerder met lezen begonnen en lazen meer dan de 
jongerenn met een laag advies, maar gingen ook veel vaker naar de bibliotheek. Het le-
zenn is in de basisschoolperiode heel direct gekoppeld aan de taalontwikkeling. Lezen 
wordtt als vaardigheid op school getoetst en in die context is een intensief leesgedrag 
all  positief voor de schoolprestaties. Veel lezen vergroot de woordenschat en door veel 
tee lezen, leren kinderen ook woorden herkennen (woordbeeld). Kinderen worden ge-
ïntroduceerdd in de wereld van boeken doordat zij op school of thuis worden voorge-
lezen.. De nieuwsgierigheid naar boeken en strips wordt gestimuleerd als andere kin-
derenn in het gezin of vriendjes en vriendinnetjes deze in huis hebben en daar samen 
overr praten. Ook de school kan een belangrijke rol spelen in het leesgedrag van de 
kinderen.. Juist voor die kinderen die thuis geen boeken hebben, is het een uitkomst 



Succes-Succes- en faalfactoren op de basisschool 

alss de school boeken uitleent uit de eigen bibliotheek. Uit de interviews komt naar 
vorenn dat de 'witte scholen' sterker op leesactiviteiten waren gericht dan de 'zwarte 
scholen'. . 

Ikk vond het heel leuk om te lezen op de lagere school. Asterix en Obelix, dat waren 
mijnn lievelingsstrips. We hadden een bibliotheek op school, een heel kleintje en 
daarr mocht je elk weekend een boek uit meenemen, dat deed ik heel graag. Ik lees 
nogg steeds heel graag. In de tweede klas moesten wij al boeken lezen, je moest in 
eenn bepaalde periode een aantal boeken uit hebben. Pluk van de Petten/lat, en die 
zwart-witt stripfiguren. En zo ben ik begonnen met lezen eigenlijk. Ik herinner mij 
datt we toen ook nog heel ver weg woonden van de bibliotheek. Het was in de vijf -
de,, zesde klas, toen we echt werkstukken moesten maken, moest je daar boeken 
halen.. Maar in een periode dat je niets hoefde te maken, las ik ook heel graag. En 
mijnn broers hadden ook altijd boeken thuis, die nam ik dan ook, van die dikke pil-
lenn en die las ik dan, ja. Ze merkten er niks van, want ze waren meestal op school als 
ikk ze las. (Marokkaans meisje; HAVO-advies) 

Veell  leesgrage jongeren benadrukken de stimulans van oudere broers en zussen. Zij 
zijnn veelal via hun oudere broer of zus met boeken in aanraking gekomen of lid gewor-
denn van de bibliotheek. 

NederlandseNederlandse vriendjes en vriendinnetjes 
Voorr de Nederlandse taalontwikkeling is niet alleen de schoolcontext van belang, 
maarr ook de buitenschoolse omgeving. De samenstelling van de buurt waarin de kin-
derenn zijn opgegroeid, speelt hierbij een grote rol. Het volgende citaat van een Marok-
kaansee moeder kan dit illustreren. 

Wi jj  hadden een hele goede band met Nederlanders, het was vrij normaal dat we bij 
elkaarr op bezoek gingen. De kinderen hadden eigenlijk van kinds af aan al contact 
mett Nederlandse kinderen. Vanaf de jaren tachtig was het heel erg veranderd. Ik 
kann niet echt concreet aangeven van dit of dat, want ik heb nog steeds goed contact 
mett de buren, we geven elkaar ook de sleutel. De buurt is echt veranderd, er zijn 
veell  meer Marokkanen komen wonen, Nederlanders sluiten zich meer af. Toen we 
hierr kwamen wonen was de helft nog gewoon Nederlands. Als de kinderen buiten 
gingenn spelen, dan speelden ze met Nederlandse kinderen. Maar als er nu iemand 
verhuistt komt er een Marokkaanse familie voor in de plaats. Ze gooien ze op een 
hoop.. Ik merk nu dat de Nederlanders hun kinderen niet meer met buitenlandse 
kinderenn laten spelen en ook niet meer met hen naar school laten gaan. Vroeger 
wass het heel normaal dat als je ziek was, dat de Nederlandse buren je kinderen van 
schooll  naar huis brachten. (Marokkaanse moeder) 

Eenn aantal ouders is destijds bewust verhuisd naar een buurt waar veel Nederlanders 
woonden.. Maar hoewel veel ouders klagen over het eenzijdige karakter van hun wijk , 
hebbenn slechts enkele die stap gezet. De vader uit het onderstaande citaat is altijd zeer 
actieff  geweest, eerst als tolk op zijn werk en vertegenwoordiger van de Turkse werk-
nemers,, daarna als lid van de oudercommissie op de school van zijn kinderen en ten 
slottee als lid van de moskeeraad. 



86 6 DeDe sleutel tot succes 

Dee kinderen hebben altijd Nederlandse vrienden gehad, in de buurt en op school. 
Toenn de oudste kinderen acht en vijf waren zijn we naar Heerhugowaard verhuisd. 
Ikk heb dat expres gedaan omdat de huurwoningen die mij aangeboden werden 
voorr mijn familie, steeds in dezelfde allochtone buurt lagen. Ik wilde niet dat mijn 
kinderenn in zo'n buurt op zouden groeien. Ik ben toen verhuisd naar Heerhugo-
waard.. Dat waren toen, en ook nu, naar verhouding vrij dure huurwoningen, maar 
ikk zag dat als een investering in de toekomst van de kinderen. Mij n Turkse vrien-
denn zeiden, "Waarom huur je zo'n dure woning, de woningen zijn hier toch veel 
goedkoper,""  maar ik heb mij daar niets van aangetrokken en ik ben heel blij dat ik 
diee beslissing genomen heb. In de straat waar we nog steeds wonen in Heerhugo-
waardd waren wij de eerste buitenlandse familie en ook op school waren niet veel 
buitenlandsee kinderen. Ik ben meteen kennis gaan maken met de buren. Ik heb 
henn verteld, "Wi j komen uit Turkije, maar ik hoop dat we goede buren worden." 
Enn ik heb hen meteen uitgenodigd om langs te komen. (Turkse vader) 

Voorr het contact met Nederlandse kinderen speelt de buurtsamenstelling een belang-
rijk ee rol, maar ook in hoeverre ouders de omgang met Nederlandse kinderen stimule-
ren.. In de basisschoolperiode is vooral de deelname aan (sport)activiteiten van de kin-
derenn van belang, omdat zij via deze activiteiten vaak hun vriendenkring opbouwen. 
Veell  jongens hebben bijvoorbeeld gevoetbald, sommigen op straat met jongeren uit 
dee buurt, anderen in een voetbalclub. De jongens die in teamverband voetbalden, 
speeldenn meestal in een elftal met in meerderheid Nederlandse of Surinaamse kinde-
ren.. Veel jongens trainden wel twee tot drie keer per week en in het weekend werd een 
wedstrijdd gespeeld, waarbij ze vaak een hele dag met hun team op stap waren. De jon-
genss uit het elftal maakten daarmee een groot deel van hun vriendengroep uit en zeker 
naa een paar jaar samen spelen waren de vriendschappen die zich daaruit ontwikkelden 
vaakk hechter dan die op school of in de buurt. Maar het voetballen in clubverband of 
hett deelnemen aan andere georganiseerde activiteiten kost geld en sommige ouders 
haddenn dat ervoor over, andere niet. Het hangt juist vaak van dit soort afwegingen af 
off  jongeren wel of niet met Nederlandse kinderen zijn omgegaan. 

TussentijdsTussentijds verblijf in het herkomstland 
Sommigee ouders hebben al vroeg bepaald dat hun toekomst en die van hun kinderen 
inn Nederland lag. Zij hebben hun kinderen dan ook van kleins af aan gestimuleerd om 
Nederlandss te leren en met Nederlandse kinderen om te gaan, waarmee ook de keuze 
voorr een 'witte school' welhaast voor de hand liggend was. Deze ouders hebben wat 
Klatter-Folmerr (1996:128 e.v.) een positieve attitude ten opzichte van de Nederlandse 
taall  noemt. 

Ikk heb die school gekozen, omdat ik de kinderen niet kon helpen met Nederlands 
enn mijn man werkt. Ik ben hier nooit op school geweest, wel in Marokko maar niet 
hier.. En ja, ik heb gehoord, als de kinderen thuis Marokkaans spreken en op school 
Nederlands,, dat is moeilijk. Dus dacht ik, het is goed om de jongens naar Buiten-
veldertt te sturen, omdat daar veel Nederlandse jongeren zitten. De kinderen leren 
daarr meer, want daar waar veel buitenlandse kinderen bij elkaar zitten leren ze geen 
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Nederlands.. Mij n oudste zoon was de eerste Marokkaanse jongen die daar op 
schooll  kwam. Ja, je leeft in Nederland, je denkt niet dat je teruggaat naar Marokko. 
Jee denkt aan de toekomst van je kinderen, dus je moet ook een goede school voor je 
kinderenn uitzoeken, dat is heel belangrijk voor je kinderen. Toen de kinderen hier 
geborenn zijn, hebben wij er nooit meer aan gedacht om terug te gaan. Ja, toen in de 
jarenn zestig de gastarbeiders kwamen toen hebben ze altijd gedacht, we zullen een 
beetjee geld sparen en dan kunnen we terug naar Marokko. Maar later zijn ze toch 
niett gegaan. Ik heb toen de kinderen hier zijn geboren altijd gedacht, nou kunnen 
wee niet meer terug. (Marokkaanse moeder) 

Dezee opstelling staat in schril contrast met die van de ouders die heel lang hebben 
gedachtt dat ze terug zouden gaan naar Turkije of Marokko. De kinderen van deze ou-
derss vertellen dat er destijds, mede met het oog op een eventuele terugkeer van het ge-
zin,, thuis veel belang werd gehecht aan het leren van Turks of Marokkaans. Deze ou-
derss hadden vooral een positieve attitude tegenover de eigen moedertaal. Zij hechtten 
bijvoorbeeldd sterk aan de lessen die op school werden gegeven in het kader van het 
Onderwijss in Eigen Taal en Cultuur (oETC), en de kinderen gingen veelal ook nog 
buitenn school om naar Marokkaanse of Turkse les. De moedertaal was ook nadrukke-
lij kk aanwezig. In deze gezinnen werd volop naar Turkse of Arabische zenders gekeken, 
werdd onderling veel Turks, Marokkaans-Arabisch of Berber gesproken en waren de 
kinderenn bovendien sterk op de jeugdcultuur in het herkomstland gericht. Een kleine 
groepp ouders vond de beheersing van de moedertaal zo belangrijk dat zij hiervoor zelfs 
dee schoolloopbaan van de kinderen in Nederland onderbraken. Let wel, het gaat hier 
omm opvattingen die ouders ten tijde van de basisschoolperiode van de kinderen had-
den.. Tien jaar later denken veel ouders daar anders over, omdat zij de terugkeerge-
dachtee inmiddels hebben verlaten. 

Vijftie nn jongeren hebben tijdens de basisschoolperiode voor kortere of langere tijd 
inn Marokko of Turkije op school gezeten. Dat tussentijdse verblijf heeft er weliswaar 
inn de meeste gevallen niet toe geleid dat er een klas op de basisschool moest worden 
overgedaan,, maar bijna alle kinderen vertellen dat hun Nederlandse taalbeheersing 
daardoorr sterk achteruit was gegaan en zij deze in Nederland weer moesten bijspijke-
ren.. Het tussentijdse verblijf in Marokko of Turkije heeft aldus op het gebied van de 
Nederlandsee taalontwikkeling wel degelijk zijn tol geëist. Di t laatste zien we ook te-
rugg in het gegeven dat slechts één Marokkaans meisje dat een jaar in Marokko is ge-
weestt een hoog advies heeft gekregen. De periode weg uit Nederland was voor veel 
kinderenn ook omgeven met veel onzekerheid. Ook al ging het vaak om een korte peri-
ode,, de aankondiging, het eventuele uitstel en een nieuwe aankondiging van vertrek 
haddenn voor de kinderen reeds daarvoor effect op zijn of haar positie op school.' De 
argumentenn die naar voren zijn gebracht om kinderen naar Turkije of Marokko te 
sturen,, vertonen in beide groepen veel overeenkomsten. 

Ikk ben een jaartje in Marokko geweest en heb daar op school gezeten. Dat was toen 
ikk naar de vijfde klas moest. Ik ging met mijn zuster en mijn broertje en mijn ande-
ree zusje, mijn ouders waren gewoon hier. Het lag aan ons accent [Nederlands ac-
centt in het Marokkaans-Arabisch] weet je, en mijn vader wou dat wij het Arabisch 



888 De sleutel tot succes 

eenn beetje beheersten en toen moesten wij naar Marokko. Het is ons wel aardig 
gelukt.. We woonden daar bij mijn oom. Ik kon al een beetje Arabisch, want ik zat 
hierr ook op de moskeeschool en op de Marokkaanse school en op school, kreeg ik 
ookk nog Arabisch. Ik kan het wel lezen. (Marokkaans meisje; VBO-advies) 

Inn 1988 ben ik naar Turkije geweest, ik zat toen in groep vier. Ik heb maar een jaar 
inn Turkije gestudeerd, verder niet. Best wel weinig, maar het was eigenlijk niet zo 
leukk daar. Mij n ouders dachten dat het beter was voor mijn Turks, zodat ik meer 
overr mijn eigen taal weet, daarom eigenlijk. Ik woonde bij mijn opa, en ik had daar 
ookk nog een neef uit Duitsland. We zaten op dezelfde school, dus we bleven samen 
daarr in Turkije bij mijn opa en oma en mijn moeder was er ook nog bij. Mij n moe-
derr bleef ook een jaar. Mij n broertje was ook bij ons, hij was nog een baby (Turks 
meisje;; MAVo-advies) 

Waaromm het Turkse meisje na een jaar weer is teruggegaan, weet ze niet. Ze denkt dat 
haarr moeder wellicht te veel heimwee naar haar vader en naar Nederland had gekre-
gen.. Ze was destijds blij om terug te gaan, maar eenmaal terugviel het haar niet mee. 

Ja,, ik was mijn Nederlands helemaal vergeten. Ik moest weer helemaal opnieuw 
beginnen,, dus ik kreeg bijles om Nederlands te leren en ook bijles voor rekenen. 
Hett meeste was ik eigenlijk het Nederlands vergeten. Ik wist gewoon van woorden 
niett meer wat het betekende. De eerste dag in Nederland kwam mijn vriendin naar 
mijj  toe, "Hoi Berk!" Ik keek haar zo aan en dacht, wat zegt ze nou allemaal? Ze zei, 
"Komm je naar buiten?" Mij n vader zei, "Ze komt er aan," maar ik verstond hele-
maall  geen Nederlands meer. In Turkije had ik helemaal geen Nederlands meer ge-
sproken.. Met wie kón je Nederlands praten? Met niemand, met mijn moeder ook 
niett echt. 

Dee jongeren zelf kijken op z'n best met gemengde gevoelens terug op hun tussentijdse 
verblijf.100 Destijds vonden ze het wel belangrijk om de taal te leren en iets te weten te 
komenn over het land waar hun ouders vandaan komen, maar de meesten zien het ach-
teraff  als verspilde tijd of wijzen erop dat zij ook hierdoor geen hoog advies hebben ge-
kregen. . 

Sociaal-pedagogischSociaal-pedagogisch klimaat op school 

Dee term sociaal-pedagogisch klimaat gebruik ik als verzamelnaam om het klimaat op 
schooll  te beschrijven zoals leerlingen en ouders dat hebben beleefd. Het is geen vooraf 
geconstrueerdee factor die ik heb getoetst. Onder de noemer van het sociaal-pedago-
gischh klimaat zijn drie, onderling samenhangende factoren te onderscheiden. De rela-
tiee met de leerkrachten is de eerste. De jongeren hebben hen als prettig of stimulerend 
ervaren,, of merken juist op dat zij weinig aandacht van hen hebben gekregen. In som-
migee gevallen is hun gedrag zelfs als discriminerend ervaren. De mening van de ouders 
overr de leerkrachten op de basisschool is meestal uitgebreider en bovendien vaak geba-
seerdd op ervaringen met meerdere kinderen. De tweede factor die van belang is, is 
hett gemiddelde prestatieniveau op school. In het algemeen lijk t er op basis van de 
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Cito-toctsgcgcvcnss een samenhang te bestaan tussen het gemiddelde prestatieniveau 
vann de scholen en de prestaties van de leerlingen uit mijn onderzoek. Ten derde speelt 
dee waardering van ouders voor de school een rol. Naarmate de ouders tevredener wa-
renn over de school, dus het een 'goede school' vonden, hadden zij ook meer vertrou-
wenn in de leerkrachten en beter contact met hen. Dit bevorderde het leerklimaat voor 
dee kinderen. De signatuur van de school is hierbij een factor van betekenis. Daar waar 
dee wijze van lesgeven en de omgang tussen leerkrachten en leerlingen beter aansloten 
bijbij  de thuiscultuur, waren de verhoudingen tussen kinderen en leerkrachten beter, 
evenalss de verhoudingen met de ouders. 

Sommigee ouders en jongeren geven ter illustratie van het algehele schoolklimaat voor-
beeldenn van een conflict of juist van de goede samenwerking met een leerkracht. 
Anderenn benadrukken dat het voorbeeld specifiek is voor de relatie met één leer-
kracht.. Ik ga eerst in op het interviewmateriaal waarin de school als geheel wordt be-
commentarieerd.. De samenstelling van de school speelt ook hier weer een belangrijke 
rol. . 

Dee kinderen hebben allemaal op dezelfde lagere school gezeten, maar de school 
iss in vijfjaar tijd enorm veranderd. Toen de oudste daar op school kwam, zaten 
err drie buitenlandse jongeren op. Toen de jongste op die school kwam, zaten er 
nogg maar twee Nederlandse kinderen in zijn klas. Door die snelle veranderingen is 
hett schoolklimaat enorm veranderd. Mijn oudste kinderen kregen veel aandacht 
vann de meesters. Zij stimuleerden hen om vooruit te komen. Ik had ook veel con-
tactt met de leraren over de kinderen. Ik had echt het idee dat wij samenwerkten 
omm de kinderen vooruit te helpen. De oudste kinderen konden met hun advies 
naarr het Caland-lyceum. De jongste heeft echter een VB o-advies gekregen en ze 
willenn hem niet aannemen op het Caland-lyceum. Ik verwijt dat vooral de lagere 
school.. Zij hebben hem te weinig aandacht gegeven en te weinig gestimuleerd. Pas 
alss je de bal een zetje geeft gaat hij rollen. Zij hebben hem dat zetje niet gegeven. 
(Turksee vader) 

Inn een aantal gezinnen zijn meerdere kinderen op de basisschool blijven zitten. Deze 
ouderss vragen zich hardop af of de leerkrachten wel voldoende aandacht hebben be-
steedd aan de specifieke problemen van Marokkaanse en Turkse leerlingen. Zij wisten 
datt hun kinderen een taalachterstand hadden en hadden verwacht dat leerkrachten 
daarr ook extra aandacht aan zouden besteden. In sommige gevallen hebben opeen-
volgendee leerkrachten hele duidelijke leermoeilijkheden niet onder ogen gezien en 
heeftt een kind jarenlang zonder de juiste begeleiding op school gezeten. Het onder-
staandee verhaal gaat over een meisje met een ernstige oogafwijking die veel te laat 
werdd onderkend. 

Mij nn dochter kreeg aan het einde van de lagere school advies om naar een speciale 
schooll  te gaan. Zij had last van één oog, waardoor het op school niet goed ging 
enn toen hebben ze haar naar een school gestuurd waar ze ook begeleid werd door 
eenn arts. En daarna is ze weer veranderd naar een andere school, na vier jaar, naar 
vervolgonderwijs.. De lagere school zei, "Ze schrijft wel goed, maar als ze schrijft 
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dann kijk t ze verkeerd, dan kijk t ze de andere kant op, een soort dyslexie." Dus aan 
hett einde van de lagere school, toen kwamen ze daar achter. Toen we dus eigenlijk 
all  op zoek gingen naar een andere school, toen gaven ze dat aan. En toen zeiden 
ze,, "Ze kan naar die speciale school, dat is vrij ver weg, maar er komt een busje 
haarr halen en brengen." Ze is daar altijd onder begeleiding geweest van artsen en 
zijj  heeft een speciale bril gekregen en na vier jaar is het beter geworden. Ze had-
denn het nooit eerder aangegeven of gemerkt, totdat we op het punt stonden om 
eenn nieuwe school te zoeken, toen kwamen ze ermee, dat was met de Cito-toets. 
(Marokkaansee moeder) 

Vóórr de Cito-toets hadden de ouders nooit iets gehoord, en nu moest hun dochter in-
eenss intensief door dokters worden begeleid? Het feit dat leerkrachten zes jaar lang 
leerstoff  hadden aangeboden die het meisje op basis van haar handicap onmogelijk had 
kunnenn verwerven, bleef buiten de discussie. Zij heeft hierdoor een flinke vertraging 
inn haar leerontwikkeling opgelopen. Het meisje volgt nu een MBO-opleiding voor ver-
pleegkundigen. . 

Eenn ander voorbeeld betreft een jongen met een lichte hersenbeschadiging, die 
daardoorr ernstige gedragsproblemen had op school. De leerkrachten zetten de jongen 
opp de gang om van hem af te zijn. Met de ouders werd in een periode van drie jaar 
geenn enkel officieel gesprek gevoerd over zijn gedragsproblemen. 

Wee praatten wel over de problemen van onze zoon, vanaf de eerste klas eigenlijk, 
maarr dat was gewoon zo in de wandelgangen. Dan werd er gezegd, "Hi j kan zich 
niett concentreren, hij is vaak afwezig, hij is te druk en hij is moeilijk." Dus dat was 
niett echt een gesprek of zo, maar gewoon als je een keertje op school kwam. Het 
wass alleen maar klagen, klagen, klagen over die jongen. En hij zat meer in de gang 
dann in de klas, totdat het op een gegeven moment heel erg opvallend was, zodat ik 
zei,, "Dat kan gewoon niet, als hij in de gang moet zitten dan kan ik hem net zogoed 
thuiss houden eigenlijk." En toen kwam er dus, "Ja, we weten niet wat er met hem 
is,, er hoeft: maar iets te vallen op de grond en hij is gelijk afwezig," en weet ik wat 
allemaal.. (Marokkaanse moeder) 

Dezee moeder hoorde van haar zoon dat hij altijd op de gang werd gezet. Ook trof ze 
hemm vaak op de gang aan als ze de kinderen na school kwam ophalen. 

Nou,, het is eigenlijk begonnen toen het een beetje uit de hand was gelopen. Hij 
kwamm in de tweede klas bij een mevrouw, hij had daar een lerares en die was heel 
vervelend.. Die stuurde hem constant naar buiten en die sloeg hem ook, één of twee 
keer.. En toen zijn eigenlijk zo'n beetje die gesprekken begonnen. Gewoon iedere 
keerr als ik mijn kind kwam halen of dat ik ging klagen waarom hij op de gang 
stond.. Dan werd er gewoon gezegd, "Maar hij is moeilijk, hij kan zich niet goed 
concentreren,, we zijn de hele dag met hem bezig, hij moet hier weg." En dat was 
het.. Maar waar moest hij naar toe? Daar was nooit echt een serieus gesprek over 
geweestt en hij was in hun ogen gewoon een moeilijk kind. 

Dee moeder heeft zelf op een gegeven moment besloten om haar zoon naar  een andere 
schooll  te sturen. 
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Kijk ,, die andere school heeft gewoon een test laten doen en die hebben gewoon 
gezegd,, "Het spijt me, hij kan hier niet blijven. Dus hoe vervelend dat ook is, hij 
moett toch op een andere school verder." Hij heeft alles bij elkaar gewoon drie jaar 
verlorenn zonder echt onderwijs te krijgen. 

Dezee jongen kreeg na overplaatsing naar het bijzonder onderwijs een iVBO-advies. 
Diee opleiding heeft hij zonder vertraging afgemaakt. 

Leerproblemenn die verband houden met een handicap van de kinderen, zijn in het 
algemeenn pas heel laat serieus genomen en in eerste instantie herkend als taal- of ge-
dragsproblemen.. De gebrekkige communicatie met de ouders heeft in veel gevallen een 
juistee inschatting van de situatie bemoeilijkt en een adequate behandeling vertraagd. 

Dee ervaringen van ouders en kinderen met een individuele leraar hebben in de regel 
minderr ingrijpende gevolgen. Vaak hebben zij een leerkracht maar een jaar gehad, zo-
datt eventuele positieve of negatieve ervaringen een korte tijdsperiode betreffen en het 
belangvoorr de hele schoolloopbaan dan ook meestal gering is. Een uitzondering moet 
wordenn gemaakt voor de laatste klas van de basisschool, omdat in dat jaar het school-
adviess wordt gegeven. Het meisje van het volgende citaat is in de laatste klas van de 
lageree school door een lerares onder haar hoede genomen. 

Medee door toedoen van een lerares die daar pas was komen werken, heb ik alle ach-
terstandd ingehaald. Vooral dingen als grammatica en rekenen, dat is er echt in een 
jaarr ingepompt. Ik was een beetje een speciaal geval voor haar. Ik weet niet waar-
om.. Het klikte gewoon, zij zag blijkbaar iets in mij en ze vond het heel erg zonde 
datt dat er niet uitkwam. Ze kon die aandacht natuurlijk niet aan iedereen geven. 
Mij nn lerares kwam mij ook gewoon ophalen en dan gingen we dingen samen doen. 
Mij nn vader heeft altijd gewild dat ik een goede opleiding zou hebben en het feit dat 
iemandd mij zo de weg wees en hem eigenlijk ook, dat vond hij alleen maar prachtig. 
Hett werden gewoon ook kennissen van ons, ze kwamen ook bij ons over de vloer. 
Hi jj  stond daar heel open voor. 

Mij nn rekenen was heel erg slecht, dus dat heb ik flink moeten ophalen. Het is 
duss niet zo dat ik met de rest meedeed, ik begon gewoon dingen te doen op mijn 
eigenn niveau, een beetje voorbereidende dingen voor op de brugklas. Mede door 
haarr toedoen is ook mijn middelbare school uitgekozen. Ik ging naar een brugklas 
enn daar was men heel erg op tegen, omdat ik twee keer huishoudschool was getest 
enn daar zijn ook enorme ruzies door ontstaan. Nee, je mag een kind niet uit z'n om-
gevingg halen, het moet naar het VBO of de huishoudschool. Niet dat wij ons daar 
ietss van hebben aangetrokken, ik ben toch naar die brugklas gegaan, mede door 
haarr toedoen. (Turks meisje; VB o-advies) 

Datt laatste was een belangrijke beslissing, want via de brugklas had zij nog alle kans 
omm op een hoog schooltype te komen. 

Ja,, als je bedenkt dat ik daarna gymnasium heb gedaan, dan kan je toch wel zeggen 
datt daar iets niet klopte. Als zij er niet geweest was, dan had ik dat allemaal niet 
kunnenn uitzoeken, met die brugklas enzo. Je weet ongeveer wel wat de MAV O is, 
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maarr verder dan dat, dat gaat een beetje je verstand te boven in zo'n zesde klas 
lageree school. Daar ben je denk ik toch niet zo heel erg bewust mee bezig. Die juf-
frouww heeft met mijn vader samen besloten naar welke school ik ging. Zij was wel 
redelijkk op de hoogte van de middelbare scholen hier in Den Haag en ze had zelf 
ookk op die school gezeten, in de tijd dat het nog een meisjesschool was. Dus zij wist 
datt het een goede school was. 

Di tt Turkse meisje is heel intensief begeleid door haar lerares. Vaker is het zo dat een 
leerkrachtt door opmerkingen en aanmoedigingen een extra zetje in de goede richting 
heeftt gegeven. 

Ikk herinner mij ineens dat ik op mijn oude basisschool was, ik weet niet hoe oud ik 
was,, ik had toen net HAVO-eindexamens. Toen kwam ik voor mijn oude leraar, ik 
konn heel goed met hem opschieten, ik had een perfecte leraar gehad, ik ben ook 
nostalgischh ingesteld. Toen bracht de leraar mij de klas binnen, "Ja, ik heb je net 
nodig,, leuk dat je er bent." Ik wist niet waar het over ging, waarom ik de klas in 
moest.. En toen was er een Turks jongetje, dat zat daar, ik weet niet hoe oud hij was. 
"Enn dit is Doggy, mijn bijnaam was Doggy op de basisschool, hij zat bij ons en hij 
doett nu de HAVO, kijk hoe goed. Dat kan ji j ook, ji j kan het echt! Turkse mensen 
kunnenn het ook, weet je." Hij bedoelde het wel goed, maar het was ook wel een 
beetjee betuttelend. Ik dacht wèèèh, waar ben ik nou weer in terechtgekomen? Maar 
diee jongen was echt opeens gemotiveerd, zo van echt, het kan, halleluja! Hij was 
nogg echt blij ook, ik was stomverbaasd. (Turkse jongen; MAVo/HAVO-advies) 

Dee herinnering aan deze leraar is een dierbare. 

Hett was een hele dikke meneer. Hij was de lievelingsleraar van de school. Hij deed 
ookk allemaal dingen die je als leraar allemaal niet hoefde te doen en hij stopte daar 
ookk tijd in, dat besef je later pas. Dat hij bijvoorbeeld brieven schreef, vier pagina's, 
mett een heel spannend verhaal met een plot, mooi handschrift trouwens, daarom 
geloofdee je het ook meteen van de kerstman. Ik weet niet wat hij allemaal deed, de 
creatiefstee dingen. Ik was gelukkig. Ze noemden mij zijn lievelingsleerling, we 
kondenn goed met elkaar opschieten, hij was gewoon... een betere leraar kan je je 
gewoonn niet wensen. En hij motiveerde je, hij ondersteunde je, wat dat betreft had 
ikk het wel getroffen. En niet zo snel geïrriteerd. Laat ik het zo zeggen, in een toneel-
stukjee had ik hem "vette Ed" genoemd, maar hij lachte het hardst van iedereen. 
Zo'nn man was het gewoon. Dat soort mensen zijn toch wel belangrijk blijkbaar, 
aangezienn ik me hem na zoveel jaar nog herinner. 

Dee relatie tussen leerkracht en leerling in het onderstaande verhaal staat hier lijnrecht 
tegenover.. Een vader vertelt dat drie van zijn vier kinderen een klas hebben moeten 
overdoenn op de basisschool en dat zij allemaal een laag advies hebben gekregen. Zij n 
kinderenn zaten op een school die destijds een sterke instroom had van buitenlandse 
jongeren.. Deze vader is niet bepaald te spreken over de leerkrachten op die school. 

Ja,, eigenlijk denk ik, het is een soort discriminatie van sommige leraren. We 
krijgenn niet genoeg aandacht voor onze kinderen. Mij n zoon zei dat hij graag aan 
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dee leraar dingen wilde vragen. Hij stak drie, vier keer zijn hand op, maar hij zei, 
"Hi jj  kijk t niet naar mij, maar bij de Nederlandse kinderen wel. Ze roepen Rob, 
Rob,, en in één keer komt hij naar ze toe, wat wil je weten? Hij vertelt het meteen." 
Ikk heb gepraat met die leraar. "Ja," antwoordt hij dan, "ik zal kijken, ja, ik zal dit en 
dat.""  Ik zei, "U bent leraar. U moet alle kinderen hetzelfde behandelen, alle kinde-
renn moeten dezelfde aandacht krijgen. Als een kind iets vraagt moet je antwoord 
geven.""  Hij zegt, "Ja, ik ga het proberen." (Marokkaanse vader) 

Ui tt de verhalen van de jongeren komen duidelijke verschillen naar voren in de ver-
wachtingenn van de leerkrachten op de diverse scholen. Ook hier is het opvallendste 
onderscheidd dat tussen 'witte' en 'zwarte scholen'. In vergelijking met de jongeren van 
'zwartee scholen', voelen de Turkse en Marokkaanse jongeren op 'witte scholen' zich 
doorr de leerkrachten meer als individu behandeld. Er werd meer tijd voor hen gereser-
veerdd en zij werden vaker gestimuleerd om zo hoog mogelijk te komen. Op 'zwarte 
scholen'' deden de Turkse en Marokkaanse jongeren het als groep slechter in het on-
derwijss dan Nederlandse kinderen en gingen de meesten naar de lage schoolsoorten. 
Dee leerkrachten op deze scholen hadden daardoor vaak ook lage verwachtingen van 
dee kinderen. Een MAVO-advies is in een klas met veel Turkse en Marokkaanse leerlin-
genn geen slecht advies, maar in een door Nederlandse kinderen gedomineerde klas is 
eenn dergelijk advies één van de laagste." Leerkrachten van 'witte scholen' waarschuw-
denn ouders bijvoorbeeld dat als er niets aan de taalachterstand van de kinderen werd 
gedaan,, zij alleen naar de MAV O of het LBO zouden kunnen. 

Hett begon zo. Door de kleuterschool werd mijn moeder geadviseerd om thuis 
Nederlandss te praten, want wij spraken nauwelijks Nederlands omdat mijn moeder 
ookk geen goed Nederlands kende. Ja, gebroken Nederlands. Ze leerde ons de dingen 
inn twee talen, bijvoorbeeld "deur" noemde ze twee keer weet je wel, ze zei deur en ze 
zeii  het in het Turks. Het hele huis kenden wij in twee talen toen we vier jaar waren. 
Zee nam het heel serieus. Ja, en toen kwam de leraar nog eens en die zei, "Jullie kinde-
renn lopen wel achter als je kijkt naar de Nederlandse leerlingen, julli e moeten gewoon 
alleenn maar Nederlands proberen te praten." Toen zei mijn moeder, "Ja, het is kiezen 
off  delen, mijn kinderen hebben hier hun toekomst." Mij n ouders dachten, we leven 
nouu eenmaal hier, dus het Nederlands moet maar voorgaan. Dus hebben ze dat ook 
gedaan.. Daarom beheersten we ons Nederlands ook goed. Ze spraken wel Turks met 
ons,, maar het was niet verboden om Nederlands te praten thuis. Dat was best moei-
lij kk in die tijd, Turkse ouderen vinden het niet leuk als hun kinderen Nederlands pra-
ten.. Nou, bij ons was dat dus niet erg. Ze zei wel af en toe, "Praat ook eens Turks, 
wantt dat moeten julli e niet vergeten," maar het Nederlands werd ons niet verboden. 
Enn toen ging het gewoon heel goed. Op de lagere school begon ik dan met schrijven 
enn ik liep eigenlijk helemaal niet achter, het was eigenlijk heel goed. Terwijl die vriend 
vann mij, die Hasan, die moest het eerste jaar overdoen omdat hij niet goed leerde. Hij 
beheerstee het Nederlands niet goed, het schrijven vooral. Dat ik dat wel kon, dat was 
eigenlijkk een groot voordeel voor mij. (Turkse jongen; MAVo/HAVO-advies) 

Opp de 'witte scholen' waren de verwachtingen van de leerkrachten hoger en werd er 
meerr van de jongeren geëist. De kinderen werd voorgehouden: 'Jullie moeten 
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hogeropp komen!' De etnische samenstelling van de school hangt, zo blijkt , sterk 
samenn met de hoogte van adviezen die kinderen op die scholen hebben gekregen. Op 
eenn aantal 'zwarte scholen' kreeg bijna geen enkel kind een hoger advies dan MAVO . 

Hett was een lagere school in een achterstandswijk, dus heel veel buitenlanders. En 
hett was een hele slechte lagere school, slecht met hun leesaanbod en hun rekenaan-
bod.. En op een of andere manier lagen mijn ouders constant in de clinch met de 
school,, ik weet niet waaraan dat lag. Ik heb geen fijne tijd gehad op de lagere 
school.. De kinderen op zich vielen wel mee, maar ik was met sommige dingen veel 
beterr en dat veroorzaakte ook tussen de Turken onderling fricties. Ik liep voor met 
dee taal, met lezen en dat soort dingen. Ik ben ook de enige die naar een brugklas is 
gegaan.. Het hoogste wat er werd gepresteerd was toch MAVO-niveau. Dus er gin-
genn er een paar naar de MAV O en een of twee naar de brugklas. Bijna iedereen kreeg 
eenn laag advies. Ik trek mij nooit wat van die adviezen aan. In een buurt als deze, 
hett is een achterstandsbuurt, ja, men gaat er al van uit dat je niet hoger scoort. Kijk , 
heell  veel kinderen beginnen wel mett een achterstand, dus het wordt steeds moeilij-
kerr om die achterstand in te lopen, dan heb je ook een bepaald beeld van kinderen, 
datt is gewoon zo. (Turks meisje; iVBO-advies) 

Enkelee jongeren kunnen zelf een 'zwarte' en een 'witte school' vergelijken omdat zij 
opp meerdere basisscholen hebben gezeten. Volgens hen lag het tempo op de 'witte 
school'' veel hoger; sommigen kregen op de 'zwarte school' leerstof die zij op de 'witte 
school'' al twee jaar eerder hadden gehad. Zij vonden de overstap makkelijk en pasten 
zichh snel aan. Ze hoefden veel minder hard te werken en vonden dat wel best. Achteraf 
moetenn ze wel constateren dat ze op die school ook niet zo veel hebben geleerd. 

Eenn aantal ouders van jongeren met een hoog advies benadrukt het belang van het 
schoolklimaatt voor hun succes. Di t zijn vooral ouders wier kinderen op een protestantse 
off  katholieke school hebben gezeten. Discipline is voor deze ouders een sleutelwoord: 
'Opp de openbare scholen wordt er niet op de kinderen gelet en mogen de kinderen alles.' 

Ikk heb ook naar andere scholen gekeken, maar mij gaat het erom dat er discipline 
heerstt op de school. Bijvoorbeeld, al is mijn kind ontzettend intelligent en er is 
geenn discipline op die school, dan zal mijn kind het toch niet goed doen. Dus bij 
mijj  ging het erom, hoe vind ik een school met discipline, daar heb ik dus naar ge-
zocht.. Het is ontzettend belangrijk voor mij dat er discipline heerst op die school. 
Tijdenss de les wordt er gewerkt, daarbuiten wordt er gespeeld en als de kinderen 
ietss doen wat niet hoort, dan sturen ze de kinderen van school. Dat vind ik goed. 
Datt moeten ze ook met mijn kind doen als die zoiets doet. En als er iets mis is, dan 
gevenn ze gelijk een seintje dat er iets niet klopt. (Marokkaanse vader) 

Veell  ouders, ook die met kinderen op een openbare school, klagen over de informele 
omgangg tussen leraren en kinderen. Di t wijk t sterk af van hoe het onderwijs in Turkije 
off  Marokko is georganiseerd. Op christelijke en katholieke scholen was volgens ou-
derss de omgang tussen leraren en leerlingen wat formeler en waren de leraren strenger. 
Di tt sluit beter aan bij de rol die ouders aan leerkrachten toebedelen. 

Dee ouders die bewust voor een bepaalde school hebben gekozen, hebben hierover 
vaakk adviezen gekregen van Nederlandse kennissen. Sommige ouders raadpleegden 
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hunn buurvrouw, anderen hadden contact met Nederlanders op hun werk of met de 
Nederlandsee ouders van de vriendjes van hun kinderen. Zo kwamen zij erachter welke 
schooll  het beste bi' hun kinderen naste en welke scholen <*oed bekendstonden. 

Ikk heb ze naar de katholieke school gestuurd omdat ik advies had gekregen van 
mijnn buurman, een Nederlandse leraar op een openbare school. Mij n buurman 
hadd uitgelegd dat er vier soorten van onderwijs zijn, openbaar, christelijk, katho-
liekk en bijzonder. Maar in de buurt waren alleen een openbare en een katholieke 
school.. Mij n buurman zei, "Ik vertel je gewoon wat ik weet over die scholen en dan 
moett je zelf beslissen." Hij vertelde dat de openbare school vrijer was dan de katho-
liekee school. Op de katholieke school zijn ze strenger. Voor sommige kinderen is 
eenn vrije school goed, maar voor de meeste kinderen is een strenge school beter. 
Daaromm heb ik gekozen voor een strenge school. (Turkse vader) 

Anderee ouders hebben voor een 'witte school' gekozen, omdat zij hun kinderen graag 
mett Nederlanders om zien gaan. Zij beschouwen de school als voorbereiding op het 
functionerenn in de Nederlandse samenleving. In die samenleving moeten zij tenslotte 
laterr hun brood verdienen, dus moeten ze daar ook iets van afweten. Zij vrezen dat 
kinderenn dat op een 'zwarte school' niet leren. 

Dee kleinste zit in groep twee en die ander zit in groep vier. Ik ben aan het zoeken 
naarr een andere school. Ik heb de kinderen daar op school gelaten omdat ik ze niet 
hierr naar toe wou brengen [het gezin was onlangs verhuisd]. Er zijn zo veel buiten-
landsee kinderen, ze krijgen niets meer van de Nederlandse cultuur mee. Dan kan ik 
zee net zogoed in Turkije laten, dan kunnen ze net zogoed daar gaan studeren. Ik 
zoekk niet in deze buurt een school maar ergens anders, maar ik ben nog steeds op 
zoekk naar een school die niet "zwart" is, zeg maar. (Turkse vader) 

ContactContact tussen ouders en school 

Ouderss én jongeren beoordelen het contact met de school vooral aan de hand van het 
individuelee contact met leerkrachten en het contact met de directeur van de school. 
Dee optelsom van deze contacten bepaalt of ouders de school positief dan wel negatief 
waarderen. . 

Dee extremen zijn het makkelijkst aan te geven: aan de ene kant zijn er ouders die 
hett contact met de school als wederzijds respectvol en stimulerend hebben ervaren, 
aann de andere kant ouders die een zeer conflictueus contact met school hebben gehad. 
Dee ouders die zeer tevreden zijn, hebben via de leerkracht in de klas extra ondersteu-
ningg voor hun kinderen weten te krijgen, zijn regelmatig op de hoogte gehouden van 
dee vorderingen en betrokken bij beslissingen die hun kinderen aangaan. De ouders die 
zeerr ontevreden zijn, hebben veel conflicten met de school gehad over het gedrag van 
dee kinderen in de klas, gebrek aan aandacht voor en stimulering van hun kinderen, 
schooladviezenn en over opvoedingskwesties. Ik ga hieronder eerst in op de tevreden 
ouders,, waarbij het steeds gaat om de wisselwerking tussen ouders en leerkrachten. 

Inn het geval van een goede verstandhouding met de school, hielden leerkrachten 
dee ouders op de hoogte van de verrichtingen van hun kinderen. Als er schoolzaken 
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warenn waarvan zij verwachtten dat die voor hen wat minder vanzelfsprekend waren 
dann voor Nederlandse ouders, werd extra aandacht en uitleg gegeven. Of een leer-
krachtt hiertoe bereid was, is niet alleen afhankelijk van in hoeverre deze ouders Neder-
landss spraken, maar ook in welke mate zij bekend waren met de omgangsvormen op 
school.. Ouders die 's ochtends voor of's middags na de les met ingewikkelde vragen 
overr hun kinderen bij de leerkracht aanklopten, werden meestal maar kort te woord 
gestaan.. Degenen die een afspraak maakten en in het kort vertelden waar het om ging, 
kregenn uitgebreider antwoord op hun vragen. De ouders die goed contact hadden met 
leerkrachten,, bouwden in de loop van de tijd vaak een hechte band met hen op, zeker 
alss er meerdere kinderen uit het gezin op dezelfde school zaten. 

Behalvee het contact op zich, is belangrijk dat gesprekken tussen ouders en leer-
krachtenn over de voortgang van de kinderen in wederzijds vertrouwen en respect 
plaatsvinden.. In geval van een goede relatie, konden ouders ook beter overweg met 
eenn negatieve boodschap van een leerkracht. Zo antwoordt een vader op mijn vraag 
waaraann zijn zoon volgens hem zijn hoge advies te danken had: 

Hi jj  onderscheidde zich op de lagere school van de andere kinderen omdat hij heel 
veell  las. Ik heb dat ook gestimuleerd. Ik nam hem altijd mee naar de bibliotheek en 
dann nam hij altijd vijf boeken mee, die hij allemaal uit las. Ik had op school ge-
vraagdd hoe ik mijn jongens kon helpen met Nederlands, of ik zelf mijn jongens 
moestt helpen Nederlands te leren door het zelf met hen te oefenen. De leraar heeft: 
datt echter afgeraden, omdat zij dan te veel verkeerde woorden zouden leren en ver-
keerdee zinsconstructies. Hij adviseerde om bij de bibliotheek leesboekjes te halen 
waaruitt ik samen met mijn zoons kon werken. (Turkse vader) 

Dezee vader had de opmerkingen over zijn eigen taalvaardigheid kunnen opvatten als 
eenn belediging, want voor een oudere Turkse man spreekt hij zeer goed Nederlands. 
Hi jj  had blijkbaar zo veel vertrouwen in de leraar dat hij het niet als een persoonlijke 
aanvall  zag, maar als een advies in het belang van de taalontwikkeling van zijn kinde-
ren.. Bovendien waardeerde deze leraar de betrokkenheid van de vader en gaf hem 
daarinn ook een rol. 

Veell  ouders die vanwege het schoolklimaat bewust voor een protestantse of katho-
liekee school hebben gekozen, hebben hierover opmerkingen gekregen van andere 
Turksee of Marokkaanse ouders. Die spraken hen erop aan dat zij hun kind naar een 
schooll  lieten gaan met een vreemde religieuze achtergrond. De meeste ouders hebben 
echterr zelf van tevoren geïnformeerd in hoeverre hun kinderen moesten deelnemen 
aann religieuze activiteiten op school. Dit betekent wel dat de ouders hierover in con-
tactt moesten treden met de school, wat nogal wat sociale vaardigheden vergde. 

Ikk ben toen wel gaan praten over de inhoud van het geloof. Ik wilde dat mijn kin-
derenn niet hoefden mee te doen aan het godsdienstgebeuren op school. Ik heb 
henn uitgelegd dat ik moslim ben en ik heb gevraagd of de kinderen niet wat an-
derss mogen doen als het over het geloof gaat in de klas. Eerst zeiden ze dat dat 
niett kon, maar toen heb ik voorgesteld dat de kinderen taakjes zouden doen 
inn vakken waar ze slecht in zijn. Zodoende zouden ze niet de klas uit hoeven of 
zoiets.. Als de vier of vij f Marokkaanse kinderen bij elkaar gezet zouden worden 



Succes-Succes- en faalfactoren op de basisschool 97 7 

opp dat halve uurtje per dag, dan zouden ze rustig kunnen werken aan hun eigen 
dingenn in de klas zonder andere kinderen te storen. Ik begrijp dat zo'n situatie 
voorr de juffrouw ook moeilijk is. Maar voor de kinderen zou het ook moeilijk 
zijnn als ze de les uit moeten, dat is vervelend en het zet hen ook te veel apart van 
dee andere kinderen. De leerkrachten hebben er toen over gepraat en ze zijn met 
hett plan akkoord gegaan. Als je gewoon gaat praten dan kom je er altijd uit. 
(Turksee vader) 

'Pratenn met de leraren' is een belangrijk motto van deze vader. Hij zat in de ouder-
commissiee van de school en toont ook begrip voor het gezichtspunt van de school en 
dee leraren. Hij vindt het belangrijk dat ouders naar oudervergaderingen gaan en con-
tactt houden met leerkrachten over de vorderingen van hun kinderen. Daarbij moeten 
ouderss ook vertrouwen stellen in de leraar en niet meteen protesteren als zij te horen 
krijgenn dat hun kind vervelend is in de klas, wat zwakker is of zijn of haar best niet 
doet.. Zo waren er ook moeilijkheden met een van zijn dochters. Zij was heel druk in 
dee klas en volgens de leraar kon zij niet zo veel aan. Toen is besloten haar naar het spe-
ciaall  onderwijs te sturen. Daar haalde ze alleen maar hoge cijfers en was ze zelfs de 
bestee van de klas. In die klas zaten maar tien kinderen, waardoor ze ook veel meer aan-
dachtt kreeg. Na de basisschool is het meisje naar een brugklas van een brede scholen-
gemeenschapp gegaan. 

Dee ouders die een goed contact hebben gehad met school, hadden meestal ook een 
goedee verstandhouding met Nederlandse buren of kennissen. 

Wijj  praten veel met de kinderen. Dat heb ik ook van Nederlandse mensen geleerd, 
wantt toen ik hier kwam was ik heel jong, was ik zeventien. Ik was heel jong ge-
trouwdd eigenlijk. Ik had veel contact met de buren en op school ook. Je leert over 
alles.. Als je alleen maar thuis blijf t dan leer je niks. Toen ik hier kwam stond ik er 
alleenn voor, mijn man moest altijd werken. Ik had een hele lieve buurvrouw, een 
oudee dame, dat is echt een oma voor mijn kinderen, die heeft mij ook veel gehol-
pen.. Want mijn man moest werken en ik moest werken, en als de kinderen ziek 
warenn of ik ziek was dan ving zij de kinderen op. Ik kon niet iedere keer vrij nemen 
alss de kinderen ziek waren, dat kan niet als je werkt. Zij zei tegen mij, "Jij moet ook 
opp je eigen benen leren staan." Die dame heeft mij heel veel geholpen in die tijd. 
Vann haar heb ik Nederlands geleerd. We zijn altijd veel omgegaan met Nederland-
see mensen. Toen mijn man hier kwam, heeft hij ook altijd bij Nederlandse mensen 
gewoond.. (Marokkaanse moeder) 

Sommigee ouders hebben zich ook beziggehouden met schoolactiviteiten. Dat varieert 
vann het begeleiden van het schoolvoetbalelftal tot zitting nemen in de oudercommissie. 
Juistt omdat dit van Turkse of Marokkaanse ouders minder werd verwacht, werd dit 
doorr de school extra gewaardeerd. Als deze ouders aandacht voor hun kinderen vroe-
genn of met problemen naar school kwamen, was er altijd wel iemand die naar hen wilde 
luisteren.. Zij stapten met hun vragen ook makkelijker op de directeur van de school af. 

Tegenoverr het opmerkelijk goede contact van sommige ouders staan de talloze ver-
halenn over conflicten met leraren op school.'1 De meeste ruzies komen voort uit een 
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gebrekk aan wederzijds vertrouwen en in een aantal gevallen is dit heel direct van 
invloedd geweest op de schoolprestaties van de kinderen. Zij bleven een jaar zitten, ver-
anderdenn van school, kregen een laag advies of raakten achter omdat ze niet werden 
doorverwezen.. Eerder gaf ik al een aantal voorbeelden van conflictsituaties op school 
waarmeee ook de ouders zich hebben bemoeid. De interventie van de ouders heeft vaak 
tott nog grotere conflicten geleid. Hieronder volgt een stukje uit een interview met een 
Marokkaansee moeder, vader, zoon en een dochter. De drie oudste kinderen uit dit 
gezinn hebben op dezelfde basisschool gezeten. 

MOEDER:: Het was wel een goede school, er werd wel goed les gegeven. Maar op een 
gegevenn moment, in het laatste jaar van Abde! waren er een beetje problemen met 
eenn lerares van Abdel. Vanaf het moment dat wij ons ermee gingen bemoeien en bij 
dee lerares gingen klagen over de manier waarop zij hem behandelde, vanaf dat mo-
mentt is het erger geworden. De juffrouw ging hem harder aanpakken. Het was ook 
discriminatie.. En dat ze niet wilden dat ouders zich ermee bemoeiden. Het was iets 
tussenn Abdel en de lerares. 
DOCHTER:: Ik heb ook bij haar gezeten. Vanaf groep vier tot groep acht heb ik bij 
haarr in de klas gezeten. Dat ging altijd goed. 
VADER:: Ja, met Naima ging het met die vrouw goed, alleen met Abdel. 
MOEDER:: Ja, jongens hè? 

Z O O N:: Néé, ze was een beetje sneaky, ze had mijn hand omgedraaid, ik had hem 
bijnaa gebroken, ze deed of er niks aan de hand was. Ze ging mij uitlachen, zelfs bij 
dee directeur enzo. 
MOEDER:: Ja, toen ben ik erover gaan praten en een klacht in gaan dienen. Ik heb 
toenn een afspraak gekregen met die lerares om daarover te praten. Ik ben toen ook 
gegaann en die afspraak werd gewoon niet serieus genomen. Er werd gezegd dat ik 
niett op tijd was en dat het gewoon geen zin had om te praten. En toen heb ik, om-
datt ik het gevoel had dat ik absoluut niet serieus werd genomen, uit boosheid en 
frustratiee de deur keihard dichtgeslagen. Dat heeft de juffrouw mij echt heel erg 
kwalijkk genomen en zij heeft dat ook afgereageerd op Abdel. Zodra ik op de school 
verscheenn om daarover te praten ontliepen zij mij, zij probeerden mij echt te mij-
den.. Daarna moest hij vaak onnodig op de gang staan. Ik ben toen ook naar het 
hoofdd van de school gegaan en die heeft mij toch in contact gebracht met de lerares 
omm geforceerd een gesprek te hebben, en dat is dus gebeurd. Ik heb toen, zeg maar 
geëistt van die lerares dat ze alles zou uitleggen, ook wat hij deed. Uit het gesprek 
kwamm naar voren dat wij voor hem een andere school moesten zoeken. 

Err was op deze school ook een Marokkaanse leerkracht die onderwijs in eigen taal gaf. 
Vaakk bemiddelen deze leerkrachten bij dit soort conflicten. 

DOCHTER:: Maar die Marokkaanse leraar had ook ruzie met die juffrouw. 
VADER:: Ja, die Marokkaanse meester zelf had ruzie met haar. Dus dat had geen zin. 
MOEDER:: Ze wou niet hebben dat er Marokkaanse les werd gegeven. En toen heeft 
diee meester de ouders allemaal opgeroepen om hem te steunen, en toen heeft hij 
gevraagd,, "Willen julli e dat julli e kinderen Arabisch blijven leren?" Toen hebben 
wijj  gezegd, "Ja, wij willen dat onze kinderen Arabisch blijven leren." 
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ZOON:: We hadden de hele ochtend Arabisch en dan moesten we 's middags weer 
terugg naar Nederlandse les. Dan zegt zij. "Ga ji j maar weer terug naar je Arabische 
les,, dat vind je toch leuk, ga maar daar heen." Dan moest je weg soms. 
VADER:: Ik heb alles geprobeerd om die problemen op te lossen. De kinderen zitten 
dee hele dag op school, zij moet weten hoe ze met kinderen moet omgaan, ik kan 
nikss doen. Ik heb alles geprobeerd met die vrouw. 
DOCHTER:: Ja, hij had een cadeautje voor haar gehaald, iets met "peace" erop en 
toenn dacht hij gewoon, ik wil weer vrienden zijn. Pas later zegt ze, "Waarom komt 
jee vader een schijnheilig cadeautje brengen," en zo. Toen zei mijn broer zo van ja, 
sorry,, dan wil ik mijn cadeautje terug. 

Abdell  is toen in groep 8, midden in het jaar, van school veranderd. Zij n ouders stuur-
denn hem naar een islamitische school, maar dat bleek geen succes. Het was een school 
mett klassikaal onderwijs, waaraan hij niet gewend was. Hi j voelde zich er ook niet 
thuiss zonder zijn vriendjes. Met veel moeite is hij toen weer teruggekomen op zijn 
oudee school. Aan het einde van het jaar kreeg hij een VBo/MAVO-advies van de juf-
frouw,, waardoor hij niet zonder meer werd aangenomen op de middelbare school 
waarr hij naar toe wilde. Die school vroeg uitgerekend meer inlichtingen van de leer-
krachtt op de basisschool waarmee Abdel enn zijn ouders overhoop lagen, met als gevolg 
datt hij niet werd aangenomen. Hij is daarna een opleiding op VBO-niveau gaan doen. 

Veell  conflicten tussen ouders en school gaan over zaken die niets met de directe 
leersituatiee van de kinderen op school te maken hebben. Sommige ouders maakten 
zichh zorgen over de vrije omgang tussen jongens en meisjes en vroegen respect voor 
watt zij Turkse of Marokkaanse normen en waarden noemen. Daarbij spelen voor een 
aantall  ouders religieuze kwesties een belangrijke rol. De ouders voelden zich vaak be-
ledigdd als zij merkten dat leerkrachten hun ideeën over deze onderwerpen niet serieus 
namen.. De relatie tussen deze ouders en leerkrachten raakte hierdoor ernstig ver-
stoord.. Ze spraken niet meer met de leerkracht en bleven weg bij ouderavonden. 

Ookk het (eind)advies is een belangrijke bron van conflict geweest. Zo begrijpt de 
vaderr van het onderstaande citaat absoluut niet waarom zijn dochter ondanks het feit 
datt het heel goed met haar op school ging en zij ook allemaal hoge cijfers haalde, tóch 
iss geadviseerd om naar de MAV O te gaan. 

Ikk begrijp er niks van. Sommige leraren of docenten geven geen goed advies, ze ma-
kenn onze kinderen bang. "Ga maar naar de MAVO , niet naar het vwo, want dat is 
moeilijkk voor jou. Ik vind dat beter voor jou, je bent nog klein, je moet nog na-
denkenn over wat je later gaat doen." Ik zeg, "Allemaal prima. Ze heeft allemaal ach-
tenn en negens, echt goede cijfers, dus waarom? Waarom niet naar de HAVO?" "Ja, 
datt is moeilijk voor haar." Ik zeg, "Ik wil graag dat mijn kinderen, één of twee, naar 
dee universiteit gaan. Waarom niet, als ze het goed doen, waarom niet?" Die lerares 
bleeff  nee zeggen, maar ik vind dat zij moet studeren. Als je kijkt naar de buiten-
landsee kinderen, daarvan gaat niet eens één procent naar de universiteit. Buiten-
landsee kinderen zijn niet allemaal achterlijk. Een aantal, dat kan, maar niet allemaal. 
Wee willen ook dat onze kinderen naar de universiteit gaan en naar de hoge school. 
Maarr ze gaan alleen naar lagere scholen. (Marokkaanse vader; dochter HAVO) 
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Hett contact tussen ouders en school is beter naarmate er minder buitenlandse kinde-
renn op school zaten. Uit de interviews blijkt dat zowel leerkrachten als ouders van 
kinderenn op die scholen opener voor elkaar stonden. Vergeleken met 'zwarte scholen' 
behandeldenn leerkrachten de kinderen meer als individuen en investeerden de ouders 
meerr tijd en energie in het contact met de leerkrachten. Problemen op school werden 
eerderr onderkend en kleine conflicten of meningsverschillen eerder uitgepraat. Zeer 
conflictueuzee relaties tussen school en ouders kwamen alleen maar voor op scholen 
mett veel buitenlandse leerlingen. 

Verschillenn in migratiegeschiedenis en veranderende context 

Intensieff  Nederlands taalcontact, een stimulerend sociaal-pedagogisch klimaat op 
schooll  en een goed contact met school zijn de belangrijkste succesfactoren op de basis-
school.. De etnische samenstelling van de klassen lijk t hierbij de belangrijkste verbin-
dendee factor voor het al dan niet succesvol zijn. Die samenstelling heeft invloed op een 
heell  scala aan factoren: de Nederlandse taalontwikkeling van de kinderen, de aan-
dachtt die leraren aan die taalontwikkeling besteden, het lesniveau en de verwachtin-
genn van de leraren. Bovendien is er een verband met het leesgedrag van de kinderen, 
hett contact tussen ouders en leerkrachten en met het oordeel van de ouders over de 
kwaliteitt van de school. 

Err is al geruime tijd een discussie aan de gang over de relatie tussen concentratie 
dann wel segregatie van leerlingen uit etnische minderheidsgroepen op scholen en hun 
schoolprestaties.. De meeste studies over dit onderwerp wijzen op een negatief verband 
tussenn concentratie en de prestaties van Turkse en Marokkaanse leerlingen.13 Voor 
mijnn onderzoek zijn vooral de resultaten van studies naar het effect van concentratie 
opp de basisschool in de jaren tachtig van belang. Deze periode is afwijkend van de hui-
dige,, omdat er toen een snelle instroom van Turkse en Marokkaanse leerlingen (van 
zowell  de tweede als de tussengeneratie) plaatsvond, terwijl de scholen daar niet op wa-
renn ingesteld. Onderzoek van latere datum is hier minder relevant, omdat scholen zich 
inn de tussentijd hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Uit een aantal grootschalige 
onderzoekenn komt duidelijk naar voren dat jongeren die op scholen met weinig leer-
lingenn uit etnische minderheidsgroepen hebben gezeten, beter hebben gescoord.M 

Voorall  de verschillen in taaiscores zijn aanzienlijk, maar in een aantal gevallen zijn ook 
dee verschillen in rekenscores beduidend. Tesser et al. stellen hierover: 'Het is niet uit-
geslotenn dat het hierbij gaat om scholen waar het aandeel allochtone leerlingen in 
kortee tijd is toegenomen. Het ziet ernaar uit dat juist deze scholen de moeilijkheden 
diee dit met zich meebrengt nog niet aankunnen' (1995: 272). De scholen waar de au-
teurss naar verwijzen zijn voornamelijk te vinden in de oudere wijken van de grote ste-
den.. Veel jongeren uit mijn onderzoek hebben op dergelijke scholen gezeten. Tesser 
ett al. (1995: 285 e.v.) wijzen erop dat de mate van concentratie het schooladvies be-
ïnvloedt,, wat op zij n beurt — zoals ik ook in het vorige hoofdstuk heb laten zien — grote 
gevolgenn heeft voor de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs. De Turkse en Marok-
kaansee jongeren die op scholen zitten met 85 procent allochtone kinderen, mogen op 
basiss van hun advies vaak alleen naar een categoriale school voor VBO of MAVO. De 



Succes-Succes- en faalfactoren op de basisschool IO I I 

jongerenn die op scholen zitten met 5 procent allochtone leerlingen, mogen veel vaker 
mett hun advies naar een brede brugklas. Dit heeft dus een belangrijk effect op de 
schoolloopbaan.'5 5 

Slechtss een klein gedeelte van de ouders uit mijn onderzoek heeft bewust gekozen 
voorr een bepaalde school; in de meeste gevallen betreft dit een christelijke of katholie-
kee school. Bij de overige jongeren lijk t de schoolkeuze een min of meer toevallige fac-
torr en gaat het overwegend om de dichtstbijzijnde school. Meer dan de helft van de 
jongerenn die op een 'witte school' hebben gezeten en een hoog advies kregen, zat in 
Geuzenveldd of Osdorp op school of op een school buiten Amsterdam. Aan die school-
keuzee is echter al een keuze voorafgegaan, namelijk die van de woonomgeving. De 
jongerenn uit mijn onderzoek gingen rond 1980 naar de basisschool. Osdorp en Geu-
zenveldd waren tot het midden van de jaren tachtig 'witte wijken', met slechts tien tot 
vijftienn procent allochtone bewoners. Oudwest en Oost waren destijds wijken met 
veell  grotere aantallen buitenlandse gezinnen. In de tweede helft van de jaren tachtig 
begonn de instroom van buitenlandse gezinnen in de Westelijke Tuinsteden (Osdorp 
enn Geuzenveld) en tussen 1986 en 1994 was de toename daar het hoogst van de stad. In 
Osdorpp was de toename negentig procent, in Geuzenveld honderdtien (Hooit & 
Scholtenn 1996: 41-42). De buitenlandse kinderen die daar rond 1980 naar de basis-
schooll  gingen, waren de eersten. Vóórdat de grootste instroom in deze wijken begon, 
warenn zij alweer van school aff  (Van Amersfoort & Cortie 1996: 680 e.v.). Deze kinde-
renn groeiden op in wat op dat moment 'witte', lagere middenklassewij ken waren. In 
vergelijkingg met de oudere wijken waar deze nieuwe bewoners vandaan kwamen, wa-
renn de woningen groter en was er veel meer groen in de buurt, zodat de kinderen ook 
makkelijkerr buiten konden spelen. De meeste ouders kregen ondanks de huursubsidie 
doorr hun verhuizing toch veel hogere woonlasten.' 

Dee ouders die naar de Tuinsteden verhuisden, waren in zekere zin pioniers omdat 
zijj  in een overwegend Nederlandse wijk gingen wonen. De gezinnen vertrokken veelal 
uitt buurten met een omvangrijke Turkse of Marokkaanse gemeenschap en bijbe-
horendee voorzieningen naar een buurt, waar geen enkele Turkse of Marokkaanse 
(buurt)winkell  was, laat staan religieuze voorzieningen. De ouders hadden ook op geen 
enkelee manier meer steun aan andere Turkse of Marokkaanse ouders. Kortom, deze 
pionierss zetten met hun verhuizing een stap die in hoge mate onzeker was en waar op 
eenn bepaalde manier ook moed voor nodig was. Hetzelfde kan worden gezegd van de 
ouderss die kozen voor een christelijke of katholieke school, waarbij het meestal om 
scholenn gaat in de oudere wijken. Deze afwijkende keuze deed in eigen kring stof op-
waaien.. De keuze voor een openbare school zou veel gemakkelijker zijn geweest: zij 
zoudenn dan contact hebben gehad met andere Turkse of Marokkaanse ouders, er zou-
denn geen problemen zijn geweest over het godsdienstonderwijs en de kinderen zouden 
err Turkse of Marokkaanse les hebben gehad. 

Dee keuze voor een 'witte buurt' of een 'witte school' wordt vaak verbonden met 
eenn bepaalde houding van de ouders. Zij zouden meer dan andere ouders op integratie 
zijnn gericht of zich willen onttrekken aan de sociale controle van de eigen gemeen-
schap.'77 De ouders is niet gevraagd naar de motieven van de verhuizing naar de Tuin-
steden,, maar uit mijn onderzoek blijkt wel dat deze ouders meer op de Nederlandse 
samenlevingg zijn georiënteerd dan andere ouders. Zo is er in deze gezinnen een posi-



I 0 2 2 DeDe sleutel tot succes 

tieveree houding ten opzichte van het gebruik van het Nederlands, vriendschap met 
Nederlandsee kinderen en deelname aan gezamenlijke activiteiten. Het toestaan van 
zwemmenn in gemengde groepen en (meerdaagse) schoolreisjes zijn hiervan de klas-
siekee voorbeelden. 

Ikk ging toen ik klein was veel met Nederlandse kinderen om. Ik merkte toen 
gewoonn dat andere Turkse meisjes niet naar zwemles mochten of niet mee op 
schoolreisje.. Ik mocht dat allemaal wel. Ik was altijd buiten. Het is heel belangrijk 
voorr mij geweest dat ze mij nooit iets in de weg hebben gelegd. (Turks meisje; 
MAVO/HAVO-advies) ) 

Inn het algemeen stellen de vaders in deze gezinnen zich ten opzichte van hun kinderen 
actieverr op dan andere vaders. Ze gingen bijvoorbeeld met hun kinderen naar een 
speeltuinn in de buurt of mee naar een vereniging of club. Deze vaders spreken veelal 
ookk beter Nederlands, waardoor ze ook vaak beter contact met de school hadden. 

Inn kwalitatief onderzoek wordt de houding van de ouders vaak gekoppeld aan de 
tegenstellingg tussen stad en platteland. Ik kom op basis van de analyse van de inter-
viewss tot een andere conclusie, namelijk dat er een duidelijke relatie is met de migra-
tiegeschiedeniss van de ouders. Bijna alle ouders van de jongeren die op 'witte scholen' 
hebbenn gezeten, zijn vroeg naar Nederland gekomen: de vaders bijna allemaal vóór 
1970,, de moeders voor het overgrote deel vóór 1975.' Deze vaders hebben op het mo-
mentt van gezinshereniging of -vorming massaal gekozen voor het wonen in witte 
buurten'.. Een aantal 'vroege', voornamelijk Marokkaanse vaders is in de concentratie-
buurtenn blijven wonen, maar heeft opmerkelijk vaak voor een 'witte' christelijke of 
katholiekee school gekozen. De overgrote meerderheid van de kinderen uit deze gezin-
nenn heeft een hoog advies gekregen. Een kleine groep vroeg gekomen vaders die even-
eenss in de concentratiebuurten is blijven wonen, heeft de kinderen naar 'zwarte scho-
len'' gestuurd. Geen van deze kinderen heeft uiteindelijk een hoog advies gekregen. 

Dee vroeg gekomen vaders behoren tot de eersten die zich in Nederland hebben 
gevestigd.. Zij zijn hier vaak al meer dan dertig jaar en wonen daarmee al langer in Ne-
derlandd dan zij in hun herkomstland hebben gewoond. De 'vroege' vaders woonden 
hierr soms al meer dan tien jaar voordat hun in Nederland geboren kinderen naar 
schooll  gingen. Zij waren ruim vóór de grote migratiestroom op gang kwam reeds ver-
trouwdd met de Nederlandse samenleving. Ui t de interviews komt naar voren dat zij in 
diee tij d in het algemeen een goede relatie hadden met Nederlanders.19 Veel van hen 
hebbenn de eerste jaren bij Nederlandse gezinnen ingewoond. 

Mij nn moeder is een of twee jaar later dan mijn vader gekomen. Vergeleken met de 
anderee gezinnen was dat snel, omdat die moeders vaak pas vijf of tien jaar later 
kwamen.. Die zijn ook heel anders, hoor. De mensen die in de jaren zeventig zijn 
gekomenn zijn veel meer achtergesteld, veel meer gesloten. Mij n ouders hebben echt 
geprobeerdd om met Nederlanders om te gaan, want ze hebben ook jarenlang bij 
Nederlanderss ingewoond. Want de eerste Turken die hier kwamen, woonden 
bijj  Nederlanders in. Dat was normaal, dus zij leerden ook alles kennen, het was 
gewoonn koek en ei. (Turkse jongen; MAVo/HAVO-advies) 
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Dee later gekomen vaders troffen een veel geslocener samenleving aan, die vaak ronduit 
vijandigg was tegenover buitenlanders.10 Er is een duidelijke relatie tussen de ontvangst 
inn de Nederlandse samenleving en de houding van migranten jegens die samenleving. 
Dee 'latere' migranten hebben in de eerste jaren veel minder contact met Nederlanders 
gehad.. Bovendien was er in de jaren zeventig al meer sprake van 'migrantengemeen-
schappen',, met eigen verenigingen, koffiehuizen, winkels en religieuze voorzieningen. 
Daarmeee nam de noodzaak en de behoefte om met Nederlanders om te gaan sterk af 
(Bovenkerkk et al. 1985 ; Vermeulen 1984). Zij integreerden niet zozeer in de Neder-
landsee samenleving als wel in de Turkse of Marokkaanse gemeenschap in de oudere 
wijken.""  De later gekomen migranten zijn veel meer gericht op de eigen landgenoten 
enn toen hun families arriveerden, zijn hun vrouwen en kinderen automatisch deel van 
diee gemeenschap geworden; een gemeenschap die voor een belangrijk deel ook hun 
horizonn heeft bepaald. Slechts een klein deel van de recentere migranten staat tamelijk 
vijandigvijandig tegenover de Nederlandse samenleving. Zij proberen hun kinderen zo veel 
mogelijkk te beschermen tegen Nederlandse invloeden. De meerderheid heeft echter 
geenn uitgesproken negatieve houding jegens die samenleving, maarzij stimuleren hun 
kinderenn ook niet om Nederlands te spreken of met Nederlandse kinderen om te 
gaan.""  De kinderen groeien daardoor op in een voornamelijk Turkse of Marokkaanse 
omgeving. . 

Zowell  het gedrag als de opvattingen van de vroeg gekomen migranten hebben ge-
leidd tot een snelle acculturatie van de kinderen in de Nederlandse samenleving. Deze 
kinderenn bevestigen de klassieke assimilatie-these. Maar een kanttekening is daarbij 
well  op haar plaats. Assimilatie wordt vaak voorgesteld als een proces dat alleen afhan-
kelijkk is van de intenties van de migranten zelf. De afwijkende positie van de 'vroege' 
migrantenn kan echter niet alleen worden verklaard uit hun eigen intenties, maar is 
voorr een deel geworteld in de interactie met de ontvangende samenleving. 



HoofdstukHoofdstuk 7 

Succes-- en faalfactoren in het voortgezet en 
vervolgonderwijj  s 

Succesvol-zijn,, vroegtijdig de school verlaten en de posities daar tussenin worden 
bepaaldd aan de hand van de selectie in het voortgezet en vervolgonderwijs. Ik bespreek 
inn dit hoofdstuk succes- en faalfactoren die in dit tweede deel van de schoolloopbaan 
eenn rol spelen. Naarmate de succesfactoren sterker aanwezig zijn, is het waarschijnlij-
kerr dat de jongeren ook daadwerkelijk succesvol zijn. Hetzelfde geldt omgekeerd voor 
dee faalfactoren, maar het is ook mogelijk dat er zowel succes- als faalfactoren werk-
zaamm zijn. Dit laatste zien we vaker bij de jongeren die de middenposities in het on-
derwijss innemen. De bespreking van deze factoren aan de hand van de interviews ver-
legtt automatisch de blik in de richting van het netwerk van de jongeren en de om-
standighedenn waarin zij hun prestaties leveren. Daarbij moet steeds in het oog worden 
gehoudenn dat de jongeren zelfdegenen zijn die hun omgeving voor ons inzichtelijk 
maken.. Het is hun subjectieve visie op hun school- en leersituatie. 

Inn hoofdstuk 4 en 5 heb ik de belangrijkste schoolroutes, respectievelijk selectiemo-
mentenn beschreven. De meeste schoolroutes splitsen zich in het voortgezet en vervolg-
onderwijs:: na de brugklas, de MAVO, het VBO en het MBO moet er opnieuw worden 
gekozen.. Ik zou voor elk van deze selectiemomenten apart kunnen bekijken welke 
succes-- en faalfactoren een rol spelen. In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat de hulp bij 
exactee vakken in de brugklas de belangrijkste factor is voor doorstroming naar de 
HAV OO of het vwo. In dit hoofdstuk blijkt dat de hulp het vaakst wordt gegeven door 
ouderee broers en zussen en, in mindere mate, door (bijles)leerkrachten. Praktische 
hulpp bij exacte vakken is echter ook van belang voor jongeren op de MAVO. Een flink 
aantall  van hen stroomt dankzij de hulp van oudere broers en zussen door naar de 
HAVO.. Voor het inzicht in de mechanismen die een rol spelen bij de schoolprestaties is 
hett niet van wezenlijk belang of de hulp is gegeven in de brugklas of op de MAVO. Om 
diee reden geef ik dan ook niet per selectiemoment of route aan welke hulp van belang 
is.. In dit hoofdstuk gaat het erom dieper inzicht te krijgen in de werking van succes-
enn faalfactoren. Voor het belang van de factoren voor de verschillende selectiemomen-
tenn en routes verwijs ik naar hoofdstuk 4 en 5. Ik geef bij de citaten en voorbeelden wel 
iederee keer aan op welke route en welk selectiemoment ze van toepassing zijn. De fac-
torenn die hieronder aan bod komen, worden door de jongeren het meest genoemd en 
spelenn op meerdere routes een rol. 
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Succesfactoren n 

Inn deze paragraaf komen de mensen in beeld die de jongeren actief hulp en ondersteu-
ningg hebben geboden, waardoor de selectie op verschillende momenten positief 
iss beïnvloed. Achtereenvolgend zijn dat oudere broers en zussen, leeftijdgenoten, 
(bijles)leerkrachtenn en kennissen. De factoren die hier in verband met de selectiemo-
mentenn worden genoemd, leiden niet altijd tot succes in de zin zoals eerder gedefi-
nieerdd (een opleiding op HAVO-niveau of hoger). Zo geeft de keuze voor een brede 
brugklass niet vanzelf toegang tot de HAVO, of is het met hulp en ondersteuning berei-
kenn van een MBO-vervolgopIeiding nog geen garantie voor succes. De factoren leveren 
well  een bijdrage aan succes enn op sommige momenten is zeer direct een relatie te leg-
genn tussen succesfactoren en het behalen van een succesvol scholingsniveau. Dit is bij-
voorbeeldd het geval als iemand wordt gestimuleerd om na het MBO een vervolgoplei-
dingg te doen in het HBO. 

HulpHulp van oudere broers en zussen 

Dezee hulp binnen het gezin komt op verschillende momenten in de schoolloopbaan 
enn op uiteenlopende routes naar voren. Het gaat daarbij om praktische hulp, advies, 
begeleiding,, stimulans en bemiddeling. Op alle schoolniveaus, van VBO tot VWO, ver-
tellenn jongeren over de praktische hulp van oudere broers en zussen.' Hun adviezen 
hebbenn een aantal jongeren de mogelijkheid gegeven door te stromen naar de brede 
brugklas.11 Sommige jongeren zijn de hele periode in het voortgezet onderwijs door 
eenn oudere broer of zus begeleid, andere alleen op cruciale momenten.' In hoofdstuk 5 
hebb ik laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren worden gestimuleerd om binnen 
hunn mogelijkheden op het hoogst haalbare niveau te presteren. Dit geldt vooral voor 
dee brugklas, het VBO en de MAVO. Verder hebben zij bijna allemaal wel een periode 
waarinn het niet zo goed gaat op school of waarin de motivatie voor school daalt. Juist 
inn deze periodes kunnen oudere broers en zussen een waardevolle, stimulerende rol 
spelenn en hen door deze moeilijke periodes slepen. Soms vervullen de oudere kinderen 
inn het gezin een bemiddelende rol bij problemen met de ouders of de school.4 

Hunn inspanningen spelen soms een beslissende rol bij de doorstroming van de 
brugklass naar de HAVO of het vwo, het afmaken van de HAVO of het vwo, de door-
stromingg van de MAV O naar de HAVO en die van het VBO of de MAV O naar het MBO en 
verder,, het HBO. Voor een groot deel van de jongeren is deze hulp cruciaal in de ver-
klaringg van hun succes. Jongeren met oudere broers en zussen die een hoge opleiding 
hebbenn genoten en de jongste kinderen in het gezin noemen deze vorm van hulp het 
vaakst. . 

Inn het onderwijssociologische onderzoek naar migrantengezinnen wordt in het alge-
meenn weinig aandacht besteed aan de rol van oudere broers en zussen. In een aantal 
kwalitatievee studies wordt eraan gerefereerd, maar is het thema niet verder uitge-
werkt.'' In de verhalen over school komt het belang van de steun van oudere broers en 
zussenn evenwel voortdurend terug. Naarmate ik mij meer van dat belang bewust 
werd,, ben ik ook gaan doorvragen naar hun rol. Zodoende kwam ook het sociaal-
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emotionelee aspect van de onderwijsondersteuning door oudere kinderen in hec gezin 
naarr voren. 

Marokkaansee en Turkse gezinnen zijn gemiddeld veel groter dan Nederlandse; ge-
zinnenn met vier of vijf kinderen zijn geen uitzondering. In veel gezinnen is het leef-
tijdsverschill  tussen de oudste en de jongste groot en vooral in de omvangrijkste gezin-
nenn loopt dit soms op tot meer dan tien jaar. De oudsten in het gezin hebben in de 
regell  een taak in de opvoeding van de jongere kinderen (Pels 1991a: 61-62, 91). De 
apartee benaming in het Marokkaans en Turks voor de oudste broer en zus geeft het 
belangg aan dat aan die positie wordt gehecht. In het Marokkaans-Arabisch wordt de 
oudstee zus eaziza genoemd, de oudste broer eaziz. In het Turks heten zij respectieve-
lij kk abla en abi (Van der Hoek 1995: 646). 

Dee oudste kinderen zijn in tegenstelling tot de jongste veelal in Marokko of Tur-
kijee geboren en hebben daar hun kleuterjaren doorgebracht; de jongsten hebben 
meestall  hun hele schoolloopbaan in Nederland doorlopen. De oudste kinderen zijn, 
zoalss veel jongeren van de tussengeneratie, niet erg hoog gekomen in het onderwijs. 
Maarr anders dan de ouders zijn zij bekend met het Nederlandse onderwijssysteem en 
kunnenn zij zich in het Nederlands goed verstaanbaar maken. Belangrijk is dat broers 
enn zussen juist in de periode van het voortgezet onderwijs meer naar elkaar toe trek-
ken.. Zij wisselen verhalen uit over de gedeelde wereld van school en over gemeen-
schappelijkee vrienden. Onderlinge hulp en ondersteuning horen daar vanzelfspre-
kendd bij. De oudste kinderen kunnen met grote precisie aangeven wat de zwakke 
kantenn van de jongere zijn. Ze weten bijvoorbeeld dat zij leeropdrachten vaak niet 
goedd lezen, of zich niet goed kunnen concentreren. Veel ouders zijn niet eens op de 
hoogtee van de vakken die de kinderen volgen. Voor hen tellen vooral de cijfers op het 
rapport. . 

Dee oudere kinderen grijpen soms ook in als een broertje of zusje dreigt te blijven 
zitten.. Zij weten beter dan de ouders wie zij daarvoor moeten aanspreken en wat bij-
voorbeeldd de mogelijkheden zijn om bijles te regelen. Voor de ouders is het veelal gis-
senn waar het probleem ligt. Vaak krijgen de kinderen van hen alleen te horen dat ze 
harderr moeten werken als ze met een onvoldoende thuiskomen.7 Zo'n advies is weinig 
motiverendd als kinderen de stof niet hebben begrepen. Nijsten karakteriseert de com-
municatiee tussen ouders en kinderen in het algemeen als belerend en controlerend. 
Hunn op- en aanmerkingen over school nemen vaak de vorm aan van een preek (1998: 
150,157).88 Als de ouders zich hier te veel schuldig aan maken, werkt dit juist in de pu-
berteitt averechts (Veenman 1996a: 30; 1996b: 32). Tegelijkertijd zijn andere onderwer-
pen,, zoals verkering en de omgang tussen meisjes en jongens, taboe (Nijsten 1998:151). 
Hett preken aan de ene kant en het gebrek aan openheid aan de andere, zorgen vooral 
inn de puberteit voor een verwijdering tussen ouders en kinderen. Broers en zussen 
compenserenn dit gemis aan uitwisseling en contact binnen het gezin. 

Advies Advies 
Voorr een aantal jongeren hebben oudere broers en zussen een doorslaggevende rol 
gespeeldd in de school- en/of vakkenkeuze.9 Zoals in hoofdstuk 5 al naar voren kwam, 
zijnn slechts enkele jongeren met een laag basisschooladvies in een brede brugklas 
terechtgekomenn en hebben zij zich veel moeite moeten getroosten om daar aange-
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nomenn te worden. In dit soort situaties zijn oudere broers en zussen vaak degenen 
die,, meer  dan ouders, kunnen beoordelen of een advies te laag is en welke schoolsoort 
hett  beste iS. Zi j  ucuuCn VaaK OOK OVcrZiCii t öVcï uc ffiiuuciuafc  SCuüicÜ i a UC uUUit , 

wetenn iets over de reputatie van die scholen en kennen het systeem van brugklassen. 
Maarr  belangrijk is vooral dat zij  een goede inschatting van de capaciteiten van de jon-
geree kinderen in het gezin kunnen maken. Het verhaal van een Marokkaanse jongen 
illustreer tt  dit . 

V/att  ik mij  kan herinneren, is dat ik redelijk goed was op de basisschool. Ik was 
redelijkk  goed in rekenen en taal. Maar  in groep acht, toen ik een keuze moest ma-
kenn voor  de volgende school, kreeg ik een gesprek en toen zei de leraar, "Weet je 
watt  ji j  moet doen? Jij  moet IT O gaan doen, lekker  met je handen gaan werken, of 
LTS."' °° Ik zei, "Maar  meneer, ik wil dokter  worden."  "Dat is niks voor  jou, dat is te 
moeilij kk  voor  jou, dat is echt niks voor  jou."  Daar  bleef hij  op hameren. Hi j  gaf mij 
echtt  een negatief advies. Hi j  bleef bij  zijn advies voor  lager  beroepsonderwijs. Toen 
hebb ik me ingeschreven voor  een scholengemeenschap met MAVO , HAV O en vwo. 

Heell  veel Marokkanen gingen toch naar  de LTS, die vinden het wel leuk, maar  dat 
wouu ik toen helemaal niet. (Marokkaanse jongen; HBO) 

Bijj  het gesprek met de leraar  waren zijn ouders niet aanwezig, wel zijn zes jaar  oudere 
zus. . 

Zi jj  vond het toen ook merkwaardig. Zij  zei ook, "Ho e kan het nou, hij  presteert 
gewoonn goed op school, hij  doet zijn best, hij  haalt niet al te veel kattenkwaad 
uit.""  Zi j  vond het raar. Die leraar  zei tegen haar, "I k moet advies geven wat hij  het 
leukstee zal vinden."  Dat zei hij  ook zo. Misschien is het ook wel een logische 
gedachtee van die leraar. Want het was algemeen bekend, Marokkaanse jongeren 
willenn het liefst iets in de techniek doen. Er  zaten ook meer  buitenlanders op het 
LBO .. LTS, daar  ging je gewoon automatisch van uit . Hi j  heeft mij  nooit advies 
gegevenn om iets hogers te doen, HAV O of MAV O misschien. Hi j  heeft mij  echt 
gezegd::  "IT O of LTS, echt iets voor  jou, ik zal je gelijk het adres geven van die 
school.. Ik regel wel een gesprek met die leraar  van die LTS."  Hi j  vroeg niet eens 
naarr  mij n mening. 

Zij nn zus vond dat er  op grond van zijn schoolresultaten meer in zat dan de leerkracht 
aangaf.. Bovendien klonk het verhaal van de leerkracht haar te stereotiep in de oren. 
Mett  steun van zijn zus koos deze jongen afwijkend van het advies van de leerkracht 
voorr  een brede scholengemeenschap. Na de brugklas is hij  doorgestroomd naar de 
HAV OO en vervolgens naar  de HEA O gegaan. 

Veell  oudere broers en zussen hebben zelf negatieve ervaringen met schooladviezen 
enn -keuzes en reageren alert en fanatiek als andere kinderen in het gezin lage adviezen 
krijgen .. Zi j  vinden dat leerkrachten te weinig vertrouwen in de capaciteiten van 
Turks ee of Marokkaanse leerlingen stellen en hen systematisch onderwaarderen. Het 
Marokkaansee meisje dat hieronder  aan het woord is, heeft via de lange weg van LBO , 
MB OO en een HBO-propaedeusejaar  de universiteit bereikt. Zi j  heeft daardoor  veel tij d 
verlorenn en moet als gevolg daarvan nu een bijbaantj e nemen om haar  studie te bekos-
tigen.. Zi j  komt uit een grote familie; haar  jongste zusje is twaalf jaar  jonger. 
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Zee hadden mij geadviseerd om naar het LBO te gaan. Nou ja, dat doe je dan hè. Als 
autoritairee figuren dat zeggen, neem je dat als ouders natuurlijk wel serieus. Dat 
hebb ik de basisschool eigenlijk best wel kwalijk genomen en nu nog. Als ik daar 
somss met afscheidsavonden of feesten ben, dan zie ik die mensen. Ja, en dan vragen 
ze,, "Wat is er met jou gebeurd, wat ben je geworden?" Dan schrikken ze natuurlijk 
well  als ik zeg dat ik studeer. Dan zeg ik ook eerlijk tegen ze dat ik door hen eigenlijk 
eenn hele omweg heb moeten maken om hier te komen. 

Tja,, dan zeggen ze dat mensen veranderen, dat het waarschijnlijk op dat mo-
mentt wel nodig was en daarna niet meer enzo. Ach, gewoon smoesjes, gewoon niet 
echtt erop ingaan. Ze weten gewoon dondersgoed waar ze mee bezig zijn en wat ze 
gedaann hebben, want ze hebben hetzelfde geprobeerd met mijn zusje. Die is vorig 
jaarr van school afgegaan, kwamen ze ook met een advies dat gewoon te laag was als 
jee keek naar haar rapport, gewoon een tijdelijke indicatie van een Cito-toets. Toen 
begonn het hele verhaal weer opnieuw. Toen dacht ik, daar zit gewoon onbewust 
vann hun kant meer achter, het is niet alleen maar een enkel geval waarin ze te laag 
adviseren.. Ik zie dat gewoon steeds vaker om mij heen gebeuren, dat ik echt het ge-
voell  heb dat ze nog steeds geen vertrouwen hebben in allochtone leerlingen, nog 
steedss niet geloven dat ze de HAV O of het vwo kunnen doen. 

Doorr haar eigen ervaringen wijs geworden en gesterkt in het idee dat er voor haar zusje 

meerr mogelijk was, is zij vervolgens de strijd met de school aangegaan. 

Ikk ben degene geweest die het eigenlijk allemaal heeft geregeld. Onze vader heeft 
hett heel druk met zijn zaak, dus die kan zich daar niet zo mee bezighouden. Dus 
hebb ik dat op mij genomen, omdat ik zoiets had van, dit flikken ze ons niet weer, 
wantt ik had op school precies hetzelfde meegemaakt. Ze had echt een heel goed 
rapport,, ze had echt achtens en negens. Nou, de Cito-toets, dat was gewoon een te-
genvaller.. Er is ook een landelijke discussie of die Cito-toets nou echt een indicatie 
iss voor het niveau van een kind en of het iets eenduidigs is. Dus ik dacht, dat is 
openn voor discussie, maar echt je reinste bureaucratie. Het is gewoon een beetje 
vriendjespolitiekk ook nog, diegenen op de lagere school hebben allemaal contacten 
mett mensen op de middelbare scholen. Je hebt de vrijheid als ouder om zelf een 
schooll  te kiezen, maar als die school al op de hoogte is gebracht van het lage advies 
vann de basisschool, dan kom je niet ver. Ik heb er echt voor moeten knokken dat ze 
opp een HAVO/vwo-school kon komen. Ze had MAVO-advies gekregen en advies 
omm naar een scholengemeenschap met MAV O en HAV O te gaan. Toen zei ik, "Dan 
doenn we haar toch op een scholengemeenschap met HAV O en vwo en dan zien we 
wel.""  "Nee, nee, dat is geen goed idee." Ze hadden haar geadviseerd om naar het 
Amstel-lyceumm te gaan. Dat is best een zwarte school en op dat moment hoorden 
wee daar geen al te beste verhalen over, dat leerlingen het wel kunnen, maar niet 
doen.. Nou, we hadden zoiets van, je hebt toch het recht om voor jouw kind een 
goedee school uit te zoeken? Waarom moet ji j nou naar het Amstel-lyceum, ik wil 
datt ze naar het Vons Vitea gaat, waarom niet? Maar waarschijnlijk zijn zij niet ge-
wendd dat allochtone mensen zich daarmee gaan bemoeien, ik denk dat het voor 
henn ook iets heel nieuws is, een allochtoon die voor zijn kind zeker weet wat-ie wil . 
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Hett is wet gelukt, maar niet op een leuke manier. Ik heb echt gezegd, "Kijk , ik weet 
gewoonn dat julli e van Vons Vitca contact hebben gehad met leraren van haar lagere 
schooll  en ik wil dat julii e dat nu even wegzetten en kijken naar die cijferlijst en zeg-
genn wat julli e indicatie hier is." Zo werkt dat toch? Ja, maar dat is moeilijk, want de 
leraarr weet het allemaal het beste en het zijn niet alleen maar cijfers, maar ook 
psychologie.. Ik heb toen een compromis met ze gesloten. Ik heb gezegd, "Kijk , jul-
liee hebben niks te verliezen, lukt het haar niet in een jaar, dan zorg ik er zelf voor 
datdat ze naar de MAVO gaat, voor mijn part naar het Amstel-lyceum." Dat is toch een 
redelijkk compromis? Nou, echt met heel veel moeite. Maar als het zo moet, dan 
moett het maar zo. 

Behalvee advies bij schoolkeuzes geven oudere broers en zussen vaak raad bij vakken-
keuzes.. De samenstelling van het vakkenpakket heeft belangrijke gevolgen voor de 
mogelijkhedenn in het vervolgonderwijs. Veel vervolgstudies hebben een aantal voor-
geschrevenn vakken en voor leerlingen is het dus noodzaak om in een vroeg stadium te 
wetenn welke kant zij op willen. Op die manier kunnen zij bijvoorbeeld problemati-
schee vakken die niet nodig zijn voor de gekozen vervolgrichting, laten vallen. Zo heeft 
eenn Marokkaanse jongen die op de HAVO zit van zijn oudere broer voorlichtingsmate-
riaall  gekregen over de HEAO. Hij wil management en recht doen en weet op grond van 
diee informatie al in de vierde klas precies welk vakkenpakket hij daarvoor nodig heeft. 
Natuurkundee en Scheikunde, waar hij aanzienlijke moeilijkheden mee heeft, kan hij 
zonderr probleem laten vallen. Het tijdig nemen van dit soort beslissingen kan een 
hoopp problemen besparen. Sommige jongeren nemen bijvoorbeeld moeilijke vakken 
inn hun pakket, terwijl zij deze vervolgens niet nodig hebben voor hun vervolgstudie. 
Anderee jongeren komen er juist pas aan het einde van hun studie achter dat zij met 
hunn vakkenpakket niet naar een gewenste vervolgopleiding mogen. 

Juistt de adviezen van oudere broers of zussen die hetzelfde traject hebben gevolgd, 
kunnenn zeer waardevol zijn. Zij kunnen dan precies vertellen welke vakken moeten 
wordenn gekozen en op welk niveau bepaalde vakken moeten worden gehaald. Boven-
dienn kunnen zij waarschuwen voor problemen bij bepaalde keuzes of vertellen over 
foutenn die zij zelf hebben gemaakt. Zo is de oudste broer van een van de jongens die 
opp de MEAO zitten zelf na de MEAO gaan werken bij een verzekeringsmaatschappij. 
Daarnaastt studeert hij in de avonduren verder voor hulp-accountant. Deze combina-
tiee is hem zwaar gevallen en hij heeft zijn broer dan ook aanbevolen om na de MEAO 

gewoonn door te gaan naar de HEAO. Eerst je studie helemaal afmaken en dan pas gaan 
werken,, is zijn advies. 

PraktischePraktische hulp hij huiswerk 
Voorr een groot aantal kinderen heeft de hulp bij problematische vakken de nipte over-
gangg van de brugklas naar de HAVO of de doorstroming van de MAV O naar de HAVO 

veiliggesteld.. Ook hier zijn de jongeren die een oudere broer of zus hebben die het-
zelfdee traject heeft gevolgd het beste af, omdat zij dan dezelfde lesstof en soms zelfs de-
zelfdee lesboeken hebben gehad. Maar ook een broer of zus die een MBO-oplciding 
volgtt kan helpen met vakken op brugklasniveau. Aan broers of zussen durven de jon-
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gerenn steeds opnieuw hulp te vragen en schamen zij zich ook niet om een tweede of 
derdee keer te zeggen dat zij het niet begrijpen. In de les op school durven de meeste 
jongerenn dat niet, omdat zij dan bang zijn dom gevonden te worden. De meeste jon-
gerenn krijgen hulp voor de vakken Wiskunde en Economie. 

Veell  jongeren hebben moeite met de aanpak van hun huiswerk. Zij weten vaak 
niett hoe zij opdrachten moeten maken en vooral in de eindexamenklas moeten vaak 
werkstukkenn worden gemaakt of opstellen geschreven. 

Ikk heb altijd heel erg veel steun van mijn zus gehad. Ze heeft mij op de middelbare 
schooll  echt heel vaak geholpen met zaken die ik dan niet zo goed begreep. Ik kon 
altijdd bij haar terecht, ik kreeg altijd wel een beetje hulp van haar, dus dat was wel 
eenn hele grote steun voor mij. Ze is nu zevenentwintig, dus we schelen best wel 
veel,, we schelen vijfjaar. Zij heeft mij echt heel vaak geholpen. Want kijk, mijn 
moederr kan mij niet echt helpen. Mij n zus heeft mij vooral met alfa-vakken veel 
geholpen,, Nederlands, Frans, Engels, voornamelijk met Nederlands. Structuren 
vann opstellen, dat ik dat gewoon goed doorhad, ook taalfouten, daar hielp ze mij 
ookk constant mee, verbeteren, samenvattingen van zowel boeken als teksten, hoe 
datt dan allemaal een beetje moest gebeuren, daar heeft: ze mij echt enorm bij gehol-
pen.. Omdat ze mij er echt schema's voor gaf en echt uitlegde hoe het allemaal pre-
ciess moest en hoe het beter zou zijn. Echt heel veel tips kreeg ik van haar, dus dat 
wass erg handig. Ze was altijd heel goed in schrijven en bij mij waren de taalvakken 
juistt het probleem. (Marokkaans meisje; universiteit) 

Dezee zus is zelf pas op haar negende naar Nederland gekomen en via de schakelklas 
naarr de MAV O en daarna naar het M B O gegaan. Zij heeft overigens in alle schoolzaken 
eenn belangrijke rol gespeeld. Zij ging mee naar ouderavonden, hield haar ouders op de 
hoogtee van de verrichtingen van haar zusje op school en zorgde ervoor dat zij onge-
stoordd kon werken als zij een proefwerk had. 

Eenn goede relatie tussen de kinderen is een voorwaarde voor hulp en ondersteu-
ning.. In grotere gezinnen is vaak hulp mogelijk van diverse broers of zussen en leeftijd, 
seksee en opleidingsniveau bepalen dan wie elkaar helpen. Hulp tussen jongens en 
meisjess komt bijvoorbeeld minder voor dan tussen kinderen van dezelfde sekse, om-
datt broers en zussen soms in geheel andere werelden leven. Zo niet de broer en zus uit 
hett onderstaande citaat, die bij hun grootouders wonen omdat hun ouders in Turkije 
leven.. Door deze situatie zijn zij van jongs af aan sterk op elkaar aangewezen. 

Ikk had een zesje voor Wiskunde en dat was dan zo'n "net-aan-zesje", zo'n heel klein 
zesje.. Ik heb geen bijles gehad, dus niet met een steunuur op school, maar ik kreeg 
hulpp van mijn broer. Hij zat toen op de MTS en daarvoor had hij MAV O gedaan. Hij 
zatt natuurlijk veel hoger en met Wiskunde zat hij hoger. Dan vroeg ik hem wat 
heell  simpels en dan wilde ik een uitleg van een kwartier, maar dan kreeg ik een uit-
legg die drie, vier uur duurde. Dan ging hij alles uideggen. (Turks meisje; HBO) 

Hett meisje is zich er wel van bewust dat zij een bijzondere relatie met haar broer heeft. 

Ja,, wij zijn heel hecht. Dat is ook heel uitzonderlijk, vooral omdat hij een jongen is 
enn ik een meisje ben. Terwijl de meeste broers macht willen uitoefenen over hun 
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kleineree zusje.. Wij zijn hartstikke goed bevriend. Dus hij vond het altijd wel leuk 
omm met mij huiswerk te maken. 

Sommigee oudere broers en zussen zijn al getrouwd en wonen niet meer thuis. Hun 
woningg is voor de jongere kinderen vaak een toevluchtsoord. Zij kunnen er rustig 
huiswerkk maken of daarmee worden geholpen. Zeker in examenperiodes is een rustige 
werkplekk belangrijk; in de meeste gezinnen wordt het huiswerk in de woonkamer ge-
maakt.. Praktische hulp kan dus ook bestaan uit het aanbieden van ruimte. 

Hett enige praktische wat ik ze bied, is dat ze naar mijn huis mogen komen, want 
thuiss werkt het gewoon niet. Het is een groot gezin en dat is niet goed voor hun 
huiswerkk en hun resultaten. Dan zeg ik, "Als jullie repetitieweek hebben, of wat 
dann ook, kom dan maar bij mij, want ik zit dan ook meestal te leren." Het is daar zo 
lawaaierigg en rommelig, en de tv staat altijd aan en familie over de vloer. Dat is ge-
woonn geen omgeving voor een leerling, geen eigen bureau, met anderen op een ka-
mer,, typische allochtonenproblematiek. Dat zie ik bij mijn zusje ook echt, die 
maaktt huiswerk aan de eettafel in de eetkamer bij de tv, één zit te eten, één zit de 
krantt te lezen. Dan zeg ik, "Hoe doe je dat in godsnaam?" Ik zou dat gewoon niet 
kunnen,, nu zou ik dat niet meer kunnen. (Marokkaans meisje; HBO) 

Begeleiding Begeleiding 
Veell  oudere broers en zussen vergezellen de ouders naar ouderavonden of gaan zelfs in 
plaatss van hen. Zij worden hierdoor heel concreet geconfronteerd met de prestaties 
vann de jongere kinderen en raken zo vanzelf meer betrokken bij hun schoolloopbaan. 
Beterr dan de ouders zijn zij op de hoogte van de inhoud van en de problemen bij be-
paaldee vakken. Als er problemen zijn, kunnen zij ook makkelijker met leerkrachten 
overleggenn wat daaraan kan worden gedaan. Zij regelen bijvoorbeeld bijles, of gaan in 
overlegg met de mentor na of er nog bepaalde vakken in het pakket kunnen worden ge-
ruild,, zodat de kans op slagen groter is. 

Sommigee oudere broers en zussen hebben het contact met school volledig van de 
ouderss overgenomen, zoals in het geval van een Turkse jongen die in het VBO zit. Zijn 
zuss is acht jaar ouder, inmiddels getrouwd en heeft een baan bij de politie. Zij heeft de 
MAV OO gedaan en daarna de politieacademie. De ouders leggen alle schoolzaken in het 
gezinn eerst voor aan deze oudste dochter. Zij heeft met haar broertje de school uitge-
zochtt en is degene die contact met de leerkrachten onderhoudt. Ook is zij, in nauw 
overlegg met leerkrachten, intensief betrokken geweest bij de keuze van zijn vakken-
pakkett en vervolgstudie en geeft zij hem bij een aantal vakken praktische hulp. Hoe-
well  hij op de lagere school zeer laag is getest (IVBO), kan hij dankzij die intensieve be-
geleidingg toch door naar de MEAO. 

Inn de meeste gevallen is het contact met de school niet zo intensief en springen 
ouderee broers en zussen pas bij op momenten dat er een belangrijke beslissing moet 
wordenn genomen. Een Turkse jongen illustreert dit aan de hand van zijn middelbarc-
schoolperiode.. Hij studeert nu geneeskunde, maar is ooit op de MAV O begonnen. 
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Wiskundee ging in de derde wat zwakker, daar had ik problemen mee. Ik liep dat te 
verpestenn en toen wilden ze op school dat ik Wiskunde zou laten vallen. Toen werd 
mijnn zus kwaad, want als ik "Wiskunde-stop" zou kiezen, zou ik ook geen Natuur-
kundee mogen kiezen in de vierde, want ik wilde daarna naar het vwo. Dan kon ik 
elkk plan vergeten dat ik arts zou worden, dat ik ooit geneeskunde zou studeren. 
Mij nn droom was gewoon kapot als ik met Wiskunde moest stoppen. Toen zei mijn 
zus,, "Je gaat morgen gewoon terug en je kiest "Wiskunde-vervolg", ongeacht wat 
zee zeggen." Toen kwam de conrectrix, die was laaiend gewoon dat ik "Wiskunde-
vervolg""  had gekozen. Ze zei, "Je kan Wiskunde niet kiezen. Je blijf t er dit jaar op 
zittenn en als je dat niet doet, dan gaat het in vier vwo wel fout. En ook al zou je dat 
redden,, dan haal je zeker een twee op je examen. Dat red je nooit van je leven." Ik 
vondd altijd dat ze mij onderschatte, ook in twee MAV O /HAVO. Toen zei ze nog te-
genn mijn zus, "Je kan hem beter dat herexamen niet laten doen. Als je nou gewoon 
tekent,, gaat hij gewoon naar drie MAV O volgend jaar, dat is veel beter voor hem." 
Toenn werd mijn zus kwaad en heeft ze ruzie gemaakt, en ik heb het gehaald. Aan de 
enee kant word je dan hartstikke kwaad, maar aan de andere kant motiveerde het 
ook,, om de leraren dwars te zitten. Ze had op een bepaald punt wel gelijk, voor 
Wiskundee had ik een vijf , het was de enige vijf die ik had. Ik dacht, misschien heeft 
zee wel gelijk, nu komt het vwo, nou wordt het moeilijk. Maar toen was ik toch wel 
eenn stap verder, want op het vwo ging het goed, helemaal het eerste jaar. Vij f vwo 
wass gewoon voor mij een herhaling van vijf HAVO. Negens achter elkaar en in zes 
vwoo heb ik ook niet hard gewerkt. 

Mij nn zus, die drie jaar ouder is, heeft destijds voor LHN O gekozen, "omdat dat 
makkelijkerr was". Zij is dan ook met allemaal negens weggegaan. Ze deed niks en 
zee haalde nog negens. Zij kon gewoon hoger, maar zij heeft dat nooit gedaan. 

Opp zijn beurt vervult hij voor zijn jongere broer nu de rol die zijn zus voor hem heeft 

gespeeld. . 

Vorigg jaar heb ik me bemoeid met zijn basisschooladvies. Mij n opa lag op sterven 
enn toen is mijn broertje een paar maanden met mijn vader meegeweest naar Tur-
kije.. Hij is daarna van school veranderd en toen heeft hij de begintoets in de vijfde 
klass verknald. Hij had MAVO-niveau of net onder MAVO-niveau. Maar hij heeft 
daarnaa echt hard gewerkt, want toen hij klaar was met de zesde klas, was hij al bezig 
mett Wiskunde voor de brugklas. Zijn Nederlands was ook goed. In zijn eindtoets 
scoordee hij alles op vwo-niveau, maar ze wilden hem geen vwo-niveau geven om-
datt hij de begintoets had verprutst in de vijfde klas. Dan denk ik, kijk eens wat ver-
der,, er zijn omstandigheden. Maar ze zeiden, "Ja, ik weet niet wat zijn mogelijk-
hedenn zijn." Ze zeiden, "Hi j heeft problemen met Nederlands." Ja, ik heb ook pro-
blemenn gehad met Nederlands, ik zei ook die en dat verkeerd, klopt, soms kennen 
wijj  uitdrukkingen niet. Toen kreeg hij een advies en toen was het een HAVO-
advies,, eigenlijk MAV O /HAVO . Wij wilden hem eigenlijk naar het gymnasium stu-
ren,, dan zou hij verder zijn dan ik. Maar daar werd hij niet geaccepteerd, vanwege 
zijnn HAVO-advies. Ik heb toen met leraren van het gymnasium gesproken en we 
hebbenn het over verschillende dingen gehad. Aan de ene kant is het toch een beetje 
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tee bekakt voor hem, ik weet niet of hij zich daar had kunnen redden, of hij wel mee 
hadd kunnen gaan met die stroom. Het is toch wel een aparte groep. Achteraf ben ik 
tochh wel blij dat hij naar het Spaarne-lyceum is gegaan. Daar heeft hij ook leraren 
diee ik heb gehad, en waar ik uiteindelijk heel goed mee kon opschieten. Ik heb ge-
woonn een babbeltje met ze gehouden, ik weet gewoon dat ze goed voor hem gaan 
zorgen.. Ik heb ze gezegd, "Hij lijk t gewoon op mij, dus je zal behoorlijk streng 
moetenn zijn." 

Veell  jongeren hebben door gedragsproblemen hun school niet afgemaakt, zijn blijven 
zittenn of naar lagere schoolsoorten afgestroomd. Meestal gaat het om brutaal gedrag in 
dee klas, in combinatie met spijbelen. In de gespijbelde uren trokken sommige jongens 
err dan met vrienden op uit om rotzooi te trappen of snoep of drinken te stelen in 
winkels.. Vooral op de VBO-scholen zijn veel jongens hierdoor in de problemen ge-
raakt.. Een zekere mate van toezicht en controle op hun doen en laten is juist in de pu-
berteitt een buffer tegen schooluitval. In sommige gevallen nemen oudere broers en 
zussenn die rol op zich, zoals in het volgende voorbeeld van een jongen die destijds op 
dee LTS zat. 

Ikk ging helemaal niet om met Turkse jongens op die school, alleen met Nederlan-
ders.. Ik ging niet met ze om. Als ze ergens heen gingen, bleef ik in de kantine zitten, 
gaann julli e maar. Daar had ik gewoon geen zin in en daar hadden zij mij ook voor 
gewaarschuwd.. Ze gingen toch alleen maar herrie schoppen. Het was ook een beet-
jee een aso-school. (Turkse jongen; MTS) 

Dee 'zij' die hem hebben gewaarschuwd, blijkt zijn oudere broer te zijn, die op dezelfde 
LTSS heeft gezeten. Hun ouders hebben zich niet met hun studie bemoeid, alleen als zij 
hunn rapport kregen hield de vader 'een preek'. 

Dee Turkse geneeskundestudent die ik hiervoor al aanhaalde, heeft zijn (veel) jongere 
broerr zeer intensief begeleid. Hij woont samen met een Marokkaanse student in een 
nieuwbouwwijkk buiten Amsterdam. Als ik hem interview, komen zijn broertje en 
dienss Hindoestaanse vriendinnetje op bezoek. Ze gaan ergens in een hoek zitten alsof 
zee er thuis zijn en zetten een plaatje op. Zijn broer geeft aan dat ze vanwege het inter-
vieww maar even kunnen blijven. Als ze weggaan, vraagt de jongen of hij geld kan krij-
genn om met zijn vriendinnetje naar de bioscoop te gaan. Zijn broer kijkt streng: 'Je 
krijgtt het, maar we hebben een deal, hè?' Het broertje knikt en kijkt ernstig, waarna ze 
alletweee beginnen te lachen. 'Ik zie je morgen.' Deze student volgt zijn broer al sinds 
dee lagere school. Ik geef een uitgebreid citaat om te laten zien hoe veelomvattend die 
begeleidingg soms is. Hij begint zijn verhaal met te vertellen dat hij zijn broertje on-
langss huisarrest heeft gegeven. 

Ja,, ik ben degene die dat doet. Mijn vader is te oud, tja, hij is tweeënvijftig. Hij is, 
zegg maar, afgepeigerd. Mijn broertje neemt hem te veel in de maling. Bij mij was 
hijj  gewoon streng, maar mijn broertje neemt hem continu in de maling. Hij kan 
doenn wat hij wil. Hij zit op het lyceum, hij voetbalt, hijj  was bijna naar Ajax gegaan, 
duss hij denkt dat hij meer mag. En dat mag hij ook wel, mijn broertje heeft het veel 
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beter,, de weg is vrijgemaakt. Maar goed, nu had hij zichzelf ziek gemeld. Ik heb 
gezegd,, "De volgende keer dat je je ziek meldt, moet je je eerst ziek melden bij mij. 
Jee moeder kun je in de maling nemen, maar als je het aan mij vertelt moet je ook 
echtt ziek zijn, want ik kan het zien." Hij weet natuurlijk dat ik geneeskunde stu-
deer.. Hij weet natuurlijk niet precies wat ik al geleerd heb, dus dan schrikt hij zich 
rot,, dan doet hij het niet meer. Als je niet ziek bent, krijg je op je donder van mij. Ik 
hebb ook een keer gehoord dat hij had gelogen en toen heb ik hem twee keer thuis 
latenn zitten. De eerste keer heeft hij het geflikt om het te weigeren. Ik werd gewoon 
laaiendd op hem, hij heeft mij een keer zo ver gedreven dat ik, alsjeblieft, bafï! Toen 
schrokk ik, dus nu ben ik eigenlijk hetzelfde als mijn eigen vader, waar ik altijd tegen 
was.. Ik heb gezegd, "Ik heb je gewaarschuwd, binnenblijven is binnenblijven, dan 
gaa je niet met mij dollen, dan ga je niet voetballen, al is het vlak voor de deur, dat 
interesseertt mij niet." Toen heb ik hem ook een goeie verkocht. Ik liet hem twee 
uurr uithuilen en toen ging ik naar boven. Maar de tweede keer dat hij huisarrest 
had,, dat was wat langer, toen heeft hij twee weken uitgezeten. Maar ik zeg tegen 
mijnn moeder, "De volgende keer dat hij zich ziek meldt en hij is niet ziek, dan bel je 
gewoonn naar school en dan vraagje gewoon of hij naar school is geweest. Daar hoef 
jee helemaal niet moeilijk over te doen, als ji j vraagt of hij naar school is geweest en 
ji jj  weet dat hij thuis is geweest, en school neemt aan dat hij ziek is of zijn vriendje 
verteltt dat hij ziek is tegen de leraar, dan wordt het gewoon gerekend als spijbelen 
enn dan kan hij een paar middagen gaan nablijven." Zo moet je dat gewoon spelen. 
Enn als hij dat een paar keer flikt  dan moet hij van school af. Dus kies maar. En daar 
iss hij wel van geschrokken. 

Ikk houd mij ook met de ouderavonden bezig, het gaat hier fout en hier fout. 
Mij nn vader ging met mij mee en ik ga met mijn zusje en broertje mee. Omdat ik 
hett beter begrijp, en dan kan ik thuis verslag geven, aan mijn vader vertellen van 
zuss en zo. Mij n vader zegt, "Hi j heeft er toch meer verstand van, hij kan beter kij -
kenn naar hoe zijn Nederlands is in de klas, kijken naar z'n schriften." Ik beloon ze 
ook.. Ik zeg, "Al s je dit jaar haalt, krijg je een crossfiets. Als ji j het haalt, wil ik er best 
mett mijn vader over praten, om een computer voor je te kopen." Wat kost zo'n 
dingg nou tegenwoordig en dan kan hij daar ook alvast mee leren omgaan, dan kan 
hijj  vast wennen. Dat scheelt ook met verslagen, als je het op de computer doet, dat 
iss toch beter. Ik wil ook dat mijn broertje mijn jongere zusje helpt. Ik wil dat hij 
haarr met Nederlands helpt. Mij n andere zusje heeft het verpest, maar dat betekent 
niett dat zij het moet verpesten. Ondertussen heeft hij ook geholpen met haar reke-
nen,, met haar uitspraak Nederlands en met het lezen uit boeken en met haar spel-
ling.. Ik ben daar niet meer thuis, maar als er iets is, dan kan hij mij bellen en dan ga 
ikk er wel effe heen. Ik heb geen controle over mijn zusje. Hij is al wat wijzer en hij 
heeftt het pas gehad, hij zal het beter weten dan ik, de systemen die er nu op de 
basisschooll  zijn, dat heeft hij ook zo gehad. Hij weet het wel. 

Dezee Turkse student heeft in feite de rolvan zijn vader overgenomen. Die laat het aan 
hemm over hoe hij de jongere kinderen in het gezin begeleidt en geeft hem de vrije hand 
inn beslissingen over schoolzaken. Zij n ouders hebben zijn oudere zussen nooit gesti-
muleerdd om verder te studeren. Hi j vindt dat verkeerd en wil dan ook dat zijn jongste 
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zusjee doorstudeert. De ouders ondersteunen hem daarin niet, maar verzetten zich er 
ookk niet tegen. 

Inn sommige gezinnen zijn er conflicten tussen een kind en de vader. Oudere broers en 
zussenn hebben veelal eerder soortgelijke conflicten meegemaakt en kiezen dan ook vaak 
partijj  voor hun jongere broer of zus. Zo heeft een Marokkaanse jongen die een VBO-
opleidingg doet veel problemen met zijn vader. De ondersteuning en opvang van zijn 
ouderee zussen houden hem op de been. Zij n vader is heel streng. Hij mag vaak het huis 
niett uit en daar is veel ruzie over. Het argument van zijn vader is dat hij anders rottig-
heidd gaat uithalen met zijn vrienden. De jongen ziet dit op zijn beurt als een gebrek aan 
vertrouwen.. Om zijn vrienden te zien gaat hij soms stiekem naar buiten, maar als zijn 
vaderr daar achter komt is het huis te klein. Zijn vader dreigt regelmatig dat hij hem 
naarr Marokko zal sturen. Dat die dreiging reëel is blijk t later in het interview, als de 
jongenn vertelt over zijn tussentijds verblijf in Marokko. Hij heeft drie jaar bij zijn oom 
inn Marokko gewoond en was al die tijd bang dat zijn vader hem daar zou laten. 

Naa mijn zevende jaar moest ik van mijn vader naar Marokko. Ik moest daar Ara-
bischh gaan leren en hij dacht, die meesters daar, die zijn moeilijker dan hier. Maar 
verkeerdd gedacht... Als ik hier doorgegaan was op de basisschool, dan had ik nu 
misschienn op de HAV O gezeten. 

Zij nn broertje is destijds niet naar Marokko gestuurd. Dat had niet zozeer met zijn 
(goede)) gedrag te maken, maar had een praktische reden. 

Zee dachten, één is genoeg. Als je brieven schrijft naar Marokko, dan is het toch 
beterr dat ik Arabisch kan schrijven. Al die problemen van hun, als het geheim is, 
datt gaat mijn vader niet laten lezen aan een ander. Maar als ik hier was geweest, dan 
wass het beter geweest. Maar hij denkt niet aan mij, hij denkt alleen aan zichzelf. 

Zij nn drie oudere zussen hebben eveneens problemen gehad met hun vader. Zij zijn in 
Marokkoo geboren; de jongste kwam op haar zesde naar Nederland. Twee zussen heb-
benn op de MAV O gezeten en eentje op de HAVO , maar ze hebben alledrie hun school 
moetenn afbreken omdat ze van hun vader moesten trouwen. Twee zussen wonen in 
Alkmaar,, de derde in Amsterdam. Hi j gaat vaak bij hen langs, vooral bij zijn 'Amster-
damse'' zus. Haar huis is de enige plek waar hij met toestemming van zijn ouders naar 
toee mag. Juist omdat zij zelf veel problemen hebben gehad en hun studie niet hebben 
mogenn afmaken, begrijpen ze goed hoe hij zich voelt en stimuleren hem om ondanks 
alless toch door te leren. Zij houden hem voor dat hij alleen met een diploma een eigen 
levenn kan opbouwen, onafhankelijk van zijn vader. Zijn zussen geven hem bovendien 
somss praktische hulp bij een aantal vakken en al met al kan hij toch eindexamen op 
c/D-niveauu doen en door naar de M T S. 

Waarderingg voor geleverde prestaties is belangrijk voor de motivatie. Ouders zijn 
echterr vaak niet zo goed op de hoogte van de vakken die hun kinderen volgen en voor 
henn is het moeilijk in te schatten wat een bepaald cijfer voor een vak waard is. Een zes 
voorr Wiskunde is voor iemand die daar veel moeite voor heeft gedaan een geweldig re-
sultaat.. Oudere broers en zussen weten die prestaties beter op waarde te schatten en 
kunnenn dan ook gerichter waardering geven. 
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Begeleidingg houdt ook in dat er opvang is in periodes waarin het wat minder goed 
gaat.. Zelfs de jongeren die op de HAV O of het v wo zitten, hebben wel eens een jaar 
waarinn het niet zo wil lukken en een aanzienlijke groep moet een jaar overdoen. Wan-
neerr zij blijven zitten of net het examen niet hebben gehaald, is er niet alleen de teleur-
stellingg over het mislukte jaar, maar verliezen zij ook in één keer al hun vrienden in de 
klas.. In het nieuwe jaar is het dan moeilijk om de motivatie te kunnen opbrengen om 
dezelfdee lesstof weer te moeten verwerken. 

Voorr een aantal meisjes is sociaal-emotionele begeleiding cruciaal geweest voor door-
stroming.. Veel Turkse en Marokkaanse meisjes op de HAV O en het v wo worden er 
bijvoorbeeldd in de hogere klassen mee geconfronteerd dat hun van huis uit minder 
wordtt toegestaan dan aan de Nederlandse meisjes in hun klas. Voor de meeste meisjes 
iss dit een hele moeilijke periode. Over de vragen en twijfels die dit oproept, kunnen zij 
mett hun ouders niet praten en sommige meisjes raken hierdoor geïsoleerd in de klas 
enn verliezen de motivatie om verder te leren. Een Turks meisje vertelt dat zij in die pe-
riodee veel met haar zus heeft gepraat, omdat haar ouders geen enkel benul hadden van 
hoee het is om als Turks meisje op school tussen Nederlandse tieners te zitten. Haar zus 
iss acht jaar ouder en werkt als kleuterleidster. Toen zij in de vierde klas van de HAV O 
zat,, was haar zus al getrouwd en het huis uit. 

Ikk heb een hele goede band met mijn zus. Ik vond het altijd prettig om met haar te 
pratenn en haar te laten weten wat ik wilde. Meestal, als ik iets van plan was met 
school,, dan vertelde ik het haar wel en dan gaf zij mij advies. Ik kon met haar pra-
tenn over dingen die ik niet met mijn ouders kon bespreken. Ik ging bijvoorbeeld al-
tij dd met Nederlandse vriendinnen om. Maar op een gegeven moment, ze gaan uit 
enn ji j gaat niet mee, ze krijgen vriendjes. Dat zijn tijden dat je een beetje afstand 
neemt.. Dat is een tijd dat je door je familie in bescherming genomen wordt omdat 
jee in je puberteit zit. Op een gegeven moment hoor je op school, met gym of zo, 
vann meisjes, ja, ik heb een zwangerschapstest gedaan. Dan denk je, ja, dat begrijp je 
gewoonn niet. Ik was daar nog niet aan toe. Ik hield mij met dat soort zaken nog niet 
bezig.. Dan besef je eigenlijk dat je niet weet hoe de ander leeft. (Turks meisje; uni-
versiteit) ) 

Dee sociaal-emotionele begeleiding van oudere broers en zussen is vergeleken met een 
adviess of hulp bij een vak weliswaar minder makkelijk te koppelen aan succes op 
school,, maar moet zeker niet worden onderschat. In een bepaalde periode kan die be-
geleidingg belangrijker zijn dan praktische hulp. 

StimulansStimulans om door te studeren 
Bijj  een aantal selectiemomenten speelt de stimulans van oudere broers en zussen om 
verderr te studeren een grote rol. Dat geldt voor een enkeling in het V B O, maar vooral 
voorr een groot aantal jongeren dat van de MAV O naar de HAV O is doorgestroomd of 
naa het M B O is doorgegaan naar het HBO. De selectie in het VB O richting (K)MB O of 
streekschooll  is, zoals ik in hoofdstuk 5 heb laten zien, gebaseerd op het niveau waarop 
eindexamenn wordt gedaan; van een echte keuze is dus geen sprake. De keuze die wel 
kann worden gemaakt, is om nog een extra jaar VB O te doen en zo te proberen toch nog 
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eenn hoger niveau te halen. Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat een aanzienlijke groep 
ditt doet," maar in mijn onderzoek is slechts één Turks meisje na het behalen van haar 
VBO-diplomaa doorgegaan naar vijf VBO. De stuwende kracht achter haar poging om 
inn het MBO te komen, is haar oudere broer. Die is op latere leeftijd naar Nederland ge-
komen,, maar heeft zich via de schakelklas en het beroepsonderwijs opgewerkt naar de 
Technischee Universiteit. Haar oudere zus is daarnaast een belangrijk negatief voor-
beeld.. Zij is na haar VBO-diploma gestopt en heeft geen werk gevonden. 

Ikk wil doorstuderen, ik wil geen beroep leren. Ik heb textiel laten vallen, ik word 
gekk van die stoffen en ik ben er ook niet zo goed in, in verkoop wel. Ik stik de stof 
altijdd verkeerd of ik doe er altijd iets verkeerd mee. Dus ik wil met verkoop door-
gaan,, via de MEAO. Ik denk dat ik dat niveau dit jaar kan halen, ik heb bijna alle 
vakkenn op c-niveau, ik heb allemaal goede cijfers op c-niveau. Ik wil mijn broer 
volgen,, als hij het kan, dan kan ik het ook. Ja, veel kinderen zeggen van, je hebt je 
diploma,, wat doe je hier? Nou ja, ik heb wel een diploma gehaald, maar ik wil er 
well  iets mee doen. Ik ga niet een diploma halen om thuis te zitten, wat heb je daar-
aan,, niks. Het enige waar ik problemen mee heb is schrijven. Ik maak heel veel 
schrijffouten,, dus zei die leraar tegen mij, "Je kan c-niveau niet halen." Maar daar-
omm heb ik de vijfde klas gedaan, want ik had vorig jaar alles goed, behalve Engels en 
Nederlands,, dat had ik op B-niveau. Maar met Nederlands op B-niveau word je 
haastt nergens aangenomen. Dus ik zei, "Ik doe dit jaar c-niveau." Maar dat mocht 
niett en toen werd ik kwaad, en ben ik met mijn broer naar de mentor gegaan. Mijn 
broerr zei tegen mij, "Als ik jou was dan zou ik goed studeren, gewoon naar school 
gaann en goed je best doen." Toen zei hij, "Als je daarr c-niveau mag doen, dan zou 
ikk daar nog een jaartje blijven, anders moet je een andere school zoeken." Toen 
heeftt hij het aan de mentor gevraagd, die zei toen, "Ja, c-niveau kan je doen." Toen 
zeii  ik, "Oké, dan zal ik het doen." 

Overr haar zus zegt ze: 

Ikk heb een zus die ook hetzelfde als ik deed maar die is van school gegaan, want die 
wildee niet meer studeren. Ze werd echt gek hier. Zij heeft hier verzorging gedaan, 
maarr ze heeft er spijt van gekregen, ze kon nergens werk vinden. Het is heel moei-
lijk ,, wel bij bejaarden maar zij wil dat niet. Ze betrok mij erin. Ik zei, "Ga jij bejaar-
denn verzorgen? Ik zou het niet doen hoor, ik word gek van bejaarden." Ze heeft 
nergenss werk kunnen vinden, maar ze doet nu rijles voor vrachtwagenchauffeur. 

Ditt meisje heeft haar vakken uiteindelijk op c- en D-niveau gehaald en mag door naar 
dee MEAO. Het feit dat haar broer studeerde en voor haar op kwam, heeft volgens haar 
well  indruk op de mentor gemaakt. Zij kreeg in elk geval daarop alsnog de kans om 
doorr te stromen. 

Inn hoofdstuk 5 kwam naar voren dat een flink aantal jongeren dat op de MAV O alle 
vakkenn op D-niveau heeft gedaan, toch niet naar de HAVO overstapt. Enkele jongeren 
diee dat wél hebben gedaan, noemen de stimulans van een oudere broer of zus als de be-
langrijkstee reden. Een Turkse HAVO-scholier vertelt zelfs dat hij eigenlijk alleen op de 
HAVOO zit omdat zijn oudere broer dat wilde. Die broer, die tot zijn spijt alleen de LTS 
heeftt gedaan en als automonteur werkt, heeft hem met veel overtuigingskracht en met 
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eenn financiële beloning in het vooruitzicht overgehaald om na de MAV O door te gaan 
naarr de HAVO. Zijn eindcijfers waren hoog genoeg. Zijn broer heeft de beslissing ge-
forceerdd en draagt nu ook de consequenties. Hij heeft zelf een gezin met twee jonge 
kinderen,, maar gaat naar elke ouderavond en praat met de docenten van de vakken 
waarr zijn broertje zwak voor staat. Ook belt hij de mentor regelmatig om te horen hoe 
hett gaat. Die mentor was eerst verbaasd over de bemoeienis van de oudere broer, maar 
begreepp al snel dat het hem ernst is en inmiddels neemt hij ook zelf contact met hem 
opp als er iets speelt. 

Voorall  in het MBO is de stimulans om door te studeren een belangrijke factor, om-
datt daarmee het automatisme van stoppen met studeren en gaan werken kan worden 
doorbroken.. De jongeren die worden gestimuleerd om door te gaan, noemen zelfs de 
mogelijkheidd om te stoppen niet. Zo komt in een interview met een Turkse jongen 
hett woord 'stoppen' niet voor en is 'doorstuderen' de enige optie. Een van zijn oudere 
broerss heeft via de LTS en de MTS uiteindelijk de HTS gedaan. Hij werkt nu op Schip-
holl  voor een transportbedrijf. Een andere broer werkt bij de recherche in Amsterdam 
enn zijn oudere zus heeft de middelbare huishoudschool gedaan en werkt als kleuter-
leidster.. Ieder van hen afzonderlijk stimuleert hem om te blijven studeren. Zij zijn zelf 
pass op latere leeftijd naar Nederland gekomen en omdat hij vanaf het begin in Neder-
landd op school heeft gezeten, vinden zij het vanzelfsprekend dat hij minstens net zo 
hoogg komt. Hij volgt een kostbare opleiding voor medisch laborant, waarvan alleen al 
hett boekengeld op een paar duizend gulden per jaar komt. Omdat zijn ouders die stu-
diee niet kunnen betalen (zijn vader zit in de WAO) wordt hij door zijn broers financieel 
ondersteund.. Met een neef, die in dezelfde richting een studie volgt aan de TU in 
Eindhoven,, praat hij regelmatig en misschien wil hij uiteindelijk zelf ook in Eind-
hovenn verder studeren. Als deze jongen binnen de familie zou mededelen dat hij na 
hett MBO zou stoppen, zou dit hoe dan ook niet worden geaccepteerd. 

Anderee jongeren moeten zelfstandig de afweging maken of ze willen gaan werken 
off  doorstuderen en zelf uitzoeken hoe zij een eventuele studie moeten bekostigen. Als 
zijj  onzeker zijn over hun eigen capaciteiten, valt het besluit vaak negatief uit. Het on-
derstaandee citaat geeft goed weer hoe jongeren bepaalde afwegingen maken en wat de 
invloedd van een oudere broer kan zijn. De jongen in dit voorbeeld heeft twee jongere 
broerss en twee zusjes. 

Alss ze iets hebben, dan komen ze naar mij toe om te praten. Mijn broertje kwam 
toevalligg twee weken geleden, hij heeft dit jaar zijn laatste jaar. Zei hij tegen mij dat 
hijj  HBO wilde gaan doen. Ik dacht, HBO?! Hij zei, "Zal ik het doen of niet, wat zijn 
dee voordelen en de nadelen?" Hij wilde graag HEAO gaan doen. Hij vroeg mij ad-
vies,, moest ik hem zogenaamd advies geven. Het is ook vaak zo dat ze bij mij ko-
menn en dat ze zeggen van, wat kan ik het beste doen? wat voor school? et cetera. Die 
schooll  daar moet je niet naar toe gaan, want dit en dat met vriendjes. Dan komen 
zee het mij vragen, omdat ze toch weten dat ik studeer. 

Ja,, mijn broertje. De capaciteiten zijn er, dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, "Je 
kann het wel, maar dan moet je wel wat meer tijd aan je studie gaan besteden. In 
dezee tijd dat je de helft van je studiepunten moet halen, moet je wel meer tijd in je 
studiee gaan steken, niet dat het zo is dat je een dag van tevoren nog efFetjes je ten-
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tarnenn gaat leren." Zo makkelijk gaat het niet bij hem. En die houding heeft hij, zeg 
maarr sinds de MAV O gehad. Alles ging hem heel makkelijk af. Ik heb gezegd, "Je 
moett toch wel keihard aan je studie gaan werken." Dan zit hij van, "Ja, ik heb toch 
eigenlijkk geen zin om zo veel rijd aan mijn studie te besteden." Die keuzes moet je 
dann tegen elkaar afwegen. Wat zou je anders moeten doen, het is toch veel beter dat 
jee een HEAO-diploma hebt dan dat je alleen MDS hebt.11 Ik zeg, "Ga er nog effe over 
nadenkenn en dan gewoon doen en niet zeuren." Als je een middenstandsdiploma 
hebtt en een zaak uit de familie kan overnemen, ja, dann is het wat anders, maar dac is 
bijj  ons niet het geval. Je hebt toch geld nodig om een eigen zaak te beginnen en je 
moett heel hard werken, harder dan dat je iedere dag moet studeren, denk ik. Toen 
kwamm hij gisteren naar mij toe, zei hij, "Ik ga het toch proberen, HBO." (Marok-
kaansee jongen; universiteit) 

Dezee student doet zelf nogal nonchalant over zijn rol, alsof het geen betekenis heeft 
watt hij tegen zijn jongere broers en zusjes zegt. Maar zijn rol heeft grote consequenties 
voorr de jongere kinderen, waarvoor hij eigenlijk mentor en decaan tegelijk is. 

Bemiddeling Bemiddeling 
Dee oudste kinderen in het gezin treden ook vaak op als belangenbehartigers. Zij pra-
tenn bijvoorbeeld met de ouders over het creëren van een aparte werkplek waar rustig 
kann worden gestudeerd of over het verminderen van taken in het huishouden tijdens 
eenn tentamenperiode. Voor sommige Turkse en Marokkaanse ouders is het niet van-
zelfsprekendd dat meisjes na het behalen van een MAVO - of HAVO-diploma een vervolg-
studiee gaan doen. Oudere zussen die zich destijds zelf hebben neergelegd bij de me-
ningg van de ouders, verweren zich vaak des te heftiger als het om hun jongere zussen 
gaat.. In het gezin ontstaan dan felle discussies en het gewicht dat een oudere broer of 
zuss hierbij in de schaal legt, kan doorslaggevend zijn. Veranderingen in opvattingen 
enn het gedrag van ouders vinden langzaam plaats, maar als de oudere kinderen volwas-
senn zijn, verschuiven de machtsverhoudingen binnen het gezin geleidelijk aan. De ge-
trouwdee kinderen hebben het respect van de ouders, omdat zij zelf de verantwoor-
delijkheidd dragen voor een gezin en ook thuis nog steeds veel regelen. Als er proble-
menn met de jongere kinderen zijn, zetten zij het krediet dat zij bij hun ouders hebben 
inn door te bemiddelen. Zo ligt een Marokkaanse student geregeld overhoop met zijn 
moederr over de toekomstplannen van zijn jongste zus. Hi j is zelf via de LTS en de MTS 
inn het H B O terechtgekomen en heeft bij de overstap naar het H BO de techniek inge-
ruildd voor communicatiewetenschappen. Op grond van zijn eigen ervaringen bemoeit 
hijj  zich intensief met de schoolkeuze van zijn jongere zusje, een nakomertje. Zij n 
moederr vindt 'een goed huwelijk' het belangrijkst voor haar jongste dochter; een lang-
durigee studie staat niet op haar agenda. Mede dankzij de broer is het meisje naar een 
schooll  met een brede brugklas gegaan. 

Alss ik kijk naar mijn zusje, dan heeft zij, misschien door mij, wel zoiets van, ik ben 
dann wel een meisje maar dat betekent niet dat ik alleen geschikt ben voor de huis-
houdschooll  of de MAVO , dat is onzin. Maar voor haar is het volgens mij veel mak-
kelijker.. Nu weet ze al dat haar broer op het HBO zit, dus voor haar is het een 
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logischh gegeven dat zij ook wel naar een hogere school kan gaan. Voor de eerste in 
hett gezin is het wel een stap. Als je mensen kent die dat ook doen, dan kom je er 
tochh langzaam mee in aanraking, dan vorm je toch een beeld van wat jezelf zou 
kunnen.. Maar als je met oogkleppen op leeft dan weet je niet eens wat je zou willen 
studeren,, wat je kunt. Nu nóg, die jongens die op het lagere beroepsonderwijs zit-
ten.. Als je zegt, "Ik zit op de universiteit," dan zeggen ze, "Oooh!", alsof je een god-
heidd bent. Ze denken, dat is veel te ver voor mij. Dat is toch bij autochtonen een 
stukk minder. Die hebben altijd wel een neef die op de universiteit zit en je ziet dat 
hijj  ook een normaal mens is en je tante heeft op de universiteit gezeten. Ik heb er 
vaakk heftige discussies over met mijn moeder. Mij n moeder heeft zoiets van, dat 
eenn uitgebreide studie voorr een meisje niet nodig is. Ze begrijpt het hele schoolsys-
teemm ook niet. Ik zeg dan dat als je een goede baan wil t hebben, je ook door moet 
studerenn voor diploma's. 

Opvallendd is dat een groot aantal jongeren die zeer intensief worden ondersteund, 
hulpp en advies krijgt van een getrouwde zus. Sommige van deze zussen zijn via de lan-
gee weg van het VB O en vervolgens het MBO in de sociale sector terechtgekomen, waar-
doorr zij zich meer en meer bewust zijn geworden van het belang van een goede bege-
leidingg in het onderwijs. Zij zijn in hun familie actief voor broers en zusjes, neefjes en 
nichtjes,, en er wordt in wijde kring een beroep op hen gedaan. 

OnderlingeOnderlinge hulp van broers en zussen 
Dee rol die oudere broers en zussen in Marokkaanse en Turkse gezinnen vervullen, 
moett worden begrepen in het licht van cultuurspecifieke ideeën over opvoeding." De 
verhoudingenn binnen het gezin zijn een afspiegeling van de hiërarchie in leeftijd en 
seksee zoals die binnen de eigen gemeenschap bestaat. Oudere broers en zussen hebben 
binnenn die structuur van het gezin een belangrijke, door de ouders erkende opvoe-
dendee taak. In grote gezinnen hebben ouders bovendien onvoldoende tijd om zich 
mett alle kinderen intensief bezig te houden, zeker als zij werken. In de Nederlandse sa-
menlevingg zijn de ouders door taalproblemen en gebrek aan kennis ook veelal ge-
dwongenn taken over te dragen aan de oudste kinderen. 

Al ss aan de gezinstaken van de oudste kinderen wordt gerefereerd, gaat het in de 
regell  om taken van de dochters. Helpen in het huishouden en het ontvangen van gas-
tenn zijn onderdelen van de traditionele rol van vrouwen. Van de oudste dochter wordt 
vann jongs af aan verwacht dat zij verantwoordelijkheid op zich neemt in de opvoeding 
vann de jongere kinderen. De relatie tussen oudste dochters en jongste kinderen ver-
toontt dan ook elementen van een ouder-kindrelatie. Veel oudere zussen zorgen als een 
moederr voor hun jongere broertjes en zusjes.'4 In veel gezinnen werkten beide ouders 
enn vingen de oudsten in het gezin de jongeren op na school. Oudere broers hoeven 
zulkee taken doorgaans niet te vervullen, wat niet betekent dat op hun verantwoorde-
lijkheidsgevoell  niet ook een zware claim wordt gelegd. De oudste zoons moeten veelal 
hett contact met de buitenwereld verzorgen en ook alle schriftelijke, ambtelijke forma-
liteitenn van de ouders worden aan hun zorg overgedragen. In de verzorging en opvang 
vann de jongere kinderen en de verantwoordelijkheid voor familiezaken, ligt de sociale 
enn emotionele basis voor de begeleiding op school. 
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Omdatt de hulp van broers en zussen in de interviews zo prominent naar voren 
kwam,, heb ik gezocht naar een statistische maat voor het effect van de onderlinge hulp 
tussenn broers en zussen. De rangorde van de tweede generatie kinderen in het gezin is 
eenn indicatie voor een dergelijk effect.'5 Aan de hand van gegevens uit het SPVA-1991 
kann worden bepaald of de oudste tweede-generatie kinderen in het gezin het slechter 
off  beter doen op school dan de jongere. De oudste tweede-generatie kinderen zijn de 
echtee onderwijspioniers; de volgende kinderen kunnen van hun ervaringen en kennis 
profiteren.. Een tweede, derde of vierde kind doet het dan ook significant beter dan de 
oudste:: van de schoolgaande Marokkaanse leerlingen uit het SPVA-1991 volgt het 
tweede,, derde en vierde kind tweemaal zo vaak een HAVO- of vwo-opleiding en van 
dee Turkse leerlingen anderhalf keer zo vaak. Bijna driekwart van alle oudste tweede-
generatiee kinderen die geen onderwijs meer volgen, heeft geen diploma gehaald of 
heeftt alleen het basisonderwijs afgemaakt. Het tweede, derde en vierde kind behaalt 
voorall  vaker een diploma in de hogere opleidingen. Hoewel deze jongeren dus precies 
dezelfdee uitgangspositie hebben, komt een kind dat als tweede, derde of vierde in het 
gezinn start veel verder dan het oudste kind. Het effect wordt sterker naarmate een kind 
lagerr in de rangorde staat, omdat het dan in principe gebruik kan maken van de exper-
tisee van alle voorafgaande kinderen. Het effect is daarom het sterkst voor de echte 
nakomertjes. . 

Ookk in mijn kwalitatieve onderzoek zijn hogere schoolprestaties verbonden met 
eenn lagere rangorde in het gezin: de jongere tweede-generatie kinderen doen het beter 
dann het oudste kind. In onderzoek naar de rangorde in het gezin worden zowel argu-
mentenn gegeven die een betere positie van het jongste kind als een betere positie van 
hett oudste kind verklaren. Van Eijck (1996: 230) meldt hierover: 'De "resource dilu-
tionn theory" stelt dat het relatieve voordeel van oudere "siblings" van culturele aard is, 
aangezienn zij als jong kind baat hebben bij de extra aandacht die hun positie als eerste 
kind,, of lid van een klein gezin gedurende de vroege kindertijd, met zich meebrengt. 
Dee relatief gunstige positie van jongere "siblings" schrijft de "resource dilution the-
ory""  toe aan het materiële voordeel dat zij genieten zodra hun oudere "siblings" het 
ouderlijkk huis verlaten hebben en er bijgevolg minder economisch afhankelijke "sib-
lings""  over blijven om een beroep te doen op de financiële middelen van de ouders. 
Ditt voordeel is met name van toepassing op jongere "siblings" uit grote gezinnen.' In 
onderzoekk naar Nederlandse kinderen is er geen effect van de rangorde in het gezin op 
dee schoolopleiding (ibid.: 230). De situatie van de Marokkaanse en Turkse gezinnen is 
sterkk afwijkend van die van de door Van Eijck geschetste Nederlandse gezinnen. Het 
eerstee kind is wat de Turkse en Marokkaanse ouders soms het 'proeflapje' noemen. De 
onwetendheidd ten opzichte van de Nederlandse samenleving is het grootst voor het 
eerstee kind. De kennis en ervaring van oudere broers en zussen overstijgt in de loop 
derr tijd die van de ouders. Niet de afnemende aandacht van de ouders is belangrijk, 
maarr de toenemende kennis en ervaring van oudere broers en zussen. Enigszins verge-
lijkbaarr met de situatie van Turkse en Marokkaanse gezinnen is die van grote Neder-
landsee arbeiders- en boerengezinnen in de jaren veertig en vijfti g waarvan de ouders 
weinigg scholing hebben gehad. De rangorde in het gezin van de kinderen had een ver-
gelijkbaarr effect op de schoolprestaties van deze kinderen. De oudste kinderen in 
dee grote gezinnen verlieten het vaakst zonder diploma het onderwijs en de jongste 
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kwamenn op de hoogste schoolopleidingen terecht. 'Terwijl dus bij de arbeiders en 
boerenn en bij den middenstand de groep jongste zonen in het algemeen het hoogst op 
dee maatschappelijk ladder komt, op zeer geringe afstand gevolgd door de groep oudste 
zonen,, bereikt bij de hoogere standen de groep oudste zonen de beste gemiddelde 
socialee positie' (Mertens 1947: 114).' 

Dee jongeren uit mijn onderzoek die oudere broers en zussen hebben die zelf heb-
benn gestudeerd, krijgen vaak praktische hulp bij huiswerk en advies over vakkenkeu-
zes,, vooral met het oog op een vervolgopleiding. De oudere broers en zussen voor wie 
datt niet geldt, missen de kennis om praktische hulp te bieden en zijn vaak ook te wei-
nigg op de hoogte van de voorwaarden voor toegang tot opleidingen in het hoger on-
derwijs.. Zij vervullen veelal wel een belangrijke functie in het contact met school en 
bijj  problemen tussen de ouders en de jongere kinderen. Of oudere kinderen al dan 
niett hebben gestudeerd, heeft ook consequenties voor de effectiviteit van die hulp. De 
jongerenn met een oudere broer of zus die een hogere opleiding heeft genoten, zijn dui-
delijkk in het voordeel.'7 Ook uit het gegeven dat succesvolle jongeren zelf vaak hun 
jongeree broers en zusjes helpen en begeleiden, blijkt dat succes in het gezin een belang-
rijkee invloed heeft op de andere kinderen. De meeste ouders geven aan een succesvolle 
ouderee broer of zus de verantwoordelijkheid over de jongere kinderen. Vooral bij na-
komertjess wordt er bijna vanzelfsprekend van uitgegaan dat een ouder, succesvol kind 
diee rol op zich neemt. 

InIn de onderlinge hulp komen belangrijke verschillen naar voren tussen meisjes en 
jongens.. Zo weigeren sommige jongens de hulp van een oudere zus te aanvaarden. De 
scheidingg tussen de wereld van jongens en meisjes is in sommige gezinnen zo groot, 
datt zij hoe dan ook weinig met elkaar communiceren. Aan de mate van onderlinge 
hulpp liggen bepaalde opvattingen over de verhoudingen tussen meisjes en jongens ten 
grondslag. . 

OnderlingeOnderlinge hulp en ondersteuning van leeftijdgenoten 

Dee hulp van Turkse of Marokkaanse leeftijdgenoten is in omvang veel kleiner dan die 
vann oudere broers en zussen, maar de aard van die hulp is wel enigszins vergelijkbaar. 
Ookk hier zijn praktische hulp bij huiswerk, advies en stimulans de voornaamste facet-
ten.'' Omdat het hier meer om gelijkwaardige relaties gaat, komt begeleiding minder 
voor;; deze jongeren trekken zich aan elkaar op. Als de een goed is in talen en de ander 
inn exacte vakken wisselen ze hun kennis uit. Vaak is er ook een soort concurrentie tus-
senn de jongeren, waardoor zij elkaar aanmoedigen nog beter te presteren. De waarde-
ringg voor hun prestaties, die zij thuis veelal missen, krijgen zij van elkaar, en bij proble-
menn kunnen leeftijdgenoten ondersteuning bieden. Nijsten (1998: 112) constateert 
naarr aanleiding van haar onderzoek onder Turkse gezinnen dat leeftijdgenoten als de 
belangrijkstee ondersteunende personen worden aangewezen, zelfs vóór oudere broers 
off  zussen en de ouders. De vriendschap tussen de jongeren is vaak heel hecht en som-
migee jongeren hebben hun hele schoolloopbaan samen doorlopen. 

Inn relatie tot de schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de 
vriendengroepenn van jongens tot nu toe alleen in negatieve bewoordingen in onder-
zoekk genoemd. Voor een aanzienlijk aantal jongens uit mijn onderzoeksgroep werkt 
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intensieff  contact met jongeren van de eigen groep juist in hun voordeel en is de onder-
lingee hulp een essentiële voorwaarde voor hun succes. Naarmate zij hoger in het on-
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enn geldt in steeds sterkere mate voor de jongens in het H BO en op de universiteit. 
Dee jongens die het belang van hun vriendengroep aangeven zijn vaak de oudste of 

eenn na oudste in het gezin. De onderlinge hulp heeft invloed op hun prestaties, maar 
werktt ook door in de motivatie om te studeren. Vooral het gegeven dat studeren als 
eenn gezamenlijke activiteit wordt gezien speelt een doorslaggevende rol. Door samen 
tee studeren wordt het minder verleidelijk om de straat op te gaan of in een koffieshop 
tee gaan zitten. Deze jongens hebben meestal geen voorbeeld binnen de familie van ie-
mandd die heeft doorgestudeerd. Het idee dat zij samen verder zullen studeren maakt 
hett voor hen makkelijker om de kans te wagen. 

Dee jongens die zijn doorgegaan, benadrukken allemaal de rol die de vrienden-
groepp daarin heeft gespeeld. Twee Turkse jongens hebben vanaf de lagere school 
samenn op school gezeten. 

Ikk had elektrotechniek gekozen. Op de MTS had ik nog niet het idee om door te 
studeren.. Ik dacht, daarna ga ik werken. In het tweede jaar was die vriend van mij 
naarr mijn school gekomen. Toen zijn wij samen in één klas terechtgekomen. We 
hebbenn steun aan elkaar, ik steun hem en hij steunt mij. Meestal doen we het huis-
werkk samen. Ik ga naar zijn huis en hij komt bij mij. Meestal even babbelen en dan 
werken,, dat gaat heel goed. Hij is meer een talenknobbel, ik ben beter in technische 
dingen.. En nu gaan we door naar de HTS. Wij hadden nog een collega die uit Tur-
kijee kwam, hij had in Turkije de middelbare school afgemaakt. Hij kwam hier als 
eenn HAVO-leerling op de MTS. Hij mocht de MTS eigenlijk in twee jaar afmaken, 
maarr voor hem was het taalprobleem eigenlijk te groot. We hebben hem veel ge-
holpen.. De eerste tweee jaar ging het goed met hem, maar in de derde klas is hij niet 
geslaagd,, wij wel. Hij moest een jaar overdoen. Later heb ik hem nog extra gehol-
penn en hij heeft het wel gered toen. (Turkse jongen; HBO) 

Dezelfdee jongen zegt over de stimulans en motivatie om door te studeren: 

'Alss iedereen in je omgeving werkt, is het moeilijk om als enige door te gaan met 
studeren.. Je vrienden hebben allemaal geld en ji j bent aan het ploeteren en verdient 
niets.. Zij gaan in het weekend uit, terwijl ji j aan je tentamens zit te werken. Als ji j 
alss enige binnen een vriendengroep studeert, is het moeilijk om de motivatie vast te 
houden.. Het is veel makkelijker als je vrienden ook studeren. Zij kunnen je op-
vangenn als je een moeilijke periode hebt en zij kunnen je soms ook praktisch helpen 
off  advies geven. 

Ookk de meisjes worden via de eigen vriendengroep vaak gestimuleerd om door te stu-
deren.. Vaker dan de jongens ontberen zij elke steun van hun ouders. Een Marokkaans 
meisjee kreeg noch thuis, noch op school enige stimulans. Haar ouders vonden een uit-
gebreidee studie voor haar niet nodig en deden haar verzoeken om te mogen doorstu-
derenn af met opmerkingen als 'Dat haal je niet. Jij studeren? Je kan nu al niet studeren' 
of'Jee kan het niet, wat doe je op die school, ga d'r toch van af. Via haar broer kwam zij 
terechtt in de redactie van een islamitisch tijdschrift voor meisjes. Van haar Marok-
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kaansee vriendinnen daar kreeg zij wel waardering voor haar inbreng en de stimulans 
omm door te studeren. Zij zet haar vriendinnen aftegen haar nichtje. 

Alss ik terugdenk, heb ik altijd alleen maar vriendinnen gehad die studeerden. 
Alleenn op vakantie was dat niet zo, dan was ik met een nichtje dat niet naar school 
ging.. Je gaat dan ook over hele andere dingen praten, je krijgt ook hele andere inte-
resses.. Je past je heel erg snel aan. Dat merk je dan meteen. (Marokkaans meisje; 
universiteit). . 

Ookk een ander Marokkaans meisje is vooral door de vriendengroep aangemoedigd 
omm verder te studeren. Ze had destijds een paar vrienden in een hogere klas, die alle-
maall  doorgingen naar het H BO en die net als zij de lange weg via het LBO hadden ge-
volgd.. Hierdoor werd voor haar de beslissing om door te studeren eenvoudiger. 

Naarmatee de jongeren verder komen in hun studie, gaat de vriendengroep een 
steedss grotere rol spelen. In het hoger onderwijs zijn de Marokkaanse en Turkse stu-
dentenn een kleine minderheid. Zonder uitzondering maken de studenten uit mijn 
onderzoekk deel uit van een Turkse of Marokkaanse vriendengroep. In deze groepen 
wordenn problemen met de studie besproken en wordt gezamenlijk aan tentamens 
gewerkt.. Een Turkse jongen is getrouwd toen hij op de MTS zat. In de tweede klas 
kreegg hij zijn eerste zoontje en inmiddels heeft hij , nu hij op de H TS zit, een tweede 
kind.. Als hij tentamens heeft, trekt hij een paar weken in bij twee Turkse studie-
vriendenn en bereiden zij gedrieën de tentamens voor. De jongens kopiëren ook ver-
slagenn voor elkaar en geven door wat er is behandeld als een van hen een college heeft 
gemist. . 

Eenn afgestudeerde Turkse HEAO-student vertelt dat hij zonder een Turkse mede-
studentee nooit zijn opleiding zou hebben afgemaakt. Zij waren op de HEAO de enige 
tweee Turkse studenten van hun jaar en werden door hun Nederlandse medestudenten 
vaakk buitengesloten als er een gezamenlijke opdracht moest worden gemaakt of als ze 
inn de kantine zaten te praten. 

Zijj  was heel belangrijk, eigenlijk in alles. Bijvoorbeeld als ik geen zin meer had om 
mijnn studie voort te zetten, hamerde ze het er bij mij in, "Je móet het gewoon, anders 
krij gg je ruzie met mij! " Het was gewoon echt knokken met haar. Als ik bijvoorbeeld 
inn een dip zat vanwege mijn vrouw [haar ouders waren tegen het huwelijk gekant] 
praattee ik daar met haar over. In mijn laatste jaar ging ik trouwen en toen deed ik 
nikss meer aan school. Twee tentamenperiodes heb ik allemaal onvoldoendes ge-
haald.. Zij heeft mij toen heel erg geholpen, door alles te kopiëren en mijn huiswerk 
zelfss te maken en allemaal samenvattingen te maken. Dan zei ze, "Ik heb alles voor je 
gemaakt,, je hoeft het alleen maar te leren." Zelfs gezamenlijke rapporten waaraan ik 
moestt meehelpen, heeft zij gewoon in haar eentje gedaan en wel mijn naam eronder 
gezet.. Je moet echt met iemand bevriend zijn, wil je dat allemaal doen. Dat zijn 
dingenn die ik nooit meer zal vergeten. Maar dat heeft ze gewoon ook met mij. Er was 
eenn tijd dat zij flink depressief was. Toen heb ik veel met haar gepraat en haar gesti-
muleerdd om door te gaan. Zei ik ook dat ik niet zonder haar kon en dat ze naar 
schooll  moest komen. Dat is een vriendschap die heel hecht is geworden. 
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Bijnaa alle studenten zijn lid van een Turkse of Marokkaanse studentenorganisatie of 
bezoekenn daar activiteiten van. Deze organisaties functioneren als een forum voor het 
bediscussiërenn van opvattingen over studie, huwelijk en werk. Doordat er kleinere en 
groteree netwerken zijn die, onafhankelijk van de familie, steun en bescherming bieden 
aann studenten, wordt het voor hen makkelijker om met hun ouders te praten over hun 
toekomstplannen.199 Zo kunnen zij hun eigen ouders wijzen op de mogelijkheden die 
anderee Turkse of Marokkaanse studenten van hun ouders (wel) krijgen. 

Voorr een deel van de jongeren is de onderlinge hulp een belangrijke voorwaarde voor 
hunn succes geweest.10 De gezamenlijke afkomst is een bindende factor; of, zoals een 
vann de studenten dat betekenisvol verwoordt: 'Je kan dat soort hulp niet verwachten 
vann Nederlandse mensen, dat krijg je alleen van echte vrienden.' Ook gezamenlijke er-
varingenn in het onderwijssysteem met racisme en discriminatie scheppen een band, 
nett zoals het gevoel uitgesloten te worden door Nederlandse jongeren. De onderlinge 
hulpp in vriendengroepen kan worden omschreven als een vorm van hulp die karakte-
ristiekk is voor de Turkse of Marokkaanse gemeenschap, waar onderlinge hulp en ver-
bondenheidd fundamentele kenmerken zijn van regionale en familienetwerken. Ty-
pischh voor de vriendengroepen is dat zij die netwerken overstijgen, al hebben de jon-
gerenn die daar deel van uitmaken wel een vergelijkbare status. Door de zichtbaar 
goedee invloed die zij op elkaar hebben, worden de vrienden in eikaars families opge-
nomen.. In de loop der tijd ontstaan er zo familie-achtige relaties tussen de jongeren en 
hunn ouders. Vaak praten zij ook in familietermen over elkaar: 'We zijn als broers voor 
elkaar.'' De vrienden kunnen worden omschreven als 'fictieve verwanten', vergelijk-
baarr met oudere broers en zussen. 

HulpHulp van kennissen en (bijles)leerkrachten 

Eenn klein aantal jongeren krijgt hulp van een Turkse of Marokkaanse kennis die heeft 
gestudeerdd of nog studeert. Zij komen uit de kennissenkring van de ouders of uit de 
vriendenkringg van oudere broers of zussen. 

Inn de brugklas ging het echt slecht met mij met het eerste rapport. Daarna leerde ik 
Ahmett kennen en zo is het eigenlijk begonnen. Ik ken hem van het Turkse jonge-
rencentrum.. Hij werkte samen met mijn zus, avondschoonmaken, vandaar dat ik 
hemm heb ontmoet. Ik had echt hulp nodig want ik had allemaal onvoldoendes. De 
meesterr zei, "HAV O is een droom van je. Dat kan je niet meer redden. Je wil van 
vierr meter springen, terwijl je maar van twee meter kan springen, dus HAV O kan je 
vergeten.""  Dat heeft mij beïnvloed, ik werd bang dat ik de HAV O niet zou halen. 
Ahmett hielp me met van alles en nog wat. Gewoon, bijvoorbeeld ais we een so 
[schriftelijkee overhoring] Wiskunde hadden, belde ik Ahmet op, "Kan je een half 
uurtjee of een uurtje uitleggen?" Gewoon, dat ik het begreep. Daarna kon ik toch 
eenn tien scoren op dat so. Dat gaf mij ook zelfvertrouwen om weer te gaan stude-
ren.. Daarna ben ik gewoon elke dag mijn huiswerk gaan maken. Ik zei, dit jaar ga 
ikk hard werken. En het is gelukt. (Turkse jongen; HAVO) 
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Tweee Turkse jongeren, een meisje en een jongen, werden van de HAV O teruggeplaatst 
naarr de MAVO . Ze deden daar vervolgens eindexamen op D-niveau om weer terug te 
kunnenn komen op de HAVO . Het meisje had vooral problemen met exacte vakken. Zij 
werdd in de brugklas geholpen door een Turkse studente en kon daardoor net over naar 
dee H A V O . Maar in de derde klas kreeg de studente het te druk en kon haar niet langer 
helpen.. Van haar vader mocht zij het vak Wiskunde niet laten vallen, waardoor ze aan 
hett einde van dat jaar voor de keuze werd gesteld om óf een jaar over te doen, óf af te 
stromenn naar de MAVO . Zij koos toen voor de MAVO-eindexamenklas, waar zij via haar 
vriendinnenn terechtkwam in een Turkse huiswerkklas. Vooral voor Wiskunde moest 
zijj  veel stof inhalen. Maandenlang nam zij de hoofdstukken, die zij eigenlijk al lang 
hadd gehad maar niet had begrepen, door met haar begeleider. Door deze intensieve 
hulpp slaagde ze voor het examen en mocht ze weer terug naar de HAVO . 

Hett verhaal van de jongen is bijna identiek aan dat van het meisje. Hij werd in de 
brugklass geholpen door een oom die een lerarenopleiding volgde en kon daardoor 
doorstromenn naar de HAV O . Vanwege een stage had zijn oom op een gegeven moment 
niett zo veel tijd meer, maar zonder zijn hulp redde de jongen het niet. Op de MAV O 
kreegg hij via diezelfde oom een plek in een huiswerkklas en kon ook hij dankzij die 
begeleidingg weer terug naar de HAVO . 

Jongerenn die bijles hebben gehad buiten de school om, hebben vaak langere tijd de-
zelfdee bijlesleerkracht gehad. Die is daarmee veelal ook een soort mentor geworden, 
diee zowel praktische hulp biedt als motiveert, stimuleert en soms wordt betrokken in 
hett contact met school. 

Jee had één brugklasjaar, waarna je naar de HAV O of het vwo ging. Maar ik ben dus 
blijvenn zitten in die brugklas, ik mocht het overdoen. Ik was een van de weinigen 
diee het mochten overdoen, want het schijnt dat je de brugklas in één keer moet 
doen,, anders werd je naar de MAV O gestuurd. Ik was daar heel blij om, dat ik dat 
mochtt doen. Ik had dat eerste jaar met taal ontzettend veel moeite. Ik had een drie 
voorr Frans en een vier of een vij f voor Nederlands, het was echt vreselijk. Maar ik 
zatt in die tijd ook op huiswerkbegeleiding, dat was elke middag ongeveer. Daar heb 
ikk dus mijn Nederlands opgehaald. De vrouw die me daar heeft geholpen, die ge-
loofdee er wel in dat ik het kon, dus die heeft de rest ook overtuigd dat ik een jaartje 
mochtt overdoen. (Turks meisje; HBO) 

Dee tweede keer haalde ze de brugklas wel, en ook daarna bleef het goed gaan. 

Ja,, absoluut, daarna ging het goed. Vooral Frans ging gelijk naar een zeven en daar-
naa ook, toen ging het gewoon goed. Ik had een acht voor mijn Frans op het eind-
examen.. Maar ik wist ook helemaal niet hoe ik het moest aanpakken, het leren, 
toenn ik van de basisschool afkwam. Ik wist niet dat je eerst iets moest leren en pas 
daarnaa die opdrachten moest maken, dat was helemaal geen logische volgorde voor 
mij .. Ik maakte eerst die opdrachten en dat leren dat hoefde niet, dat was niet con-
troleerbaar.. En daarna is mij geleerd hoe ik het moest aanpakken, hoe ik mijn 
woordjess moest leren, het lag gewoon aan mijn leerstijl. Dat heb ik bij die huis-
werkbegeleidingg geleerd. D'r was gewoon één vrouw die ik helemaal te gek vond, 
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daarr ging ik dan bij voorkeur naar roe. En die zie ik trouwens nog steeds, dan gaan 
wee stappen, leuke vrouw. Ze helpt mij nog steeds als ik een werkstuk moet schrij-
ven.. Ik heb twee jaar huiswerkbegeleiding gehad, maar steeds als ik moeilijkheden 
hadd met leren ging ik naar haar toe. Als je ouders je niet kunnen helpen dan zoek je 
iemandd anders, denk ik. En als het je lukt dan is het ideaal, want zo iemand moti-
veertt je wel. 

Wordtt de hulp van kennissen en de begeleiding in de huiswerkklas veelall  over een lan-
geree periode geboden, de ondersteuning van leerkrachten is meestal beperkt tot het 
jaarr waarin de jongeren les van hen hebben op de middelbare school. Maar ook die 
kortstondigerr steun is vaak zeer effectief, bijvoorbeeld wanneer leerkrachten in de 
brugklass praktische hulp bieden bij de exacte vakken die voor de overgang naar de 
HAV OO of het vwo wel nodig zijn, maar die leerlingen daarna kunnen laten vallen. Zo 
verteltt een Marokkaans meisje dat zij en haar vriendin in de brugklas intensief zijn ge-
holpenn door een Wiskundeleraar. In de bijles die zij van hem kregen, oefenden ze al-
vastt de stof die in het volgende proefwerk zou worden getoetst, zodat zij zich daarop 
kondenn concentreren. De zes voor Wiskunde die zij hierdoor wisten te behalen, was 
preciess genoeg om na de brugklas door te mogen naar de HAVO. 

Leerkrachtenn kunnen echter ook zonder praktische hulp in de vorm van bijles on-
dersteuningg bieden. Een aantal jongeren benadrukt dat zij alleen al vanwege een goede 
verstandhoudingg met een bepaalde leerkracht in sommige vakken beter presteren of 
daardoorr extra worden gemotiveerd. Zij kunnen niet alleen met vragen over de lesstof 
altijdd bij hem of haar terecht en voelen weinig schroom om die vragen te herhalen als 
zee iets niet meteen begrijpen, maar weten zich ook vaak gesteund door de betrokken-
heidd die leerkrachten bij hun schoolcarrière tonen. 

Eenn goede verstandhouding met de leraren, dat is echt belangrijk. Daar hangt ook 
dee motivatie van af om naar lessen toe te gaan. Het is ook belangrijk dat er leraren 
zijnn waar je bepaalde dingen mee kan bespreken. Dat als er bepaalde situaties thuis 
zijn,, dat je het hun kan vertellen en dat ze begrip voor je hebben. En dat ze toch zo-
ietss hebben van, kom op, doorzetten. Als het bijvoorbeeld even minder ging en ze 
wetenn dat je het kan, dat ze dan vragen hoe het nou komt. Dat is echt belangrijk. 
(Turkss meisje; universiteit) 

All ee jongeren die veel ondersteuning hebben gehad van (bijles)Ieerkrachten hebben 
opp 'witte' basisscholen gezeten. Zij gaan gemakkelijk om met Nederlanders en weten 
moeitelooss hulp te organiseren. Zij weten ook vaak dingen voor elkaar te krijgen op 
schooll  waarvoor andere leerlingen niet de handigheid hebben. Een voorbeeld is een 
Turksee jongen die in de vierde klas van het vwo tussentijds van school is veranderd. 
Hijj  had op zijn nieuwe school veel moeite met Scheikunde en Wiskunde. Voor Schei-
kundee had hij een drie, maar aangezien hij maar voor één vak bijles kon krijgen, wilde 
hijj  Scheikunde inruilen tegen Aardrijkskunde. Dat werd in eerste instantie geweigerd 
omdatt het niet was toegestaan om midden in het jaar van vak te wisselen. Hij drong 
echterr net zo lang aan totdat het wel mocht. In zijn argumentatie maakte hij gebruik 
vann het feit dat het op zijn vorige school wel mogelijk was vakken in te wisselen. Met 
Aardrijkskundee in zijn pakket wist hij dat jaar slechts met één onvoldoende (voor 
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Wiskunde)) af te sluiten, en mocht hij door naar vij f v w o. Met een drie voor Schei-
kundee had hij naar de HAV O gemoeten. 

Sommigee jongeren hebben over schoolzaken gedurende hun schoolloopbaan 
regelmatigg en intensief contact met leerkrachten en Nederlandse medeleerlingen, ter-
wij ll  anderen juist afstand bewaren. Die verschillen in houding zijn vaak al vanaf de 
lageree school aanwezig. Ik citeer hier een Turks meisje dat op de MAV O zit. 

Eenn andere Turkse vriendin van ons ging ook naar deze school toe, dus toen dach-
tenn we, als zij hier komt, waarom wij ook niet? Wij vonden het wel een beetje eng, 
wee kenden niemand. We dachten, als we met z'n drieën zijn dan kennen we elkaar 
tenminstee nog. Eerst was het wel moeilijk, mijn vriendin en ik stonden zo bene-
den,, we keken om ons heen, we stonden steeds op de gang, heel stil. Je moest ook 
aann de juffrouws en meesters wennen, je wist niet wie ze waren. 

Dee houding van dit meisje staat in schril contrast met die van de Turkse jongen die ik 
hiervoorr aanhaalde. Hi j is al van jongs af aan gewend om met Nederlanders om te 
gaan,, beweegt zich gemakkelijk tussen zijn Nederlandse medeleerlingen en weet hoe 
hijj  leerkrachten moet benaderen als hij in de problemen zit. De jongeren die soepel 
mett leerkrachten omgaan weten vaak goed in te spelen op de mogelijkheden binnen 
hett schoolsysteem. Dat systeem lijk t strikt en formeel, maar in de praktijk is er veel 
ruimtee om te onderhandelen. De leerling die de vaardigheid heeft om die ruimte te 
gebruiken,, is in het voordeel. 

Dee rol van leerkrachten in het voortgezet onderwijs is niet eenduidig. Bij school- en 
richtingkeuzess benadrukken zij in geval van twijfel vaak de laagste component, waar-
doorr veel jongeren geen kans krijgen om in de brugklas door te stromen naar de HAV O 
off  het v w o. Maar er zijn ook leerkrachten die juist veel extra hulp en begeleiding ge-
venn en die proberen er voor de jongeren het hoogst haalbare uit te halen. Aansluitend 
opp het vorige hoofdstuk kan worden gesteld dat de jongeren die zijn opgegroeid in 
'witte'' buurten en die op 'witte' scholen hebben gezeten, veel eenvoudiger hulp en on-
dersteuningg weten te organiseren dan de andere jongeren. Zij vragen sneller en vaker 
hulpp van een leerkracht of mentor en in situaties waarin de overgang naar een vol-
gendee klas ter discussie staat of twijfel is over de gewenste vervolgrichting, weten zij de 
leerkrachtenn vaker tot een positieve beslissing te bewegen. 

Faalfactoren n 

Dee factoren die schoolsucces belemmeren, zijn op de weegschaal het contragewicht 
vann de succesfactoren. Het al dan niet aanwezig zijn van hulp, begeleiding, advies en 
stimulanss bepaalt mede naar welke kant de weegschaal doorslaat. In de volgende para-
grafenn kij k ik eenzijdig naar de faalfactoren. Dit betekent niet dat sommige jongeren 
diee hier worden beschreven geen hulp en ondersteuning hebben gehad. Ik geef eerst 
mett een paar voorbeelden aan welke gevolgen het ontbreken van adequate hulp voor 
dee schoolcarrière kan hebben. 
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Hett eerste voorbeeld betreft een Marokkaans meisje dat de oudste is in het gezin. 
Zi jj  heeft op een 'witte' basisschool gezeten en een hoog advies gekregen. Vervolgens is 
zijj  naar het Berlage-college (HAVO , VWO) in Amsterdam-Zuid gegaan. Ze nam haar 
studiee heel serieus; als ze bijvoorbeeld 's avonds niet klaar was met haar huiswerk, 
stondd ze 's ochtends vroeger op om het alsnog te leren. Ze besteedde vooral veel tijd 
aann de exacte vakken; zoveel dat zij vaak niet aan andere vakken toekwam. Het ont-
brakk haar echter aan de nodige praktische ondersteuning, waardoor ze maar onvol-
doendess blééf halen. Op grond hiervan werd zij aan het einde van de tweede klas voor 
dee keuze gesteld: van school gaan of blijven zitten. Zij koos ervoor het lyceum te verla-
tenn en verder te gaan op drie MAVO . Vooral Wiskunde bezorgde haar in de brugklas 
hoofdbrekens. . 

Jee moet het gewoon begrijpen en als je het niet begrijpt, dan zit je ermee. Ik had 
ookk een studie-uur voor Wiskunde, maar het hielp gewoon niet. Dan begreep ik 
hett wel, dacht ik, maar met een proefwerk was het weer anders. Voor Wiskunde 
krij gg je ook een hoop huiswerk en als je het dan niet bijhoudt, raak je achter. Op 
eenn gegeven moment, ji j bent bij toets één en zij bij toets drie. Dan moet je het 
steedss bijhouden. En dan wordt het te veel en gaat het te snel, dan gaat het gewoon 
niett meer. 

Zee vertelt dat haar moeder wel graag zag dat ze naar een goede school ging, omdat zij 
zelff  destijds geen kans had gehad om naar school te gaan. Maar veel steun kunnen haar 
beidee ouders haar verder niet bieden. 

Mij nn vader heeft geen opleiding gehad en mijn moeder ook niet. Mij n vader werkt 
bijj  het stadsdeel, bij de reiniging. De meeste mensen hebben op het platteland ge-
woond,, daar ging het niet echt om leren maar om overleven. Op de koranschool 
heeftt hij wel een beetje leren rekenen en schrijven. Het is moeilijk om al je kinde-
renn [tien in haar vaders familie] ineens naar school te sturen, zo rijk waren ze na-
tuurlijkk ook niet. Zij vragen wel altijd hoe het gaat en of ik goed met de leraren kan 
opschieten. . 

Omdatt zij de oudste is in het gezin, ontbreekt ook andere mogelijke steun thuis. 

Ikk moet de weg vrijmaken. Ja, je hebt echt iemand nodig, iemand die het echt be-
grijpt,, die zegt dat het niet moeilijk is, maar dat je het gewoon zó moet doen. Maar 
alss het eenmaal niet in je hoofd zit, dan weet je gewoon niks. Ik help mijn jongere 
broertjess en zusjes wel met hun huiswerk, dat vind ik ook leuk. 

Hett Turkse meisje uit het onderstaande citaat blijf t in de derde klas van het VBO zitten, 
omdatt zij zowel voor Wiskunde als voor Economie onvoldoende staat; voor de andere 
vakkenn haalt zij wel voldoendes. Dit meisje is eigenlijk het slachtoffer van de ambities 
vann haar vader." Van hem móest ze Wiskunde kiezen, terwijl zij daar maar weinig van 
begrijpt.. Tegelijkertijd kan haar vader haar niet helpen, en zonder hulp is het voor haar 
onmogelijkk om het vak op c-niveau te halen. Zij wil graag door naar het M B O, omdat 
haarr vriendinnen daar ook naar toe gaan. Het feit dat zij haar vriendinnen op school 
kann ontmoeten, is voor haar een belangrijke motivatie om naar school te gaan. 
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Ikk heb altijd moeite gehad met Wiskunde. Het gaat niet, het is gewoon moeilijk. 
Zee zeggen, "Als je niks van Wiskunde begrijpt, dan ben je dom." Dat zegt mijn va-
derr altijd. Ik zeg tegen mijn vader, "Ik snap Wiskunde niet." Dan kijk t hij naar 
mijnn oefeningen en dan vraagt hij, "Hoe moet dat?" Ja, dat snap ik dan gewoon 
niet.. Ik weet niet hoe dat komt, maar hij blijf t zeggen, "Je moet Wiskunde doen, 
voorr Wiskunde moet je je hersens gebruiken." Dan zeg ik, "Ja, als ji j het zo ziet." 
Wee hebben het nou over Wiskunde, maar ik vind Wiskunde eigenlijk helemaal 
niett leuk. Waarom heb ik dan Wiskunde gekozen? Ja, het ligt eigenlijk een beetje 
aann mijn vader. Hij zei al in de eerste klas, "Wiskunde is belangrijk!" Nee, als ik 
Wiskundee laat vallen dan krijg ik een groot probleem. Voor later is het ook echt zo 
belangrijk,, dat hoor ik ook van leraren. Ik heb ook Economie, dat is al genoeg, 
maarr alletwee is beter. Een paar weken terug hebben in één keer vier klasgenoten 
Wiskundee laten vallen. Ze zeiden, "We willen het niet meer, ons besluit staat vast." 
Hunn cijfers waren echt zo laag dat ze dachten, dit halen we toch niet. Ze zeiden, 
"Voorr dat het nog verder gaat, we kappen ermee." Ik kan dat niet doen, want het is 
mijnn zesde vak, mijn zevende vak is Duits. Dus zelfs als ik het nu zou willen laten 
vallen,, dan zou het niet eens kunnen. Mensen die het op de zevende plaats hebben, 
kunnenn het wel laten vallen. En ik kan ook niet echt hulp krijgen. Nou, het zou wel 
kunnen,, maar daar heb ik geen tijd voor, ik heb thuis al weinig tijd om huiswerk te 
maken.. Ik ben in mijn uppie in de klas om bijles te krijgen voor Wiskunde, dat zou 
niett kunnen. 

Di tt meisje heeft: wel geprobeerd om in alle vakken op c/D-niveau eindexamen te 
doen,, maar met Wiskunde en Economie is dit uiteindelijk niet gelukt. Zij zal vervol-
genss noodgedwongen naar het KMB O moeten. Omdat ze denkt dat het toch niet zo 
zwaarr zal worden, heeft ze alvast voor de weekenden en koopavonden een baantje aan-
genomenn in een winkel. De teleurstelling over het mislukte eindexamen en het voor-
uitzichtt dat zij straks zonder haar vriendinnen op het KMB O zal zitten, hebben haar 
motivatiee om naar school te gaan weinig goed gedaan. 

Hett ontbreken van stimulans of begeleiding leidt er vaak toe dat jongeren niet naar 
hett voor hen hoogst haalbare streven. Niemand legt de lat hoog, of, zoals een van de 
jongenss zegt: 'Ik haal wel een zesje, waarom zou ik er meer tijd in steken?' Het leerkli-
maatt van de Turkse jongen uit het volgende voorbeeld is exemplarisch voor veel jon-
gerenn die geen ondersteuning uit hun omgeving krijgen. Deze jongen zit in het V B O 
enn heeft problemen met het vak Elektrotechniek. Hi j heeft bovendien 'niet zo veel zin 
meer'' om hard te werken op school. 

Inn het tweede jaar heb ik autotechniek gekozen, omdat ik dat het leukste vond om 
tee doen, niet meer dan dat. Ik vind het nu niet meer leuk, het wordt ook ingewik-
keld.. Het begint steeds meer te vervelen. Mij n stage vind ik wel leuk. 

Hi jj  doet zijn eindexamen op het laagste niveau, wat betekent dat hij daarna alleen 
terechtkann op de streekschool. Mensen in zijn omgeving stellen nauwelijks eisen aan 
hem.. Zij n ouders gaan wel naar ouderavonden, maar bemoeien zich verder weinig 
mett schoolzaken. Zo controleren zij niet of hij zijn huiswerk wel maakt. 
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Zijj  begrijpen het zelf ook niet, ze praten niet genoeg Nederlands. Ze kunnen het 
well  praten, maar niet lezen. Ze kijken of ik veel thuis ben, en als ik niet veel thuis 
benn weten ze dat ik geen huiswerk maak. Maar dan gebeurt er ook niks. 

Hett enige wat zijn ouders tegen hem zeggen, is dat hij moet studeren en zijn diploma 
moett halen. Niemand houdt zich echter bezig met de vraag welke mogelijkheden hij 
naa het behalen van dat diploma heeft. Met zijn broer, die twee jaar ouder is en een 
MBO-opleidingg volgt, heeft hij nauwelijks contact, laat staan dat hij hem om hulp 
vraagtt of hem dat omgekeerd ook wordt aangeboden. 

Omdatt zijn motivatie achteruit is gegaan, neemt zijn school een steeds minder be-
langrijkee plaats in. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij een club; twee keer in de week trai-
nenn en op zaterdag competitie spelen. Net als zijn oudere broer is hij weinig thuis. Ze 
wonenn in een kleine flat en hij moet zijn kamer delen met een jongere broer. De 
meestee tijdd brengt hij door met zijn vrienden, 'Dan gaan we met onze brommertjes rij -
den'.. Veel tijd om aan zijn huiswerk te besteden heeft hij dus niet. Desondanks lijk t 
hett hem wel te gaan lukken om op het laagste niveau zijn diploma te halen. Daarmee 
iss voor zijn ouders en de leerkrachten op school het doel bereikt en zij moedigen hem 
dann ook niet aan tot hogere prestaties. 

Eenn deel van de jongeren die niet succesvol zijn in het onderwijs, heeft gewoonweg 
niett de capaciteiten om hogerop te komen. Sommige jongeren krijgen intensieve on-
dersteuning,, maar hun intellectuele mogelijkheden zijn begrensd, een opleiding op 
HAVO-niveauu of hoger zit er voor hen niet in. Niettemin zijn er grote verschillen in 
ontwikkelingg tussen jongeren met leerproblemen die wel worden begeleid en onder-
steundd en jongeren waarbij dat niet het geval is. Met intensieve begeleiding weet een 
aantall  zwakke leerlingen (degenen die bijvoorbeeld een 1 VB o-advies kregen op de ba-
sisschool)) zo toch het MBO te bereiken, terwijl anderen met hetzelfde advies met veel 
moeitee en vertraging het VBO op A/B-niveau halen. 

Dee grootste groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat, heeft een laag tot zeer laag ba-
sisschooladviess gekregen. De faalfactoren die ik in het hoofdstuk over de basisschool 
hebb genoemd, gelden het sterkst voor deze jongeren. Het (zeer) lage advies heeft hun 
schoolkeuzee in het voortgezet onderwijs in hoge mate beperkt. In de praktijk kunnen 
dezee jongeren meestal alleen terecht op een categoriale school voor VBO. De grote in-
stroomm van Marokkaanse en Turkse jongeren op de basisschool, heeft zich herhaald in 
hett VBO, en daarbinnen vooral op de laagst gewaardeerde afdelingen: techniek bij de 
jongenss en textiel en verzorging bij de meisjes. Bovendien zijn hier veel zij-instromers 
terechtgekomen,, met hun eigen problematiek. Het lage advies van de basisschool 
plaatstt hen wederom in een schoolsituatie die weinig bevorderlijk is voor het leerresul-
taat.. Ik bespreek de gevolgen hiervan voor meisjes en jongens apart, omdat de faalfac-
torenn voor hen zeer uiteenlopend zijn. Bij de meisjes ligt het accent op factoren die sa-
menhangenn met traditionele opvattingen over de rol van de vrouw, bij de jongens ligt 
hett accent op problematisch gedrag." 
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FaalfactorenFaalfactoren bij meisjes 

DeDe meisjes die vroegtijdig het onderwijs verlaten 
Onderr de tweede generatie jongeren met de laagste schoolprestaties zijn de meisjes 
oververtegenwoordigd.. Vergeleken met de jongens verlaten zij het onderwijs niet al-
leenn vaker zonder diploma, maar ook vaker na het behalen van het VBO-diploma. Uit 
hett SPVA-1994 blijkt dat Turkse meisjes het vaakst zonder diploma de school verla-
ten.111 Zij behoren in meerderheid tot het oudste cohort tweede-generatie meisjes en de 
uitvall  op school hangt vaak samen met een vroege huwelijksleeftijd. Sommige meisjes 
gaann zelfs al voor het einde van de leerplichtige leeftijd van school af.̂  In de jongere 
cohortenn komt het zonder diploma van school gaan veel minder voor. Van de Turkse 
meisjess onder de 21 in het SPVA-1994 zijn er slechts drie getrouwd. Een kwart van de 
Turksee meisjes behoort tot de groep die vroegtijdig het onderwijs heeft verlaten.1* 

Dee verhalen over de meisjes die zonder diploma van school zijn gegaan» zijn indirect 
verzameld;; de meisjes uit mijn onderzoek zijn immers allemaal nog schoolgaand. 
Maarr een aantal jongeren vertelt ook over tweede-generatie zussen die zonder diploma 
hett onderwijs hebben verlaten. Zo refereren vier jongeren aan een aantal in Nederland 
geborenn zussen (vijf in totaal) dat de studie niet heeft afgemaakt. Eén meisje is op de 
MAV OO gestopt, twee in het VBO en de twee overige zijn na de lagere school naar Tur-
kijee gegaan. 

Hett verhaal over de laatste twee meisjes (uit één gezin) is afkomstig van een Turkse 
jongenn die zelf in de eindexamenklas van de HAVO zit. Zijn zusjes zijn door hun vader 
naarr een kostschool in Turkije gestuurd. Zij kregen daar onderricht in de Koran en 
mett de huishoudschool vergelijkbare vakken. Toen zij op veertienjarige leeftijd terug-
kwamenn naar Nederland, hield de vader hen thuis omdat zij volgens hem lang genoeg 
opp school hadden gezeten. Bovendien wilde hij zijn dochters in Turkije uithuwelijken 
enn niet het risico lopen dat zij in Nederland in contact zouden komen met andere jon-
gens.. Omdat zij vanwege hun verhuizing naar Turkije waren uitgeschreven uit het be-
volkingsregister,, waren de meisjes aan het oog van de Inspectie onttrokken. Zodra zij 
zestienn werden, zijn zij getrouwd. Tot zover voldoet het verhaal aan het beeld over tra-
ditionelee Turkse ouders: zij hechten weinig belang aan scholing en al zeker niet voor 
hunn dochters. Het verhaal ligt echter wel wat genuanceerder. Deze vader is heel trots 
datt zijn zoon op de HAVO zit. Hij houdt geregeld contact met school en wil dat hij 
verdergaatt in het vwo, zodat hij naar de universiteit kan. De beslissing om zijn doch-
terss naar Turkije te sturen, verdedigt hij met het argument dat beide meisjes van de la-
geregere school een VB O /MAV O -advies hadden gekregen en zij met dat advies alleen naar 
eenn huishoudschool mochten. Hij heeft geprobeerd om de oudste dochter op een ho-
geree school te krijgen, maar dat mislukte. Zowel met de lagere als met de middelbare 
schooll  heeft hij hierover ruzie gekregen, waarop hij besloot zijn dochters naar een in-
ternaatt in Turkije te sturen. Hij benadrukt dat dit hem veel geld heeft gekost. Een 
kenniss van de vader, een Turkse leerkracht die het er niet mee eens was dat hij zijn 
dochterss in Nederland niet weer naar school heeft gestuurd, bevestigt het verhaal over 
hett lage advies. Hij heeft de vader destijds geholpen in zijn poging de oudste dochter 
opp een middelbare school met meerdere richtingen te krijgen. 
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Ookk onder Marokkaanse meisjes komt het zonder diploma verlaten van school 
vaakk voor, hoewel minder dan bij Turkse meisjes. Van de Marokkaanse meisjes gaat 
éénn op de tien zonder diploma van school af/° In deze groep zijn de oudere twee-
de-generatiee meisjes eveneens oververtegenwoordigd: van de Marokkaanse meisjes 
onderr de 21 is in het SPVA-1994 nog niemand getrouwd. De huwelijksleeftijd schuift 
duidelijkk omhoog, waardoor dit minder vaak een reden is voor het vroegtijdig beëin-
digenn van de studie (op twintigjarige leeftijd kan reeds een MBO-studie zijn afge-
rond). . 

Tweee Marokkaanse oudere zussen hebben het VB o niet afgemaakt. Zij komen uit 
watt Van der Hoek & Kret (1992:115 e.v.) 'afhoudende gezinnen' zouden noemen. De 
broerr van een van de meisjes vertelt dat zijn zus een MAVO-advies had gekregen, maar 
datt zij van zijn ouders naar het L H N O moest/7 Zij n zus deed thuis voor een belangrijk 
deell  het huishoudelijk werk en zorgde ook voor de kleintjes. Beide Marokkaanse meis-
jess komen uit grote gezinnen en hebben meerdere jongere broers en zusjes. Al heel 
jongg is hun duidelijk gemaakt dat niet hun opleiding, maar hun rol als toekomstige 
echtgenotee van belang was. De meisjes zijn beide met een jongen uit Marokko ver-
loofd,, de een op vijftienjarige leeftijd, de ander toen zij zestien was, en verlieten na 
hunn huwelijk de school. Zij verbleven eerst een tijd in Marokko en keerden later met 
hunn echtgenoot terug naar Nederland. 

I nn de categorie meisjes die vroeg hun schoolloopbaan beëindigen, vallen ook zij die na 
hett VB O niet verder studeren. Het merendeel van deze meisjes volgt de richtingen tex-
tiell  of verzorging. De Turkse vader die zijn dochters naar een kostschool in Turkije 
hadd gestuurd heeft nog geprobeerd hen op een andere route te krijgen, maar andere 
ouderss doen daartoe geen enkele poging. In plaats van op de hindernissen kan hier 
ookk op het gebrek aan ondersteuning worden gewezen. Een aantal ouders prefereert 
zelfss een textiel- of verzorgingsopleiding boven de brede brugklas, omdat hun doch-
terss hierdoor alleen maar met meisjes in de klas zitten. 

Enkell  meisjes in een klas, beïnvloedt sterk de sfeer. Een Marokkaans meisje dat nu 
eenn HBO-opleïding doet, vertelt over haar eerdere ervaringen in het L H N O. 

Ikk vond het helemaal erg, omdat de enige LBO bij ons in de buurt een LHN O was en 
ikk wou niet naar een meisjesschool. Op een gegeven moment wordt het normaal, 
dann krijg je zelf ook zoiets van, ik hoor hier gewoon, het zal wel goed zijn. Ik geloof 
err gewoon echt in, dat als je leerlingen in een bepaalde omgeving stopt, ze zich dan 
aann zo'n omgeving gaan aanpassen. Dus als ji j mij op een LBO stopt, dan zal ik als 
eenn LBO'er gaan leren. Maar als ji j mij op een MAV O stopt, dan zal ik mij als 
MAVO-leerlingg gaan gedragen. Het was gewoon een meisjesclub, zo was ook de 
sfeerr in de klas, het was niet gezond. 

Opp de afdelingen textiel en verzorging zitten de zwakste leerlingen van de basisschool, 
dee meisjes van de tussengeneratie en de meisjes uit traditionele gezinnen bij elkaar, een 
combinatiee die het leerklimaat sterk beïnvloedt. Steeds wanneer ik een van deze meis-
jess uit de les kom ophalen voor een interview, zitten zij met andere meisjes te kletsen 
enn zijn de stoelen naar elkaar geschoven in plaats van naar de leraar. Volgens die leraar 
iss de gezelligheid in de klas voor deze meisjes een belangrijk motief om naar school te 
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komen.. Zij weten zelf ook wel dat zij met hun opleiding niet ver zullen komen, en 
bovendienn staat het idee om door te studeren ver van ze af. 

Enkelee meisjes willen na het behalen van hun diploma een korte vakopleiding 
gaann doen. Zij hoeven daarvoor slechts op het laagste niveau examen te doen, maar 
datt is gezien het leerklimaat voor de zwakkere leerlingen toch nog een grote opgave. 
Eenn Turks meisje wil in navolging van haar beste vriendin, en met toestemming van 
haarr ouders, een kappersopleiding gaan doen. Zij doet voor de meeste vakken eind-
examenn op A/B-niveau, wat ook voldoende is voor die vakopleiding. Maar in Engels is 
zijj  zo slecht, dat ze bang is dat ze zelfs dat niveau niet haalt en zakt voor haar examen. 
Volgenss haar is iedereen in de klas slecht in Engels omdat niemand naar de leraar luis-
tert.. Hoewel er maar twaalf meisjes Engels volgen, weet de leraar hen niet bij de les te 
houden. . 

Dee meeste meisjes op de afdelingen textiel en verzorging zien hun toekomst als 
huisvrouww in het gezin. De activiteiten op school zijn daar in feite ook op gericht. Een 
Marokkaanss meisje dat via het VBO, MBO en H BO de universiteit heeft bereikt, is zich 
hierr op een bepaald moment sterk tegen gaan afzetten. In het interview schetst zij in al 
haarr ergernis meteen heel duidelijk de sfeer in het VBO. 

Ikk vond het op een gegeven moment heel raar dat al die meisjes dat naaien en dat 
ontwerpenn zo leuk vonden. Ik zag dat daarvoor ook echt zitten hoor, ik wou echt 
ookk die kant op gaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik er gewoon zo'n hekel 
aan.. Het deed mij gewoon heel de tijd denken aan Marokkaanse meisjes die gaan 
lerenn naaien om dat later te kunnen in hun huishouden, dat was het gewoon voor 
mij ,, die link was er steeds. Daarom vond ik het echt zo erg. Ik wou er niks meer 
meee te maken hebben. Ik had echt zoiets van, ik doe daar niet aan mee, aan dat 
spelletje.. Ik ben er niet één van zoveel die dat ook gaat doen, om te gaan trouwen 
enn kinderen te gaan krijgen en niks te gaan doen. Ik vond het ook gewoon kinder-
achtig.. Ik pakte ze er ook op aan, zo van, julli e zijn gewoon een stelletje trutten, die 
jezelff  bezighouden met tekenen, julli e komen toch niet ver, ontwerper word je 
tochh niet. Wat word je, je wordt gewoon niks. Heel gek was dat. Een raar gevoel 
hebb ik daar over, nu nog wel een beetje. 

Meisjess die in het VB O op de afdelingen textiel en verzorging zitten, worden door hun 
ouderss ook anders benaderd dan de meisjes die op hogere opleidingen zitten. Die ver-
schillenn zijn ook zichtbaar binnen gezinnen. Zij worden sneller in een traditionele rol 
gemanoeuvreerdd en staan hier, gezien hun kansen om door te studeren, ook minder 
vijandigg tegenover. Het enige Marokkaanse meisje dat de richting verzorging doet en 
datt wel van plan is door te studeren, becommentarieert haar medeleerlingen als volgt: 

Omm eerlijk te zijn, hier hè, veel Marokkaanse meisjes denken ach wat, wat doe ik 
eigenlijkk hier op school? Dat hoor ik vaak. Ze zeggen, "Ik ga toch achter het aan-
rechtt later." Je bent toch dom als je dat denkt. Dat hoeft toch niet! Dan zeggen ze, 
"Hett is wel zo en later ga ik toch trouwen en krijg ik kinderen." Dan zeg ik, "Stel je 
voorr dat je man geen baan heeft." Dan zeggen ze, "Ach, die jongen laat mij toch 
niett werken, werken en weg van huis. En ach, mijn man werkt toch wel." De mees-
tee Marokkaanse meisjes denken zo. 
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DeDe meisjes die beperkt doorstromen 
Voorr sommige meisjes die op de HAVO of in het vwo zitten, spelen na een betrekkelijk 
zorgelooss begin van hun schoolloopbaan conflicterende verwachtingen van hun ou-
derss een belangrijke belemmerende rol. Hierdoor behalen zij toch niet het succes dat in 
eerstee instantie binnen hun bereik leek te liggen. Hieronder geef ik het verhaal weer 
vann een van hen, een Turkse vwo-leerlinge. Het conflict tussen dit meisjes en haar ou-
derss krijgt op een gegeven moment een eigen dynamiek: de traditionele opvattingen 
vann haar ouders zijn er de oorzaak van dat zij op school gedesillusioneerd raakt en ge--
dragsproblemenn ontwikkelt, wat op zijn beurt weer een reactie bij de vader ontlokt. 

Zijj  heeft op een 'witte' lagere school gezeten en had vooral Nederlandse vriendin-
netjes.. Via de brugklas is zij rechtstreeks naar het vwo gegaan, waar ze eerst een zeer 
gemotiveerdee leerling was. Haar vader werd naarmate zij ouder werd steeds strenger, 
controleerdee met wie ze omging en na school moest ze meteen thuiskomen. Thuis 
kreegg ze allengs meer taken opgedragen. Zij moest helpen in het huishouden en gast-
vrouww spelen voor visite, ook al had zij de volgende morgen een proefwerk. Ze had op 
diee manier weinig tijd over voor zichzelf. Haar opleiding was eerst heel belangrijk voor 
haar,, en het was haar droom om ooit kinderpsychologe te worden. Voor haar ouders 
kwamm haar schoolopleiding echter meer en meer op de tweede plaats; haar rol als 
vrouww en toekomstig echtgenote vonden zij belangrijker. Haar droom om verder te 
studerenn verdween dan ook almaar verder uit het zicht. De ruimte die zij thuis niet 
kreeg,, nam zij op school terug, waar zij steeds onhandelbaarder werd. Ze trok zich 
nergenss wat van aan en werd regelmatig de klas uit gestuurd. Ze kreeg ook andere 
vriendinnen.. Bij de Nederlandse leerlingen die in het vwo de meerderheid vormden, 
voeldee zij zich niet langer thuis en ze ging dan ook vooral om met de Turkse meisjes 
vann de MAV O en het VBO. Ze begon te spijbelen om haar vriendinnen te ontmoeten 
diee op andere tijden les hadden en deed in schooltijd alles wat zij daarbuiten van haar 
ouderss niet mocht; ze gingen bijvoorbeeld de stad in of samen naar het zwembad. Op 
eenn gegeven moment interesseerde school haar helemaal niets meer. De meeste tijd 
zwierff  zij met vrienden over straat. De problemen met haar ouders waren op school 
bekend.. Haar mentor, die consideratie met haar had vanwege haar thuissituatie, ver-
zochtt zij de problemen op school niet aan haar ouders door te geven. Dat jaar bleef zij 
zitten.. Haar vader was woedend dat de mentor hem niets had verteld en verloor alle 
vertrouwenn in de school. Hij ging nu nóg meer op zijn dochter letten en ze hadden 
thuiss geregeld grote ruzies. Het meisje zelf kreeg onderwijl op school diverse waar-
schuwingenn over haar gedrag en prestaties, maar tussen de vader en school was er nau-
welijkss contact. Aan het einde van het jaar werd ze van school gestuurd. Na een jaar in 
eenn opvangklas te hebben gezeten, belandde ze op de HAVO. Daar ging het echter op-
nieuww fout, en ook dit keer niet omdat ze problemen met de leerstof had, maar van-
wegee haar gedrag en veelvuldig spijbelen. Dat spijbelen deed ze vooral om haar vrien-
dinnenn van haar oude school te kunnen opzoeken; haar vriendinnen waren alles voor 
haar.. Op haar nieuwe school had ze vaak ruzie met de leerkrachten. Hun dreigemen-
tenn maakten vergeleken bij die van haar vader geen indruk op haar, en ze werd op-
nieuww van school gestuurd. Haar vader hield haar daarop twee jaar thuis, wat, zoals ze 
zelff  zegt, de zwaarste tijd van haar leven is geweest. Zij probeerde eerst toch nog stie-
kemm haar vriendinnen te ontmoeten, maar haar vader werd steeds strenger en op 
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'tt laatst mocht ze nog nauwelijks het huis uit. De situatie werd op een gegeven mo-
mentt voor beide partijen ondraaglijk. De vader besloot toen dat zij toch maar weer 
naarr school moest. Ze werd na een test in de eindexamenklas van de MAV O geplaatst 
enn kwam tegelijkertijd via een vriendin terecht op een Turkse huiswerkklas. Haar va-
derr bracht haar en haar zusje daar samen naar toe en haalde hen ook weer af. De huis-
werkklass was een belangrijke uitlaatklep voor het meisje. Ze kon met de begeleiders 
overr haar problemen thuis praten en er andere Turkse meisjes ontmoeten. Een van 
haarr begeleiders heeft ook met haar vader gepraat en hem te kennen gegeven dat zij 
thuiss rustig moest kunnen werken en niet altijd zomaar beschikbaar kon zijn voor 
huishoudelijkee taken. De vader, die de problemen met zijn dochter volledig boven het 
hoofdd waren gegroeid, was bereid haar daarinn tegemoet te komen omdat hij inmiddels 
ookk wilde dat zij haar studie zou afmaken. Zij slaagde voor haar examen en besloot in 
overlegg met haar begeleider van de huiswerkklas om een MBO-opleiding maatschappe-
lijk ee dienstverlening te gaan doen. Na een moeilijke periode heeft het meisje haar stu-
diee toch weer voortgezet. De kans op een studie in het hoger onderwijs is echter niet 
reëell  gezien de vertraging die zij heeft opgelopen en de wens van haar ouders dat zij in 
dee nabije toekomst zal trouwen. 

Dee meeste meisjes die ik tot de categorie beperkte doorstromers reken, zijn via het 
VBOO of de MAVO in het (K)MBO terechtgekomen. Deze meisjes geven zelf aan dat het 
(K)MB OO hun eindopleiding is. Bij de algemene richtingen van het VBO en op de MAV O 

iss de sfeer in de klas vergeleken met de afdelingen textiel en verzorging meer gericht op 
doorleren.. De meeste meisjes zijn serieus met hun studie bezig en hopen via een ver-
volgopleidingg ook in die richting te gaan werken. Een aantal meisje krijgt hulp van 
broerss of zussen, (bijles)leerkrachten of kennissen. De belemmeringen voor hun 
schoolloopbaann komen pas later in beeld, aan het einde van de eerste voortgezette of 
vervolgopleiding.. Enkele meisjes die op D-niveau eindexamen doen op de MAVO, kie-
zenn in plaats van doorstroming naar de HAVO toch voor het MBO. Hetzelfde geldt voor 
eenn aantal meisjes in het MBO: ondanks hun bovengemiddelde prestaties gaan zij niet 
doorr naar het HBO, omdat een langdurige vervolgopleiding niet binnen hun moge-
lijkhedenn lijk t te liggen. De Turkse meisjes worden door hun ouders duidelijk vaker in 
hunn ambities belemmerd dan de Marokkaanse meisjes.19 Dit correspondeert met de 
hogee instroom van Turkse meisjes in het MBO en het grote aantal Turkse meisjes dat 
naa het MBO-diploma stopt.30 

Voorr de meisjes past een beperkte studie meer binnen de mogelijkheden die zij 
binnenn het gezin hebben. Dit blijkt vooral indirect uit hun verhalen over de omstan-
dighedenn waaronder zij naar school gaan, welke ruimte zij krijgen om te studeren en 
watt de grenzen zijn van wat zij in relatie tot school mogen; een direct verbod om te 
mogenn doorstuderen klinkt in hun verhalen zelden door.'' Veenman (1996a: 29) heeft 
hett in dit verband over de 'dubbele boodschap' die ouders aan hun dochters geven en 
Vann der Hoek & Kret (1992:105-115) spreken van een ambivalente houding van de ou-
ders.. Lindo (1996: 43) stelt het wat sterker en heeft het over prioriteiten in het gezin. 
Ouderss benadrukken wel dat een opleiding belangrijk is, maar geven tegelijkertijd 
niett de ondersteuning en de ruimte die daarbij horen. De ouders controleren de meis-
jess vaak heel streng. Alle extra schoolactiviteiten worden met argusogen bekeken. 
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Meesterr Thomas, onze klassendocenc, kwam een keer bij ons thuis langs. Toen 
hebbenn ze gewoon gepraat over alles, over het klassenfeest» over dit jaar en over het 
examen.. Dus eigenlijk hebben ze gewoon met hem contact, niet met andere mees-
terss of juffrouwen. Hij kwam bij ons thuis langs, zodat mijn ouders de meester le-
renn kennen. We gaan naar zijn huis voor de klassenavond dus, je gaat niet zomaar 
naarr iemand zijn huis. Hij is wel onze meester, maar toch, voor ons is het, ja, mijn 
ouderss kennen hem niet, hebben hem nog nooit gezien. Nu wel, nu kennen ze hem 
wel,, ze hebben hem gezien, ze hebben met hem gepraat. Dus nu weten ze dat het 
goedd is. (Turks meisje; MAVO ) 

Dee Turkse meisjes in deze groep leven thuis in een volledig Turkse omgeving.31 Er 
wordtt Turks gesproken, ook tussen de kinderen onderling, er wordt voornamelijk naar 
dee Turkse televisie gekeken en de Turkse krant is de enige krant in huis. De meisjes zijn 
zelff  ook geheel op Turkije georiënteerd; ze luisteren naar Turkse popsterren en kijken 
naarr Turkse soaps.33 Alles wat Nederlands is, wordt thuis met wantrouwen bekeken. 
Dee meisjes hebben niet veel vrije tijd. Zij zitten meestal thuis of nemen deel aan sociale 
activiteitenn binnen de Turkse gemeenschap. Zij gaan vaak op visite met hun ouders 
naarr familie of Turkse kennissen of dragen de zorg voor de visite thuis. De sociale con-
tactenn op school staan ntet onder controle van de ouders en zijn dan ook voor hen een 
constantee zorg. Zeker als de opleiding verder weg is van huis, wat bijvoorbeeld vaak het 
gevall  is bij een MBO-opleiding. In een dergelijk klimaat is het voor de meisjes niet lo-
gischh om een langdurige studie te gaan volgen in het hoger onderwijs. Zo'n studie bete-
kentt bovendien een langdurig uitstel van het huwelijk. De meisjes zeggen meestal nog 
voordatt ik erover begin, dat zij eerst hun studie willen afronden voordat zij gaan trou-
wen.. Als ik vraag wat zij met een 'afgeronde opleiding' bedoelen, noemen zij zonder 
aarzelingg hun MBO-opleiding. Een vervolgopleiding na het M B O staat niet ter discussie. 
Dezee meisjes zijn veelal binnen het gezin tot dan toe het hoogst gekomen. Met hun stu-
diee kunnen zij straks op kantoor of in de verzorging gaan werken en dat vooruitzicht 
lijk tt het hoogst haalbare. Zij zijn daarmee ook voor zichzelf geslaagd. 

Dee oudste meisjes in het gezin lopen keer op keer tegen de grenzen aan van wat wel en 
niett mag. De jongere meisjes in het gezin profiteren van de ruimte die de oudere reeds 
hebbenn veroverd.M De meisjes zijn soms zelf ook verbaasd over de veranderde houding 
vann hun ouders. Het meisje uit het onderstaande citaat woont in een klein plaatsje 
buitenn Amsterdam. 

Ikk zou nu wel gewoon overal mogen werken. Ik wou destijds graag naar de stewar-
dessenopleiding,, maar dat was te ver weg, dat mocht niet. Ik heb een zus en die wil 
dee filmacademie gaan doen en daar is zij nu al mijn vader op voor aan het bereiden. 
Zoo van, je moet mij helpen met mijn kamer, terwijl zij er pas over drie jaar naar toe 
magg gaan. Maar ja, zij heeft mij gezien, dat het toen niet mocht. Nu zegt mijn va-
der,, "Ja, het is goed, als je je best maar blijf t doen. Als je het maar in drie jaar haalt." 
Duss ze zijn wel veranderd. (Marokkaans meisje; MBO) 

Hett enige Turkse meisje dat doorgaat naar de HEAO is de spreekwoordelijke uitzonde-
ringg die de regel bevestigt. Zij wordt al haar hele studieperiode thuis tegengewerkt. 
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Alleenn omdar zij zich fel verzet tegen de verwachtingen die aan haar als dochter en 
vrouww worden gesteld en telkens opnieuw de confrontatie zoekt, heeft zij ruimte kun-
nenn creëren voor haar eigen ambities. Zij weet steeds mensen in haar omgeving te 
overtuigenn van het belang van haar studie en zo de hindernissen op haar weg opzij te 
schuiven. . 

Dee Turkse cultuur is best wel zwaar voor meisjes. Er komt ook vaak door de week 
bezoekk en dan moet je vriendelijk blijven, opgewekt en zo. Jij hoort eigenlijk je 
huiswerkk te maken en dan moet je bedienen en je moet gastvrij zijn. Ik heb een zus, 
duss als er bezoek is, vraag ik haar vaak om te bedienen. Maar ook al was mijn zus er 
niett en was ik alleen thuis, als er dan gasten zouden komen, zou ik gewoon niet 
opendoen.. Wegwezen met die gasten. Ik zeg altijd, "In het weekend mogen ze ko-
men,, maar door de week hoeven ze niet te komen." Dan bellen ze soms weleens en 
zegg ik tegen mijn moeder, "Je moet zeggen dat ze niet moeten komen. Zeg dat ik 
ziekk ben." Dan zegt zij, "Jij bent niet gastvrij, je hoort gastvrij te zijn." Maar ze belt 
zee dan toch af. (Turks meisje; MBO) 

Di tt meisje is zeer doortastend. Waar de meeste meisjes anticiperen op bepaalde verbo-
denn door zelf al bij voorbaat niets meer aan hun ouders te vragen en zichzelf daarmee 
eenn hoop frustraties besparen, gaat zij de confrontatie niet uit de weg. 

Jee krijgt een formulier op school voor een schoolreisje en je weet al dat het niet 
mag.. Maar ik dacht, ik gooi het gewoon op tafel. Dan zeg ik, "Ik moet op school-
reis.""  Dat zeg ik, ik moet, niet ik mag. Dan ga je erover praten en dan mag het. 
Mij nn oudere zus had niet eens gevraagd of ze naar Parijs mocht, terwijl zij alleen 
mett de meidengroep zou gaan. Ik zei, "We gaan naar Parijs, leuk hè," het hele jaar 
door,, "Leuk, hè?" Toen was het, "Ze wil zo graag." En mijn jongere zusje hoefde 
hett niet eens meer te vragen, die ging gewoon. 

Al ss zij iets van haar ouders gedaan wil krijgen, schakelt zij ook vaak haar oudere broer 
in.. Van haar oudere zus, die een (overigens niet afgeronde) opleiding heeft gedaan 
voorr apothekersassistente, heeft zij praktische hulp bij het vak Boekhouden gehad. De 
onderdirectricee van de school waar zij nu op zit, zegt zonder aarzelen dat zij het wel zal 
redden.. Volgens haar hebben de leerkrachten op haar school maar zelden iemand in 
dee klas die zo gemotiveerd is. 

FaalfactorenFaalfactoren bij jongens 

JongensJongens die vroegtijdig de school verlaten 
Vergelekenn met de meisjes verlaten de jongens veel minder vaak zonder diploma de 
school;; onder Turkse jongens komt dit zelfs nagenoeg niet voor. Er is wel een aanzien-
lijk ee groep Turkse jongens die na het behalen van het VBO-diploma het reguliere on-
derwijss verlaat. Bij Marokkaanse jongens is het precies andersom." Centraal in de ver-
klaringg voor beide groepen vroegtijdige schoolverlaters staan gedragsproblemen. 
Werdmölderr constateerde eerder over Marokkaanse randgroepjongeren: 'Schooluit-
vall  is een geleidelijk proces dat begint met spijbelgedrag, problemen thuis, soms con-
tactenn met de politie en dat ten slotte uitmondt in een houding van "wat doe ik nog op 
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diee stomme school"' (1990: 52). Bij Marokkaanse jongens zijn de problemen vaak 
ernstigerr dan bij Turkse.1* 

Dee meeste jongens die zonder diploma van school gaan, zitten op technische scho-
len.. Het traject naar de technische school is in zekere zin het equivalent van dat naar 
dee huishoudschool. De technische school is het vangnet voor de zwakste leerlingen: 
jongerenn die op de basisschool leerproblemen hadden en zij die in het speciaal onder-
wijss zaten en leer- en/of gedragsproblemen hadden. Het VB o, en de technische school 
inn het bijzonder, vormt tevens het vangnet voor de problematische jongens uit het al-
gemeenn voortgezet onderwijs. Als zij van school worden gestuurd in de brugklas of op 
dee MAVO, is het VBO de laatste mogelijkheid. Bovendien vinden veel jongeren die in 
hett kader van gezinshereniging pas laat naar Nederland zijn gekomen op deze scholen 
hunn eerste opvang of worden na de schakelklas hiernaar toe gestuurd. De categoriale 
VBO-scholen,, en vooral de technische school kennen een vergelijkbare ontwikkeling 
alss de basisscholen in de oudere wijken in de jaren tachtig. De school is in korte tijd 
geheell  van samenstelling veranderd en de leerlingen hebben een zeer uiteenlopend ni-
veauu in kennis en Nederlandse taalvaardigheid. Ook bestaan er grote leeftijdsverschil-
lenn in de klas. De school heeft zich in korte tijd moeten instellen op een nieuwe leer-
lingpopulatie,, die andere omgangsvormen met ouders en leerlingen vergen. 

Datt daarbij de communicatie met de jongens veelal niet zonder problemen ver-
loopt,, heb ik ook tijdens mijn onderzoek gemerkt. In tegenstelling tot de andere jon-
gerenn die ik heb geïnterviewd, zijn de afspraken met de jongens op de technische 
schooll  heel moeizaam verlopen. Op een enkele uitzondering na kwamen zij niet opda-
genn bij de eerste afspraak en zelfs de tweede keer ging het vaak mis. Opvallend daarbij 
iss dat zij geen bezwaar tegen het interview hadden; integendeel, zij vonden het leuk en 
mett de meesten heb ik uitgebreide gesprekken gevoerd. Blijkbaar hebben zij vooral 
moeitee met het nakomen van afspraken en zijn ze er niet aan gewend om die verant-
woordelijkheidd te dragen. Leraren besteden eigenlijk het grootste deel van hun tijd 
aann het rustig krijgen van de jongens. Voor een buitenstaander is het verschil in sfeer 
mett andere scholen meteen merkbaar. Op technische scholen kun je niet zomaar bin-
nenwandelen;; de deur zit op slot en bezoekers moeten zich melden bij de portier. 
Anderee scholen hebben geen portier en bezoekers moeten zich daar bij de administra-
tiee melden. Op de technische scholen zitten bovendien alle lokalen op slot, terwijl die 
opp andere scholen meestal open zijn. Op één technische school ben ik vijf ochtenden 
voorr interviews aanwezig geweest. Tweemaal was er een vechtpartij aan de gang, waar-
vann één keer tussen een leerling en een leraar. De politie kwam de leerling later op-
halen.. Als ik de jongeren er later naar vraag, halen zij hun schouders op. Voor hen is 
zoietss geen nieuws meer, dat gebeurt elke week wel een paar keer. 

Dee verhalen over jongens die zonder diploma het onderwijs verlaten zijn, net als bij de 
meisjes,, indirect verzameld. Veel verhalen gaan over (tweede-generatie) broers die in 
hethet VBO zijn uitgevallen. Ik geef hieronder het verhaal weer van een Marokkaanse jon-
gen,, dat wordt verteld door zijn zus die zelf op de universiteit zit. Haar broer is volgens 
haarr een intelligente jongen; op de basisschool kreeg hij een hoog advies en ging ver-
volgenss naar de brugklas. Hij was zeer opstandig tegen leerkrachten en weigerde zijn 
bestt te doen. Hij werd van school gestuurd en kwam terecht op een VBO-school. 
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Hijj  heeft alle scholen in Amsterdam gehad, geloof ik. Het is voornamelijk zijn 
gedrag.. Het heeft ook veel met je karakter te maken, of ji j je laat meeslepen, in hoe-
verree ji j je Iaat beïnvloeden door een ander. Mij n broertje laat zich gewoon heel erg 
beïnvloeden.. Hij kwam op dezelfde school terecht waarop ik zat, dat was toen in de 
brugklas.. Nou, het ging dus helemaal niet goed aan het einde van het jaar. Voorna-
melijkk vanwege zijn gedrag, maar ook vanwege zijn cijfers moest hij weg en toen 
gingg hij naar het tweede jaar van de LDS.17 Dat ging nog wel een beetje, hij mocht 
naarr de derde klas. Zijn gedrag was in dat jaar echter zodanig dat hij van school 
werdd getrapt. Toen ging hij naar het Europa-college, LDS. Nog datzelfde jaar werd 
hijj  weer van school gestuurd, toen ging hij KMB O doen op een andere afdeling van 
hett Europa-college. Ook van school gestuurd, het is gewoon echt heel eentonig dat 
verhaal.. Toen ging hij naar de streekschool, ik weet niet wat het is met die jongen, 
wee hebben gewoon echt van alles geprobeerd. Eerst de zachte aanpak, "Hé toe, 
luisterr nou." Hem veel proberen te stimuleren, maar dat lukte gewoon niet. Toen 
hebbenn we de harde aanpak geprobeerd, "Je mag niet meer naar buiten voordat je 
jee huiswerk hebt gemaakt!" Ook niet gelukt. We weten het gewoon niet. Maat-
schappelijkk werker heeft hij gehad, ook niet gelukt. Die heeft op een gegeven mo-
mentt gezegd, "Ik kan hier helemaal niks mee." Ik denk dat wat hem ook heel erg 
heeftt beïnvloed, toen op het OCA,3*  dat iedereen daar wel een scootertje of een 
brommertjee had en iedereen heeft daar natuurlijk weer van die hele dure gympen, 
spijkerbroeken,, dure jacks, allemaal mooie spullen zeg maar, of wat hij dan mooi 
vindtt althans. Ik denk dat je je daar ook een beetje door laat beïnvloeden, vooral als 
mensenn in jouw naaste omgeving dat soort dingen hebben. Ik denk dat je je op die 
leeftijdd ook heel snel laat beïnvloeden, je zit in je puberteit. Vooral dan is het 
gewoonn heel erg belangrijk in welke omgeving ji j je bevindt. 

Toenn zij nog op dezelfde school zaten, was zij goed op de hoogte van het gedrag van 

haarr broertje. 

Wee hadden ook dezelfde Nederlandse leraar en via hem hoorde ik dan ook heel 
vaakk wat hij in de klas had gedaan. Over zijn gedrag, maar ook over zijn cijfers en 
watt voor onzin hij nu weer had opgeschreven, voornamelijk toen hij in de brugklas 
MAVO/HAV OO zat. Hij vond het niet stoer, dat was het woord, zeg maar "niet stoer", 
hijj  vond het niet stoer om op MAVO/HAV O te zitten. Dan werd je een studje. Die 
leraarr Nederlands zei, "Kijk , hiervoor had je dus helemaal niet hoeven leren, en 
tochh schrijf je onzin op." Terwijl hij volgens mij gewoon het antwoord wist, het 
wass pure onzin wat hij dan opschreef. Volgens mij gewoon expres, om dan alleen 
maarr van die school af te mogen, om iets lagers te gaan zoeken. Wat ik bijvoorbeeld 
ookk heel erg opvallend vond... toen ik in het eindexamenjaar zat op het vwo, werd 
ikk een keer opgenomen voor Migrantcn-tv en daar werd gevraagd wat je deed en 
watt ik later wilde doen. En daarin vermeldde ik dat ik bezig was met een eind-
examenjaarr vwo. Hij kreeg kennelijk een paar opmerkingen van zijn vriendjes, 
wantt hij kwam later naar mij toe. Zegt hij tegen mij, "Ja, waarom heb je dat ge-
daan,, waarom heb je nou op de tv gezegd dat je eindexamen vwo doet, nou denkt 
iedereenn dat mijn zus een studje is. Dat vind ik helemaal niet leuk en mijn vrienden 
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lachenn jou allemaal uit. En zij lachen mij ook uit, omdat je mijn zus bent. Als je 
volgendee keer mensen tegenkomt, moet je niet zeggen dat je mijn zus bent, hoor!" 
Duss echt, hij vindt het niet stoer om goed te scoren. Hij had toen ook vrienden van 
buitenn school, daarna werden het vrienden van school. Dat was het eigenlijk ge-
woon,, want hij kon wel goed leren. Ik weet nog, in het begin ging ik hem echt 
dwingenn om thuis te zitten en te leren, toen op het OCA, tweede klas. En inderdaad, 
dann haalde hij wei een keertje een tien als hij daar zin in had. Hij vond dat waar-
schijnlijkk ook niet stoer, want daarna zorgde hij dan weer dat hij met een één naar 
huiss kwam. (Marokkaans meisje; universiteit) 

Inn de verhalen over broers die zonder diploma van school gaan, speelt de vriendengroep 
telkenss een belangrijke rol." De jongens spijbelen meestal samen met hun vrienden en 
alss zij het verkeerde pad op gaan, is dat meestal met diezelfde vriendengroep. Onder 
Turksee en Marokkaanse leerlingen is de relatie tussen schoolverzuim en kleine crimina-
litei tt onderzocht.*' De conclusies van deze onderzoeken komen overeen met mijn be-
vindingen:: de jongeren die spijbelen doen dat meestal in groepsverband; er is een dui-
delijkee relatie tussen spijbelen en doubleren enerzijds en kleine criminaliteit anderzijds; 
dee meeste delicten worden in groepsverband gepleegd (Pinkster 1990: 33, 60, 42). 

Dee jongens waarmee zij spijbelen zijn bijna altijd Turkse of Marokkaanse mede-
leerlingenn uit de eigen klas of van dezelfde school.41 Binnen de vriendengroepen van 
dezee jongens overheerst vaak een antischoolhouding. Op school hebben zij vaak ruzie 
mett leerkrachten en het wordt in deze groepen stoer gevonden om leerkrachten uit te 
dagen.. De sociale dwang is groot en om geaccepteerd te worden of mee te tellen moet 
err een grote mond worden opgezet tegen de leerkrachten. De status binnen de groep 
wordtt bepaald door leeftijd en reputatie: de jongens die goedgebekt zijn en initiatief 
nemenn hebben het hoogste aanzien. Bovendien werken dure merkkleding, scooters en 
brommerss statusverhogend. Sommige jongens werken daarvoor na schooltijd, andere 
proberenn op een illegale manier aan deze spullen te komen. Beide opties kosten veel 
tij dd en de school lijk t in het leven van deze jongens steeds minder ruimte in te nemen. 
Zi jj  zijn altijd druk bezig met geld regelen, zaakjes en afspraken voor hun ouders ver-
borgenn te houden en hun vrienden te ontmoeten. Veel jongens hebben wel eens mee-
gedaann aan winkeldiefstal, of hebben van anderen op school gestolen spullen gekocht. 
Naarmatee zij dit veel om zich heen zien, lijk t het ook normaler te worden. 

Hett is ook op zulke scholen dat je meegesleurd wordt. Want op de LTS heeft men 
mijj  wel eens uitgenodigd om naar de supermarkt te gaan en snoep en sigaretten in 
jee zak te steken. Ik heb het niet gedaan, gelukkig. Stel dat mijn neef straks LTS-
advicss krijgt en hij doet toch mee, dan is hij weg en wordt hij gecriminaliseerd als 
hijj  een keer gepakt wordt. Een eerste gesprekje met de politie, dan komt de vader of 
moeder.. Ik denk dat het voor een Turks of Marokkaans kind makkelijk kiezen is 
voorr zo'n groep op zo'n school. (Turkse jongen; universiteit) 

Eenn Turkse jongen, een stapelaar die na de LTS en de MTS nu een HBO-opleiding doet, 
verteltt dat zijn jongere broer zonder diploma van de LTS is gegaan. Zij n broertje is be-
vriendd met de jongere broer van zijn beste vriend, die ook via de lange weg de HTS 
heeftt bereikt. Terwijl de oudste broers zich aan elkaar hebben opgetrokken, zijn de 
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jongeree door hun vriendschap in een neerwaartse spiraal beland. Zij zaten op dezelfde 
LT SS en spijbelden samen, eerst alleen maar later met een groep oudere Turkse jongens. 
Zij nn broertje is uiteindelijk van school verwijderd. Hij vergelijkt de situatie van zijn 
broerr met die van hemzelf. Zij komen uit hetzelfde gezin, maar zijn een volstrekt 
anderee kant opgegaan. Hi j acht daar de vriendengroep verantwoordelijk voor. 

Mij nn broertje is niet gaan studeren, hij is al vanaf de lagere school gestopt. Hij wil -
dee niet verder gaan. Hij vond altijd wel een smoes om ermee te stoppen, of hij kon 
niett met de leraar opschieten, of hij kreeg hoofdpijn als hij aan het leren was. Hij 
hadd ook vaak problemen met de leraren. Ik heb met hem daarover gepraat, mijn 
vader,, mijn moeder, iedereen. Het is ook afhankelijk van wat voor vrienden ze heb-
ben,, hij ging toen ook veel met oudere jongens om, hij volgde hen. Of rondhan-
gen,, zij gingen spijbelen en hij was toevallig met een vriend en dan gingen ze ge-
woonn mee. Als je geen interesse in school hebt dan ga je gewoon met ze mee. Het 
lagg aan zijn vrienden, die conclusie heb ik getrokken. Als je zelf je huiswerk doet en 
jee vriend is naar de stad wandelen of naar de snackbar, leuke dingen doen zeg maar, 
enn ji j zit daar thuis achter je huiswerk, dan stop je en ga je ook naar de stad. En bij 
mijj  was het zo, we zaten thuis en in het weekend gingen we naar de stad. We had-
denn ook wel contact met andere jongens, maar doordeweeks hadden we geen be-
hoeftee om 's avonds door de stad rond te lopen. Daardoor heb ik ook de conclusie 
getrokkenn dat je omgeving bepaalt of je doorgaat, want de meeste jongens van de 
basisschooll  zijn gestopt na de LTS. En zij zoeken nog steeds een baan, of hebben 
geenn werk meer. 

Eenn Turkse begeleider van de Utrechtse huiswerkklas benadrukt eveneens dat het pro-
blematischee gedrag van de jongens begrepen moet worden in de context van hun 
vriendengroep. . 

Alleenn functioneert zo'n jongen vaak goed. Maar hij leeft niet alleen, hij leeft met 
zijnn groep en hij heeft de groep ook nodig, juist voor zijn zelfvertrouwen is 
dee groep belangrijk. Is het goed wat ik doe, wie kan dat zeggen, de groep kan dat 
zeggen,, vader doet het niet, moeder kan het ook niet doen, de groep vrienden 
geeftt hem zelfvertrouwen, niemand vindt het leuk om geen zelfvertrouwen te 
hebben.. Maar op een bepaald moment vormt de groep zijn eigen normen, daar 
gaatt het mis, want dan is het individu niet meer geïsoleerd, maar de groep wel. 
(huiswerkklas-begeleider) ) 

Gedragsproblemenn zijn er niet alleen de oorzaak van dat veel jongens het VB o zonder 
diplomaa verlaten, maar ook dat velen daardoor niet doormogen naar het ( K ) M B O . 
Di ee problemen hebben hun prestaties zodanig beïnvloed dat zij in onvoldoende vak-
kenn op c/D-niveau eindexamen kunnen doen. Ik geef hieronder een aantal voorbeel-
denn waarin ik laat zien hoe gedragsproblemen de schoolprestaties kunnen beïnvloe-
den.. Het is belangrijk om hierbij voor ogen te houden dat VBO-leerlingen op het 
laagstee niveau in het voortgezet onderwijs zitten. Als zij dat niveau niet halen, verspe-
lenn zij hun laatste kans om hogerop te komen. Wanneer zij onvoldoende vakken op 
c/D-niveauu halen, is de enige vervolgroute die hen nog rest de streekschool of een 
kortee vakopleiding. 



Succes-Succes- en faalfactoren in het voortgezet en vervolgonderwijs 143 3 

Dee Turkse VBO-leerling uit het onderstaande citaat is twee keer blijven zitten en 
moestt om die reden van school veranderen. De gedragsproblemen die hij destijds had, 
fteettfteett nij inmiaaeis acnter zien gciaicn, maar ik ican mij voorstellen dat hij, toen hij 
dertienn of veertien was, voor leerkrachten en zijn ouders zeer moeilijk bereikbaar was. 
Hi jj  is nog steeds heel gesloten en stug en de antwoorden moeten uit hem worden 
getrokken. . 

Inn de derde klas begon het moeilijker te worden en zonder te leren haal je ook niks. 
DeedDeed je ook niks? 
Nee. . 
WaaromWaarom niet? 

Geenn zin. En maar lol trappen en maar lol trappen. En toen ben ik twee keer blij -
venn zitten en toen zeiden ze, "Ga maar van school af." Toen ben ik hier terechtge-
komen. . 
WatWat vonden je ouders ervan, zeiden ze niet... 
Nee,, helemaal niks. Enkel mijn moeder, zij zei, "Iedereen krijgt huiswerk behalve 
jij. ""  Dan zei ik, "Ik heb wel huiswerk maar ik doe het gewoon niet." Dat was drie 
jaarr geleden zo. 
WerdWerd je moeder dan niet kwaad op je? 
Eerstt had ik goede cijfers zonder te leren, maar naderhand drie, vier, drie, vier. 
EnEn toen ze die cijferlijst zag? 
Toenn zei ze, "Jammer hè. Volgend jaar beter." 
MaarMaar toen lukte het weer niet? 
Toenn zei ze, "Wat ga je nu doen?" Toen zei ik, "Streekschool." Toen zei zij, "Je gaat 
jee gang maar." 
WistWist ze wat jij  op school aan het doen was? 

Ja,, ze wist het wel. "Nu is hij blijven zitten. Wat gaat hij volgend jaar doen?", daar 
dachtt ze aan. 
EnEn je vader? 
Diee zei er niks over. 
HaddenHadden zegeen ouderavonden? 
Ja,, maar mijn vader spreekt maar een heel klein beetje Nederlands. Dus ik ging 
altijdd met mijn broer naar die ouderavonden. 

Dezee jongen heeft door zijn overstap naar een andere school een flinke achterstand 
opgelopenn voor de vakken waarin hij eindexamen gaat doen. Hi j mag die dan ook al-
leenn op A/B-niveau doen. Hi j zou in principe nog een extra jaar kunnen doen, maar is 
datt niet van plan omdat hij al twee jaar heeft verloren. Voor hem en zijn ouders telt 
voorlopigg alleen een diploma; volgend jaar gaat hij naar de streekschool. 

Dee Marokkaanse jongen uit het volgende verhaal, een VBO-leerling, is eveneens 
tweemaall  blijven zitten en bovendien een keer vanwege zijn gedrag van school verwij-
derd.. Hij krijgt steeds problemen met leerkrachten en zijn vader heeft al een keer ge-
dreigdd hem naar Marokko te sturen. 

Ikk had een beetje problemen met die meester [van Elektrotechniek]. Daardoor 
mochtt ik daar niet meer komen. Ja, toen had ik een onvoldoende. Dan vind ik het 
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well  logisch dat ik blij f zitten. Ik kreeg altijdd de schuld als er rotzooi was in de klas. 
Maarr we deden niks, we waren gewoon aan het lachen. Maar hij dacht dat we hem 
voorr de gek hielden. En dan werd ik eruit gestuurd en dat pikte ik niet, want die 
anderenn werden er niet uitgestuurd. Mij n vader moest zo'n beetje elke twee weken 
opp school komen. Dat vond hij niet leuk, toen ging hij wel tegen mij zeuren. 

Zij nn vader had al contact opgenomen met een oom die een winkel heeft in het zuiden 
vann Marokko, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. In die winkel, die is gefi-
nancierdd met geld van zijn vader, zou hij dan gaan werken. Op het laatste moment 
heeftt hij toch een school gevonden die het nog een keer met hem wilde proberen. 

Datt was na de derde, toen had ik een beetje problemen gekregen met de adjunct, 
diee adjunct... ja, wat een racist... hij was erg, je hoefde bij hem alleen wat terug te 
zeggenn en je was geschorst. Dat deed hij bij mij tenminste. Als hij tegen mij 
schreeuwt,, ik ben niet zijn hondje, hij moet normaal met mij praten. Dan zeg ik 
watt terug en dan zegt hij daag. Dan zeg ik ook dag. En toen ben ik van school ge-
stuurd.. Toen moest ik nog een jaar overdoen hier op school. 

Hi jj  is op de nieuwe school wat rustiger, omdat hij weet dat het zijn laatste kans is én 
omdatt hij door de overplaatsing is weggehaald bij zijn Marokkaanse vrienden waar-
meee hij rondhing. Bovendien was hij met hen al een paar keer betrokken geweest bij 
vechtpartijenn met andere groepen jongeren en waren er een paar jongens uit zijn 
groepjee opgepakt wegens brommerdiefstal. 

Inn eerste instantie ging het hem makkelijk af op zijn nieuwe school, omdat hij dat 
jaarr voor de tweede keer deed. Hij nam daarom een bijbaantje als pizzakoerier. Hi j 
werktee bijna iedere avond tot elf uur en kon dan de volgende dag zijn bed niet uit ko-
men.. Hi j miste daardoor vaak het eerste en tweede uur. Al gauw gingen zijn prestaties 
achteruit;; dat jaar ging hij maar nét over. Zij n vader heeft hem verboden in het eind-
examenjaarr zijn bijbaantje te houden, omdat het nu serieus is geworden. Maar in de 
eindexamenklass wordt al vroeg in het jaar bepaald op welk niveau leerlingen examen 
mogenn doen en vanwege zijn prestaties in de derde klas mag hij de meeste vakken niet 
opp c/ü-niveau volgen. Hi j had graag naar de MTS gewild, maar dat is met zijn niveau 
niett haalbaar. Als hij zijn examen haalt, wil hij door naar de streekschool. Daarmee zal 
hijj  zijn carrière in het reguliere onderwijs beëindigen en definitief het traject naar de 
arbeidsmarktt inzetten. 

Opp de VBO-scholen zitten veel meer jongens met een problematische schoolcar-
rièree en is een aantal van hen reeds met de politie in aanraking geweest. De kans dat 
eenn jongen in de problemen komt is dan ook groot. Maar de schoolcontext verklaart 
niett alles, want andere jongeren die in dezelfde omstandigheden verkeren gaan niet de 
foutt in. Bovendien komt in de brugklas en in de algemene richtingen van het voortge-
zett onderwijs een aantal jongens ook door hun gedrag in de problemen. 

DeDe doorstromers en de afhakers 
Eenn andere manier om zicht te krijgen op de faalfactoren is een vergelijking te maken 
tussenn de jongens die ondanks een problematische start toch doorstromen en de jon-
genss die uiteindelijk afhaken. Het verhaal van een Marokkaanse VBO-leerling is ver-
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gelijkbaarr met dat van de Marokkaanse jongens die ik hiervoor heb behandeld, met 
ditt verschil dat deze jongen door zijn gedrag nooit is blijven zitten en op grond van 
zijnn prestaties ook verder mag naar de MTS . 

Dezee jongen zit op dezelfde school als de Marokkaanse jongen uit het vorige voor-
beeld.. Ook deze jongen spijbelde heel veel en hij trok intensief op met een groepje 
Marokkaansee klasgenoten. In het begin trok de vriendengroep erop uit om in de 
winkelstraatt dicht bij school wat lol te trappen en werd er ook wel eens wat gestolen. 
Dee jongens vormden allengs een hechtere groep en de diefstallen werden georgani-
seerder.. Dat ging zo een tijdje door, totdat zij bij een inbraak in een woning werden 
betrapt.. Hijzelf werd buiten opgepakt, waar hij op wacht stond. Bij zijn veroordeling 
hadd hij het geluk dat hij er met een werkstraf van afkwam, en maaltijden moest rond-
brengenn in een bejaardentehuis. De andere jongens kregen zwaardere straffen, ook 
omdatt ze al een strafblad hadden. Over die periode zegt hij nu: 'Ik was een echte mee-
loper,, maar nu niet meer. Ik deed gewoon wat zij ook allemaal deden, totdat ik werd 
opgepakt.'' Zijn oudere broer, die sinds het overlijden van zijn vader thuis de verant-
woordelijkheidd heeft, is degene die hem weer op het juiste spoor heeft gezet. Zijn 
broerr had in eerste instantie niet door dat hij niet naar school ging en maar wat op 
straatt zwierf. Zijn moeder spreekt niet zo goed Nederlands en de berichten hierover 
vann school kwamen niet goed door. Maar op het moment dat zijn broertje werd opge-
pakt,, reageerde hij meteen. Hij verbood hem nog langer met zijn vrienden om te gaan 
enn kende genoeg jongens op zijn oude LTS, of hun broers, om dat ook daadwerkelijk 
tee controleren. Hij is niet alleen streng, maar praat ook met zijn broertje, helpt hem en 
motiveertt hem om zijn school af te maken. 

Ikk kan goed met mijn broer opschieten, dus waarom zou hij mij niet helpen? Niet 
mett Elektrotechniek, wel met Wiskunde en Natuurkunde. Daar sta ik nu ook 
goedd voor, een 8,5 en een 8. Maar ik moet er wel gewoon mijn tijd voor nemen. 
Alss ik het snel doe, dan lukt het mij niet. Ik moet wel een uurtje of twee uurtjes 
leren.. Mijn moeder zegt tegen mij, "Ga je huiswerk maken," maar mijn broer 
controleertt het, mijn moeder bemoeit zich er niet mee. Zij ziet het wel op mijn 
rapport.. Soms irriteert het mij wel als er een leuke film is op tv, zegt hij, "Ga je 
huiswerkk maken." Dan, discussies hè, dan ga ik pas huiswerk maken. Maar voor-
all  vrijdag, of soms al donderdag, dan heb ik geen zin meer. Tja. Mijn broer snapt 
gewoonn dingen heel snel. Ik niet, ik moet er echt aandachtig bij gaan zitten. Hij is 
meestall  stil, pas als ik naar mijn kamer ga dan komt hij. Dan gaat hij zo praten, 
dann loopt hij lachend weg en gaat hij mij treiteren, dan zegt hij, "Het lukt je niet, 
jee gaat het niet halen." Dan zeg ik, "Waarom niet? Denk je dat ik het niet kan?" 
Dann zegt hij, "Néé." Hij zit me gewoon uit te dagen, hij weet gewoon dat ik het 
kan.. (Marokkaanse jongen; VBO) 

Hett grote verschil tussen jongeren die verder ontsporen en jongeren die weer op het 
rechtee pad komen, zit hem vooral in het al dan niet aanwezig zijn van begeleiding en 
contactt met school. In het bovenstaande verhaal is een oudere broer daarbij van be-
lang,, in het onderstaande is dat een vader. De jongen waar het hier om gaat heeft op de 
basisschooll  een MAV O /HAVO -advies gekregen. In de brugklas had hij veel gedragspro-
blemenn en kwam hij amper aan leren toe. 
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Ikk ben naar een scholengemeenschap gegaan, MAVO , HAVO, VWO. Daar heb ik de 
brugklass gevolgd. Mij n ouders, vooral mijn vader heeft er altijd de nadruk op ge-
legdd dat opleiding belangrijk was en dat ik niet dezelfde fout moest maken zoals 
velee anderen, dat hij de kans niet heeft gehad, het clichéverhaal. Dus die hebben 
vann mij wel altijd verwacht dat ik een hoge opleiding zou doen. Mij n ouders waren 
duss nooit tevreden, als ik een vijf haalde wilde hij een zes. Terecht. Maar als je een 
achtt haalde, verlangden ze een negen. Het was een scholengemeenschap en ik had 
dee ambitie om gymnasium te doen en dat is dus MAV O geworden. Mij n neef zat 
daarr ook op school. Zijn vrienden, daar ging ik ook mee om. Die kende ik ook van 
opp straat voetballen. Ik was dus nooit een jongen die echt met goede cijfers thuis-
kwam.. Ik was echt een brutale aap, vooral in de brugklas, fel tegen de leraren. Je 
zouu het ook assertief kunnen noemen. Arme leraren, op een gegeven moment 
moestt ik zo vaak nakomen dat ik mijn agenda opende als de leraar zei, "Je moet 
maandagg nakomen." Dan zei ik, "Dan kan ik niet, want dan moet ik naar meneer 
die-en-die,""  dan was het pas dinsdag, woensdag, donderdag, volgende week. Zo 
ergg was het wel op een gegeven moment. Dat betekent dat het volgen van de lessen 
niett echt mijn aandacht had. (Turkse jongen; universiteit) 

Hi jj  had vooral moeite met de exacte vakken. 

Daarmeee was ik zo'n type leerling die er hard voor moest werken. Maar ik was 
altijdd weer zo dom om het te laat te doen. Op een gegeven moment kwam ik in de 
klassee van vijfjes en zesjes. Dus ik kreeg het advies om naar de grafische school te 
gaan.. Dat was tegenover die school. Dat was met je handen bepaalde dingen doen, 
enn ik had twee linkerhanden. Ik wou altijd gymnasium doen. Ik had het op de 
makkelijkstee manier willen doen, maar dat lukte dus niet. Dus ik heb dat advies ge-
woonn niet geaccepteerd en mijn vader heeft mij daarbij ook gesteund. Het kwam 
doorr mijn ouders dat ik per se naar dat gymnasium wilde, dat ik echt ook met mijn 
opleidingg bezig was, dat het belangrijk was. Dat je in principe ook psychologische 
straff  zou krijgen als je blijf t zitten. Er is altijd wel zo'n druk. Zij kwamen ook altijd 
naarr ouderavonden. Wat dat betreft waren ze wel streng en reageerden ze ook op de 
leraren.. Mij n vader herinnerde zich alleen de negatieve uitspraken van de leraren. 
Daarr werd je dan een week lang mee geconfronteerd. Dat werd onder alle familie-
ledenn rondgebazuind. 

Dezee vader blijf t vertrouwen in zijn zoon stellen en verliest, ondanks de problemen 
diee de jongen heeft, niet het contact met de leerkrachten, noch met zijn zoon. Vooral 
hett laatste, het blijvende contact tussen school en ouders en het contact tussen vader 
enn zoon, is in de beginfase van het ontstaan van problematisch gedrag cruciaal. De 
schooll  en/of de ouders moeten ingrijpen vóórdat spijbelgedrag overgaat in problema-
tischh gedrag op andere terreinen. Sommige scholen reageren alert op problemen en 
schakelenn zo snel mogelijk de ouders in. Voor een aantal jongens die dreigen te ont-
sporenn is dit de redding. Op andere scholen worden problemen vaak te laat geconsta-
teerdd en is er een zekere schroom om de ouders te benaderen. Als de school geen actie 
onderneemtt en evenmin de ouders informeert, kan het in korte tijd stevig uit de hand 
lopen.. Wanneer er pas een confrontatie plaatsvindt op het moment dat de jongens al 
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tott over hun nek in de problemen zitten en andere instanties op het toneel zijn ver-
schenen,, is het meestal te laat. Maar andersom kunnen de scholen weinig doen zonder 
dee steun van de ouders. 

Inn het contact tussen school en ouders speelt een aantal factoren een rol. Eén daarvan 
iss de beheersing van de Nederlandse taal. Weinig kennis van het Nederlands is er soms 
dee oorzaak van dat ouders geen berichten doorkrijgen of niet reageren op oproepen van 
school.. Een Turkse of Marokkaanse leerkracht zou in zo'n geval kunnen bemiddelen. 
Zoo was voor de Turkse jongen die vanwege zijn herhaaldelijk zittenblijven van school 
moestt veranderen, het gebrek aan communicatie tussen de eerste school en zijn ouders 
desastreus.. Op zijn tweede school is een Turkse leerkracht aanwezig, die uitvoerig met 
zijnn ouders praat over zijn vorderingen en die hen adviezen geeft over hoe zij hun zoon 
kunnenn stimuleren. Zijn vader die vroeger nooit naar ouderavonden ging, doet dat op 
zijnn tweede school wel en ook zijn moeder is nu veel meer betrokken bij de school. 

Tott nu toe heb ik geen onderscheid gemaakt tussen Turkse en Marokkaanse jongens, 
maarr behalve overeenkomsten zijn er duidelijke verschillen. Marokkaanse jongens 
vertonenn vaker problematisch groepsgedrag en komen vaker in aanraking met de poli-
tiee (Junger & Polder 1991: 23). Het groepsgedrag is bij hen een belangrijke oorzaak van 
verderee ontsporing (ibid.: 86, 87). De activiteiten die zij samen ondernemen, geven 
aann dat zij slechts weinig thuis verblijven.41 Zolang er niet echt iets misgaat, laten hun 
ouderss ze meestal ook maar begaan; buitenshuis lijk t het toezicht van de ouders op de 
jongenss nagenoeg afwezig.41 Problematisch gedrag van Turkse jongens is meestal be-
perktt tot school. Bovendien zijn voor Turkse jongens de mogelijkheden om op straat 
rottigheidd uit te halen veel kleiner dan voor Marokkaanse jongens. De sociale controle 
binnenn de Turkse gemeenschap zorgt ervoor dat eventuele wandaden van de jongens 
snell  bekend worden en dat de ouders veelal sneller ingrijpen.44 Kenmerkend voor de 
gezinssituatiee van de problematische Turkse jongens is dat de vaders een zeer domi-
nantee rol in de opvoeding van hun zoons hebben; zij zijn juist erg streng en controle-
renn hun zoons intensief. De ruimte die de jongens thuis niet krijgen, nemen zij op 
school.. Als het misgaat op school en de vader hiervan op de hoogte wordt gesteld, ont-
staann vaak forse conflicten. 

Voorr beide groepen jongens geldt echter dat het contact tussen ouders en school 
inn het algemeen zeer moeizaam verloopt.45 Als er al wordt gereageerd op problematisch 
gedrag,, reageert in alle gevallen eerst de vader. Het behoort tot zijn verantwoordelijk-
heidd om zijn kinderen tot de orde te roepen. De moeder houdt zich in zo'n situatie af-
zijdig.4*55 De vaders voelen zich door het gedrag van hun zoons in hun eer aangetast en 
hebbenn al snel het idee dat zij ter verantwoording worden geroepen. Zij zullen daar-
doorr eerder het contact vermijden dan dat zij het zoeken. 

Hulp ,, keuzes en kansen 

Succes-- en faalfactoren zijn hier naast elkaar beschreven, maar in de praktijk hebben 
jongerenn vaak met beide soorten factoren te maken. Bovendien kunnen in een be-
paaldee fase van de schoolloopbaan succesfactoren een doorslaggevende rol spelen, in 
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eenn andere juist faalfactoren. Succesfactoren zijn vooral te vinden in het ondersteu-
nendee netwerk van de jongeren: oudere broers en zussen, kennissen en leeftijdgeno-
ten.. De hulp van oudere broers en zussen is de belangrijkste verklaring voor succes. 
Daarnaa volgt de hulp van leeftijdgenoten en bij een kleine groep speelt de hulp van 
leerkrachten,, bijlesleerkrachten en Turkse en Marokkaanse kennissen een rol. Het be-
langg van deze ondersteuning geeft aan dat hulpbronnen binnen de eigen gemeenschap 
eenn belangrijke verklaring zijn voor schoolsucces. Binnen de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschapp is inmiddels een aanzienlijke expertise opgebouwd die effectief wordt 
gebruiktt voor de verbetering van onderwijsprestaties. 

Hett belang van de onderlinge hulp binnen de familie en gemeenschap lijk t strijdig 
mett het onderzoek waarin diezelfde familie en gemeenschap juist worden aangewezen 
alss oorzaken van de achterstand van Turkse en Marokkaanse jongeren in het onder-
wijs/77 Het betreffende onderzoek was er uitsluitend op gericht om problemen en ach-
terstandd te verklaren. De verscheidenheid binnen de Turkse en Marokkaanse groep 
wordtt daarmee, zeker als het om de tweede generatie gaat, geen recht gedaan. Er is ook 
eenn groep die succesvol is en die veel steun en begeleiding krijgt vanuit de eigen familie 
enn gemeenschap. De onderlinge hulp logenstraft de uitsluitend negatieve rol die aan 
diee familie en gemeenschap wordt toegekend. 

Dee schoolcontext kan zowel een belangrijke succes- als faalfactor zijn. De jongens die 
vroegtijdigg de school verlaten, hebben meestal op de afdeling techniek gezeten en de 
meisjess op de afdelingen textiel of verzorging. Dit zijn de afdelingen waar de zwakke 
leerlingenn van de basisschool terechtkomen, maar ook de problematische jongeren 
vann de tussengeneratie en de jongeren uit de minst op onderwijs gerichte gezinnen. 
Medee door deze samenstelling van de leerlingpopulatie onderscheidt het leerklimaat 
opp de categoriale vuo-scholen zich negatief in vergelijking met andere scholen. De 
schoolcontextt is echter niet de hele verklaring. Bij de meisjes speelt ook het gebrek aan 
stimulanss van de ouders of anderen uit hun omgeving om door te leren een rol en 
somss is er zelfs sprake van tegenwerking. Traditionele opvattingen over de rol van de 
vrouww zijn een ernstige belemmering voor schoolsucces. Ook meisjes uit de midden-
groepp in het onderwijs worden belemmerd in hun studie, de Turkse meisjes veel vaker 
dann de Marokkaanse. Deze meisjes komen in het algemeen uit gezinnen waarvan de 
ouderss sterk zijn gericht op de eigen gemeenschap en bang zijn voor vernederlandsing 
vann hun dochters. Maar ook in deze gezinnen zijn de opvattingen over het belang van 
onderwijss voor meisjes duidelijk in beweging. De vroegtijdige schoolverlaters vormen 
inn toenemende mate een minderheid. 

Bijj  de jongens zijn gedragsproblemen de belangrijkste oorzaak van het vroegtijdig 
verlatenn van school. Die problemen zijn bij de Marokkaanse jongens ernstiger dan bij 
dee Turkse jongens. Marokkaanse jongens verlaten dan ook vaker zonder diploma de 
school,, terwijl de Turkse jongens meestal pas na het behalen van hun VBO-diploma 
vann school gaan. De problematische Marokkaanse jongens krijgen veel vrijheid bui-
tenshuis,, waarbij de vriendengroep een belangrijke negatieve invloed heeft op hun ge-
drag,, dat ook buiten de schoolcontext problematisch is. De Turkse jongens krijgen 
minderr vrijheid en vertonen minder problematisch groepsgedrag. Bovendien is het 
problematischee gedrag bij deze jongens meestal beperkt tot school. 
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Hett contact tussen school en de ouders van problematische jongens verloopt vaak 
zeerr moeizaam. Veel van deze ouders hadden op de basisschool reeds slechte ervarin-
genn met leerkrachten. Zij hadden conflicten over het gedrag van hun zoons, over het 
blijvenn zitten van hun kinderen en over de eindadviezen. Bij succesvolle jongeren ma-
nifesterenn de goede verhoudingen op de basisschool zich in de hulp van leerkrachten 
inn het voortgezet onderwijs, bij de vroegtijdige schoolverlaters manifesteert het ge-
groeidee wantrouwen tegen leerkrachten zich juist in een gebrekkig contact met latere 
leerkrachten.. Onderscheidende factoren in de basisschool werken door in de tweede 
fasee van de schoolloopbaan. 
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Success of marginalisatie: 
watt  is de toekomst van de tweede generatie? 

Dee benadering die ik voor dit onderzoek heb gebruikt, is niet eerder toegepast in 
studiess naar schoolprestaties van Turkse en Marokkaans jongeren. Centraal in die be-
naderingg staat dat inzicht in schoolprestaties pas ontstaat als de gehele schoolloopbaan 
inn het onderzoek wordt betrokken. Om die reden heb ik gekozen voor een retrospec-
tievee benadering, waarin ik van 86 Turkse en Marokkaanse jongeren de schoolroutes 
vanaff  het begin van de basisschool gedetailleerd in kaart heb gebracht. De schoolrou-
tess of delen daarvan die hierdoor zichtbaar werden, zijn met behulp van gegevens uit 
grootschaligg kwantitatief onderzoek verder gegeneraliseerd. De breuken en over-
gangenn in de onderwijstrajecten die op deze wijze naar voren kwamen, vormden het 
uitgangspuntt voor mijn analyse van succes- en faalfactoren. Tegelijkertijd met het ver-
zamelenn van gegevens over de schoolroutes is informatie verzameld over de context 
waarinn de leerlingen hun prestaties hebben geleverd. Dat maakte het niet alleen moge-
lij kk om het belang van de routes en selectiemomenten te kwantificeren, maar ook om 
dee achterliggende selectiemechanismen inhoudelijk te kwalificeren. Het idee achter 
dezee werkwijze is dat gedetailleerde gegevens over de selectie in het onderwijs belang-
rijkee informatie kunnen verschaffen over succes- en faalfactoren. Als een Turks meisje 
bijvoorbeeldd op de MAV O in alle vakken op D-niveau eindexamen doet en desondanks 
naarr het MBO gaat in plaats van naar de HAVO, is dit een belangrijke aanwijzing voor 
mogelijkee belemmeringen en hindernissen in haar schoolcarrière. Omgekeerd bevat 
dee keuze voor een brede brugklas bij een VB O /MAV O -advies belangrijke aanwijzingen 
voorr mogelijke hulpbronnen. Deze concrete informatie is in eerder kwalitatief onder-
zoekk niet of nauwelijks systematisch gebruikt. En als zij al werd gebruikt, was dat 
meestall  beperkt tot een bepaald moment in de schoolloopbaan. Belangrijke informa-
tiee die inzicht kan verschaffen in succes- en faalfactoren wordt daarmee genegeerd. 
Doorr de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens aan elkaar te koppelen, kan én de be-
perktee generaliseerbaarheid van enkel kwalitatief én het beperkte inzicht van louter 
kwantitatieff  onderzoek worden ondervangen. 

Opp grond van deze benadering kan ik in tegenstelling tot eerder onderzoek uit-
sprakenn doen over de hele schoolloopbaan, alsmede over afzonderlijke periodes. Bo-
vendienn kan nauwkeurig worden aangegeven welke succes- en faalfactoren van belang 
zijnn voor verschillende subgroepen, omdat kenmerken van leerlingen, de school en de 
thuissituatiee in samenhang zijn onderzocht. Met deze onderzoeksbenadering heb ik 
eenn aanzet willen geven tot een alternatief voor het gefragmenteerde onderzoek dat is 
gerichtt op een geïsoleerde schoolperiode of subgroep, of waarin slechts vanuit één on-
derzoeksdisciplinee of invalshoek naar schoolprestaties wordt gekeken. 
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Eenn groot aantal onderzoekers heeft de onderwijspositie van Marokkaanse en Turkse 
jongerenn in beeld gebracht. In de meeste studies wordt gewezen op hun oververtegen-
woordigingg in lage schoolsoorten zoals het VB o en de MAVO, hun hoge schooluitval en 
grotee schoolverzuim. De jongeren uit mijn onderzoek voldoen op grond van hun 
prestatiess niet aan dit eenzijdige pessimistische beeld. Een aanzienlijke groep twee-
de-generatiee jongeren doet het goed in het onderwijs. Eén op de vier schoolgaande 
jongerenn van 15 tot en met 24 jaar volgt een HAVO- of vwo-opleiding of zit in het ho-
gerr onderwijs. Het is niet langer zo dat een verwaarloosbare groep het wél redt. Deze 
jongerenn hebben binnen één generatie een grote sprong vooruit gemaakt ten opzichte 
vann hun ouders, die zelf nauwelijks of geen scholing hebben gehad. Opmerkelijk is dat 
dee meisjes onder de succesvolle jongeren even sterk zijn vertegenwoordigd als de jon-
gens.. Zij maken ten opzichte van de tussengeneratie de grootste sprong voorwaarts. 
Eénn trede onder de succesvolle jongeren volgt een bijna even omvangrijke midden-
groep:: jongeren die een MBO-opleiding volgen of reeds een MBO-diploma hebben be-
haald.. Deze groep kan bovendien nog doorstromen naar het hoger onderwijs. Behalve 
hett opvallende succes van een deel van de tweede generatie jongeren en de aanzienlijke 
middengroep,, is er een groep die achterblijft. Dit zijn de jongeren die zonder diploma 
off  na het behalen van het VBO-diploma het onderwijs hebben verlaten. Deze groep is 
echterr bijna de helft kleiner dan de groep succesvolle jongeren. Bij deze groep vroegtij-
digee schoolverlaters zijn de meisjes in de meerderheid, terwijl het binnen deze groep 
voorall  de problematische jongens zijn die steeds in de aandacht staan. 

InIn onderzoek naar de schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jongeren is tot 
nuu toe slechts geringe aandacht besteed aan interne verscheidenheid en was de focus 
sterkk gericht op problemen. In deze studie heb ik zowel de succesvolle jongeren als hun 
tegenhangerss beschreven. In dit laatste hoofdstuk zet ik de uiterste groepen op het con-
tinuümm tussen succes en falen tegenover elkaar en laat ik de grote middengroep weg. 
Doorr alleen in te gaan op de extremen komen de bepalende factoren scherper in beeld. 

Hoee is het succes van een deel van de jongeren te verklaren? Over de intergeneratio-
nelee reproductie van sociaal-economische posities is inmiddels veel bekend, maar over 
dee mechanismen die sociale mobiliteit verklaren vanuit een lage beginpositie betrek-
kelijkk weinig. Wat zijn de hulpbronnen of omstandigheden die mobiliteit bevorde-
ren?? De achterstand ten opzichte van autochtone jongeren wordt enerzijds verklaard 
vanuitt de lage sociaal-economische positie van de ouders, en anderzijds vanuit de 
klooff  die ouders vanwege taal en culturele gewoonten moeten overbruggen om hun 
kinderenn in het Nederlandse onderwijs te kunnen ondersteunen. De verklaring voor 
success is hier niet zonder meer spiegelbeeldig uit af te leiden. De ouders van de succes-
vollee Turkse en Marokkaanse jongeren zijn evenzeer laag opgeleid en hebben gemid-
deldd genomen even vaak een rurale of stedelijke achtergrond. De succesvolle jongeren 
zijnn ondanks de herkomst én de lage sociaal-economische positie van hun ouders ge-
slaagd.. Het onderscheid tussen succesvol zijn en vroegtijdig van school gaan wordt 
doorr andere factoren of omstandigheden bepaald. 

Doorr nauwkeurig de schoolloopbanen van succesvolle jongeren te bestuderen, viel 
eenn onderscheid te maken tussen verschillende 'succesroutes'. De routes lopen sterk 
uiteenn en de verklaringen voor succes op deze routes zijn dan ook navenant verschil-
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lend.. De meerderheid van de succesvolle jongeren heeft op de basisschool geen hoog 
adviess gekregen. Pas in de brugklas is aan sommigen de toegang tot een hoge school-
soortt verleend, anderen kwamen pas na het behalen van het MAVO- of MBO-diploma 
opp een succesvolle route terecht. De laatsten, de zogenaamde stapelaars, onderschei-
denn zich het grootste deel van hun schoolcarrière niet zichtbaar van jongeren die niet 
succesvoll  zijn. Voor de meeste succesvolle jongeren ligt de beslissende periode pas in 
hett voortgezet of vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke conclusie, omdat daarmee 
ookk de verklaringen voor hun succes in deze periodes moeten worden gezocht. Wat 
blijk tt is dat zij bijna allemaal hulp en ondersteuning hebben gehad. Het belangrijkste 
deell  hiervan is afkomstig uit de eigen gemeenschap, namelijk van oudere broers en 
zussenn en leeftijdgenoten. Personen uit het eigen netwerk van de jongeren hebben ad-
vies,, praktische hulp en begeleiding gegeven en hebben hen gestimuleerd om door te 
zettenn en verder te studeren. Dit is een verrassende uitkomst, omdat hulp en onder-
steuningg uit de eigen gemeenschap tot nu toe niet als zodanig is onderkend; integen-
deell  zelfs, in het meeste onderzoek wordt gehamerd op het gebrek aan hulp en onder-
steuningg uit de eigen omgeving. 

Eenn kleinere groep succesvolle jongeren kreeg op de basisschool wel een hoog ad-
vies.. Zij zijn vanuit de brugklas direct doorgestroomd naar de HAVO of het vwo en de 
meestenn hebben vervolgens zonder vertraging het hoger onderwijs bereikt. Hun relaas 
magg met recht een 'succesverhaal' worden genoemd. Hun startpositie is enigszins uit-
zonderlijk,, want zij zaten op basisscholen waar nog geen, of bijna geen Turkse of Ma-
rokkaansee leerlingen zaten. Dit heeft niet alleen grote invloed gehad op hun Neder-
landsee taalvaardigheid, maar ook een positief effect op de ontwikkeling van sociale 
vaardighedenn die voor het functioneren in een Nederlandse schoolcontext nodig zijn. 
Dee eerste acht jaar scholing zijn voor deze groep de meest beslissende. 

Dee mechanismen die in deze studie naar voren komen, zijn gedeeltelijk terug te 
vindenn bij andere migrantengroepen en ook bij Nederlandse jongeren uit de lagere 
arbeidersklasse.. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat de ouders weinig of geen 
hulpp aan hun kinderen kunnen bieden. In het netwerk van de kinderen bevinden 
zichh echter personen met meer scholing. Een oudere broer die heeft gestudeerd kan 
inn een gezin met analfabete ouders een belangrijke hulpbron zijn. De kansen van een 
kindd zijn in dat geval beter in te schatten wanneer naast de sociaal-economische posi-
tiee van de ouders ook die van de oudere broer erbij zou worden betrokken. Voor de 
verklaringg van opwaartse sociale mobiliteit van jongeren wier ouders een lage sociaal-
economischee positie hebben, is onderzoek naar de netwerken van de jongeren dan 
ookk van groot belang. Hierin schuilt hun verborgen kapitaal. 

Dee groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat is veel kleiner dan de groep succesvolle 
jongeren,, namelijk de helft. Zij kregen in het algemeen op de basisschool een VBO- of 
VBo/MAVO-advies,, In tegenstelling tot de succesvollen zaten de meeste van deze jon-
gerenn op de basisschool in klassen met veel Marokkaanse en Turkse leerlingen. In het 
beginn van de jaren tachtig kenden de basisscholen in de oudere wijken van de grote 
stedenn een grote instroom van Turkse en Marokkaanse leerlingen. De aanpassing aan 
dee nieuwe leerlingsamenstelling veroorzaakte een aantal jaren grote organisatorische 
problemen,, wat ook consequenties had voor de kwaliteit van het onderwijs. Het con-
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tactt tussen school en Turkse en Marokkaanse ouders verliep veelal moeizaam. Het 
lagee basisschooladvies heeft de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs in hoge mate 
beperkt.. Veel jongeren konden eigenlijk alleen terecht op een categoriale schuol voor 
VBO.. De grote instroom van Marokkaanse en Turkse jongeren zoals die zich eerst op 
dee basisschool voordeed, heeft zich in het VBO herhaald, en daarbinnen vooral in de 
laagstt gewaardeerde afdelingen: techniek bij de jongens en textiel en verzorging bij de 
meisjes.. Omdat op deze afdelingen ook nog eens veel zij-instromers terecht zijn geko-
menn die zo hunn eigen problemen hebben, is daar een klimaat ontstaan dat weinig be-
vorderlijkk is voor het leerresultaat. Veel jongens op deze scholen hebben gedragspro-
blemenn en schoolverzuim en uitval komen hier veelvuldig voor. Een aantal jongens 
raaktt vanwege hun gedrag ook buiten de school steeds dieper in de problemen en uit-
eindelijkk gemarginaliseerd. De schooluitval onder de meisjes ligt op deze scholen nog 
hoger,, en ook hier in het bijzonder op de afdelingen textiel en verzorging. Gedrags-
problemenn komen bij deze meisjes weinig voor. Hun schooluitval hangt vooral samen 
mett huishoudelijke verplichtingen thuis, een voorgenomen huwelijk of een gebrek 
aann ondersteuning en stimulans om door te studeren. 

Inn het hierna volgende bespreek ik succes- en faalfactoren voor de Marokkaanse en 
Turksee jongeren apart en ga ik binnen en tussen die groepen dieper in op het onder-
scheidd tussen jongens en meisjes. De verschillende verklaringen voor succes en vroeg-
tijdigg van school gaan lopen namelijk gedeeltelijk parallel aan deze onderscheiden. 

Turks ee tweede-generatie jongeren 

Inn de Turkse groep valt de scheidslijn tussen succesvolle jongeren en degenen die 
vroegtijdigg het onderwijs verlaten voor een belangrijk deel samen met die tussen meis-
jess en jongens. Het zijn vooral de meisjes die zonder diploma van school gaan en de 
jongenss die doorstuderen. Opvallend is dat de meisjes in eerste instantie de beste uit-
gangspositiee hebben. Zij hebben van alle Turkse en Marokkaanse tweede-generatie 
jongerenn het minst vaak een leeftijdsachterstand in het basisonderwijs opgelopen en in 
hett voortgezet onderwijs zitten zij vaker dan de Turkse jongens op de MAV O in plaats 
vann het VBO . Maar als vervolgens wordt gekeken naar de 15- tot en met 24-jarigen, blij -
kenn veel minder meisjes dan jongens doorgeleerd te hebben op hogere schoolsoorten 
enn hebben zij veel vaker zonder diploma de school verlaten. 

Dee meisjes die geen diploma behalen behoren tot het oudste cohort van de tweede 
generatie.. In de daaropvolgende cohorten komt het zonder diploma van school gaan 
nagenoegg niet voor. Het oudste cohort meisjes heeft duidelijk te maken gehad met de-
zelfdee problematiek die ook de meisjes van de tussengeneratie heeft geplaagd. De 
meestee meisjes mogen vandaag de dag van hun ouders eerst hun opleiding afmaken 
voordatt zij trouwen. Hierin lijk t de veranderende kijk in de Turkse gemeenschap op 
scholingg voor meisjes door te spelen. 

Relatieff  veel Turkse meisjes verlaten na het VBO-diploma het onderwijs. De be-
langrijkstee verklaring is het klimaat waarin zij moeten presteren. Vooral de sfeer op de 
afdelingenn textiel en verzorging van het VBO, afdelingen die vroeger samen de huis-
houdschooll  vormden, beïnvloedt de schoolresultaten negatief. Thuis worden deze 
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meisjess door hun ouders vaak al vrij jong in een traditionele rol gedrukt. De meisjes in 
hett VBO hebben trouwens met hun opleiding ook weinig doorstroommogelijkheden. 
Eenn vroeg huwelijk lijk t in hun situatie vaak een goed alternatief, een manier om onaf-
hankelijkk te worden van hun ouders. Veel van deze meisjes krijgen ook al vrij jong hu-
welijksaanzoeken.. Meisjes op een lage schoolrichting trouwen meestal op een jongere 
leeftijdd dan meisjes uit hetzelfde gezin die op hogere schoolrichtingen zitten. De laat-
stenn willen het trouwen juist zo lang mogelijk uitstellen. 

Inn het begin van het voortgezet onderwijs is een grote groep Turkse meisjes met 
success op weg. De belangrijkste twee factoren voor succes van Turkse meisjes zijn de 
hulpp van leerkrachten en de hulp van oudere broers of zussen. Een aantal meisjes is in-
tensieff  ondersteund en begeleid door leerkrachten. Zij komen allemaal uit gezinnen 
waarvann de ouders vroeg naar Nederland zijn gekomen en goed contact hadden met 
Nederlanders.. De hulp van oudere broers en zussen is vooral belangrijk geweest voor 
dee meisjes die in het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd naar hogere schoolsoor-
ten.. De ruimte voor het volgen van een langdurige studie is bij veel meisjes echter ver-
volgenss niet aanwezig. In veel Turkse gezinnen ligt het doorstuderen van meisjes nog 
steedss gevoelig. Gedurende de adolescentieperiode concurreert de toekomstige rol van 
echtgenotee in toenemende mate met een schoolloopbaan. Zo zijn er meisjes die na de 
MAV OO zouden kunnen doorstromen naar de HAVO, maar in plaats daarvan naar het 
MBOO gaan. Ook zijn er meisjes die via het stapelen van studies zouden kunnen door-
stromen,, maar die het onderwijs verlaten na het behalen van hun MBO-diploma, ter-
wij ll  zij wel de capaciteiten hebben om door te studeren. Een groot deel van het gerin-
geregere succes onder Turkse meisjes valt hieruit te verklaren. De meisjes die wel doorstu-
derenn hebben ook vaak tegenwerking van hun ouders gehad en de meeste meisjes heb-
benn in elk geval weinig steun ondervonden. Hulp en ondersteuning van oudere broers 
enn zussen en leeftijdgenoten zijn soms een belangrijk breekijzer tegen het passieve of 
actievee verzet van de ouders tegen het doorstuderen van hun dochters. 

Hett zonder een diploma van school gaan komt onder Turkse jongens van de tweede 
generatiee nauwelijks voor. De jongens met ernstige gedragsproblemen op school dou-
blerenn net zo vaak als Marokkaanse jongens, maar zij vallen minder vaak uit en maken 
ondankss de problemen hun opleiding af. Een groot aantal Turkse jongens verlaat ech-
terr wel het reguliere onderwijs na het behalen van een VBO-opleiding op het laagste ni-
veau.. Zij hebben weliswaar een diploma, maar de waarde daarvan is niet erg groot. 
Hett problematische gedrag van de Turkse jongens concentreert zich op school. Zij 
zijnn in tegenstelling tot de Marokkaanse jongens niet zo vaak buitenshuis actief en ver-
tonenn minder problematisch groepsgedrag. De sterke sociale controle binnen de 
Turksee gemeenschap voorkomt dit. Het contact tussen de school en de vaders van 
dezee jongens is meestal slecht. 

Dee Turkse jongens doen het aanvankelijk slechter dan de meisjes, maar door de 
geringee uitval en het stapelen van studies streven zij de meisjes uiteindelijk voorbij. 
Hett stapelen van studies is een veelvoorkomend fenomeen onder Turkse jongens. Zij 
krijgenn op dit lange traject hoogstens passieve support van hun ouders. Zij moeten het 
voorall  hebben van hun Turkse medeleerlingen; de jongens trekken zich aan elkaar op. 
Zijj  weten door het uitwisselen van kennis en inzichten de ontbrekende steun van de 
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ouderss op te vangen. Een kleinere groep krijgt steun van oudere broers en zussen. 
Dezee onderlinge hulp is juist op de lange weg door het onderwijs belangrijk. 

Dee beschrijvingen van de Turkse groep zijn allemaal op de één of andere manier ver-
bondenn met de sterke sociale cohesie binnen de Turkse gemeenschap.' Die cohesie 
werktt voor meisjes en jongens verschillend uit.1 Het voorkomt dat jongens zonder di-
plomaa het onderwijs verlaten, maar is tegelijkertijd ook een belangrijke taalfactor voor 
dee meisjes. Het vroegtijdig verlaten van school van de meisjes is sterk verbonden met 
traditionelee opvattingen over de rol van de vrouw, die door sociale controle binnen de 
Turksee gemeenschap worden gehandhaafd. De sterke sociale cohesie zorgt er ook voor 
datt er een grote onderlinge betrokkenheid is onder studenten, die in het geven van 
hulpp en het uitwisselen van informatie heel praktisch tot uitdrukking komt. Beide as-
pectenn van sociale cohesie binnen de gemeenschap komen naast elkaar voor. Het is 
zelfss zo dat de succesvolle Turkse meisjes tegelijkertijd last hebben van de sociale con-
trolee én steun hebben aan hun Turkse medestudenten. 

Marokkaansee tweede-generatie jongeren 

Dee extremen binnen de Marokkaanse groep laten een andere verdeling zien tussen 
meisjess en jongens. Allereerst studeren de meisjes vaker door dan de jongens. De ont-
wikkelingg van de onderwijspositie van de Marokkaanse meisjes lijk t omgekeerd aan 
diee van de Turkse. Zij hebben het vaakst van alle groepen een leeftijdsachterstand aan 
hett einde van de basisschool. Tegelijkertijd hebben de Marokkaanse meisjes van alle 
groepenn het vaakst een hoog basisschooladvies gekregen. Onder de Marokkaanse 
meisjess wordt verschillend gepresteerd en dit zet zich door in het voortgezet onder-
wijs:: aan de ene kanrzitten er meer meisjes dan jongens in het VBO, aan de andere kant 
zittenn er ook meer meisjes dan jongens op de HAVO of het vwo. Ook in de cijfers over 
Marokkaansee meisjes van 15 tot en met 24 jaar komt dat contrast tot uitdrukking. 
Forsee uitval en hoge doorstroming naar de hoogste schoolsoorten staan hier tegenover 
elkaar. . 

Dee Marokkaanse meisjes lijken het meest te profiteren van het onderwijs op 'witte' 
basisscholenn en de sterkere gerichtheid op de Nederlandse samenleving van de vroeg 
gekomenn Marokkaanse migranten. Zij behalen niet alleen het vaakst een hoog basis-
schooladvies,, maar krijgen van alle groepen uit mijn onderzoek ook het vaakst hulp 
vann Nederlandse leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast profiteert een 
groott aantal meisjes van de hulp van oudere broers en zussen. Door de, in verhouding 
tott de Turkse, grotere Marokkaanse gezinnen is de kans dat kinderen oudere broers of 
zussenn hebben logischerwijs groter en neemt de kans op praktische hulp van een ou-
deree broer of zus evenredig toe. Ook de succesvolle jongens worden veel geholpen en 
begeleidd door oudere boers en zussen. 

Dee Marokkaanse meisjes die vroegtijdig het onderwijs verlaten, doen dat voor het 
overgrotee deel zonder diploma. Anders dan bij de Turkse meisjes stoppen maar heel 
weinigg Marokkaanse meisjes na het behalen van hun VBO-diploma. De meisjes die 
uitvallen,, zitten meestal op de VB o-afdelingen textiel en verzorging. De meisjes die 
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hunn studie onderbreken, behoren tot het oudste leeftijdscohort. Een vroeg huwelijk is 
meestall  de reden voor het stoppen. In de volgende leeftijdscohorten komt om deze 
redenn het zonder diploma verlaten van school veel minder voor. 

Dee verontrustende positie van een grote groep Marokkaanse jongens is in eerder on-
derzoekk vele malen benadrukt. Onder deze groep is de schooluitval het hoogst en de 
Marokkaansee jongens worden steevast als de meest problematische groep in het on-
derwijss aangeduid. In vergelijking met de Turkse jongens vallen de Marokkaanse jon-
genss vaker uit zonder diploma. Ook zijn zij vaker betrokken bij problematisch groeps-
gedrag.. Eén categorie jongens verlaat al zeer vroeg het reguliere onderwijs omdat zij 
niett zijn te handhaven. Het probleemgedrag van de jongens ontstaat altijd in relatie 
tott schoolverzuim. Spijbelen gebeurt meestal in groepsverband. De jongens hebben 
eenn duidelijke antischoolhouding en zijn vaak betrokken bij kleine criminaliteit. 
Opvallendd is dat de problematische jongens van huis uit veel vrijheid krijgen. Toe-
zichtt van de ouders op de jongens buitenhuis lijk t vaak te ontbreken. Net als bij de 
Turksee problematische jongens is er een slecht contact tussen school en ouders. Eer-
deree slechte ervaringen met leerkrachten spelen hierbij vaak een rol. 

Dee Marokkaanse meisjes ontsnappen meer dan de Turkse meisjes aan de traditionele 
roll  van de vrouw. Er is meer ruimte om af te wijken van de groepsnorm, of anders ge-
zegd,, er is minder duidelijk een groepsnorm. Dit hangt voor een deel samen met de 
migratiegeschiedeniss van de Marokkaanse ouders: zij zijn in het algemeen eerder geko-
menn dan de Turkse ouders. De vroeg gekomen ouders zijn meer gericht op de Neder-
landsee samenleving. Bovendien is er minder dan bij de Turken sprake van een hechte 
gemeenschap.11 De Marokkaanse gemeenschap is meer gestructureerd rond de eigen fa-
milie// Het succes van de Marokkaanse jongeren is voor het grootste deel terug te voe-
renn op de hulp van oudere broers en zussen. Tegenover het ontbreken van een hechte 
gemeenschapp staat echter ook minder sociale controle, waardoor problematisch gedrag 
vann jongens op straat minder dan bij de Turkse gemeenschap wordt gecorrigeerd. Ook 
hierr vinden beide tendensen tegelijkertijd plaats. Een aantal jongens dat duidelijk is 
ontspoordd begeleidt jongere broers en zusjes zelf intensief met schoolzaken. 

Zoalss de sterke cohesie bij de Turkse jongens zich zowel uit in een intensieve 
socialee controle als in intensieve onderlinge hulp en ondersteuning, komen bij de 
Marokkaansee groep een gebrekkige begeleiding en controle van de ouders en een 
grotee onderlinge verbondenheid tussen broers en zussen naast elkaar voor. In beide 
gevallenn is dit onderscheid gekoppeld aan de verschillende generaties. Het generatie-
verschill  valt samen met een andere kijk op onderwijs en op andere mogelijkheden om 
ondersteuningg te geven. De ouders hebben weinig kennis van en ervaring met het on-
derwijss en het belang ervan is soms ondergeschikt aan andere keuzes die zij voor hun 
kinderenn of het gezin maken. Voorbeelden hiervan zijn het tussentijdse verblijf van 
kinderenn in het herkomstland en een door ouders gewenst vroeg huwelijk. Genera-
tiegenotenn hebben meer kennis van en ervaring met het onderwijs en zijn zich ook 
meerr bewust van het belang ervan. Zij zijn bovendien gericht op een toekomst in Ne-
derlandd en maken dan ook keuzes die hierbij passen. Verplichtingen die de ouders 
tenn opzichte van familie of streekgenoten ervaren, voelen zij minder. 
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Dee toekomst van de tweede generatie 

Eenn aanzienlijk deel van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse jongeren is suc-
cesvoll  in het onderwijs. Zij hebben ten opzichte van hun ouders een enorme sprong 
vooruitt gemaakt. Het valt uiteraard nog te bezien of zij hun schoolsucces weten te ver-
zilverenn met een goede baan. Onderzoek laat zien dat een hogere opleiding hun in ie-
derr geval meer kansen biedt op de arbeidsmarkt (Veenman 1996c: 39-59). De succes-
vollee jongeren zullen de eerste elite van enige omvang gaan vormen binnen hun eigen 
gemeenschap.. Zij nemen nu al leidinggevende posities over in culturele, religieuze en 
politiekee verenigingen.5 De kennis en ervaring binnen hun eigen gemeenschap zal in 
dee toekomst alleen maar toenemen en steeds meer jongeren zullen opleidingen op 
MBO-niveauu of hoger volgen. De praktische kennis die zij hiermee verwerven kunnen 
zijj  doorgeven in hun omgeving. Zij kunnen jongere broers en zusjes, neefjes en nicht-
jess helpen met hun huiswerk en advies geven over vakkenkeuzes, schoolkeuzes en ver-
volgopleidingen.. Dit soort kennis en ervaring was tot voor kort nauwelijks beschik-
baarr binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. 

Tegelijkertijdd is er een aanzienlijke groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat. De 
meisjess die de school zonder diploma verlaten vormen hiervan de grootste groep. Zij 
trouwenn vaak jong en nemen de traditionele rol van huisvrouw op zich. De positie die 
zijj  innemen biedt weinig perspectief op een maatschappelijke positie die anders zal 
zijnn dan die van hun moeders en oudere zussen van de tussengeneratie. De traditio-
nelee visie op de rol van de vrouw is in sommige kringen nog steeds dominant en veran-
deringenn lijken maar langzaam plaats te vinden. De faalfactoren bij jongens zijn van 
eenn ander karakter. Veel jongens die vroegtijdig de school verlaten hebben gedrags-
problemen.. Zij verzuimen school, blijven zitten en sommigen worden opgepakt voor 
(winkel)diefstall  en andere kleine criminele vergrijpen. De concentratie van probleem-
jongerenn is in sommige scholen en buurten een explosief mengsel dat steeds meer jon-
gerenn opslokt. 

Mett het bovenstaande zijn de twee tendensen geschetst. De vraag is welke van de 
tweee in de toekomst het meest gezichtsbepalend zal zijn: die van de succesvolle of die 
vann de problematische groep? 

Inn ieder geval kan worden gesteld dat de oudere broers en zussen van de tussengenera-
tiee in de nabije toekomst de vaders en moeders zullen zijn van een nieuwe generatie 
leerlingen.. Ten opzichte van hun ouders hebben zij onvergelijkbaar meer kennis van 
zaken.. De jongere ooms en tantes die hebben gestudeerd of een diploma hebben be-
haaldd op MBO-niveau, zullen binnen hun netwerk een belangrijke rol spelen. Een aan-
tall  studenten uit mijn onderzoek houdt zich nu al intensief bezig met de nog jonge 
kinderenn van hun oudere broers en zussen. Ook in de beeldvorming binnen de eigen 
gemeenschapp is iets veranderd. De eerste jongeren van de tweede generatie hebben het 
hogerr onderwijs bereikt en daarmee de weg vrijgemaakt voor de generatie na hen. De 
universiteitt is niet langer een onbekende grootheid, ver en onbereikbaar, en jongeren 
zullenn binnen de eigen gemeenschap steeds meer voorbeelden zien van universitaire 
enn HBO-studenten. Vooral de studerende meisjes zijn belangrijke voorbeeldfiguren. 
Hett idee dat een universitaire studie niet voor meisjes is weggelegd, wordt door de 
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praktijkk meer en meer gelogenstraft. Er zijn steeds meer Turkse en Marokkaanse stu-
dentenn en omdat de groep groeit, nemen ook de mogelijkheden toe van onderlinge 
hulpp en ondersteuning in studentenclubjes. De andere beschreven route naar succes is 
diee van jongeren die makkelijk in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd om-
datt zij in 'witte' buurten zijn opgegroeid of op 'witte' basisscholen hebben gezeten, 
maarr deze route zal steeds minder van belang worden. Turkse en Marokkaanse jonge-
renn zullen steeds vaker les krijgen op 'zwarte' scholen. Ook van de jongeren die op 
'zwarte'' scholen hebben gezeten, is een aantal succesvol. Bovendien zijn de kwaliteit 
vann het onderwijs en de sfeer op die scholen in de laatste jaren sterk verbeterd, dus dat 
hoeftt succes niet in de weg te staan 

Onderr de jongeren uit mijn onderzoek die vroegtijdig het onderwijs verlaten, zijn 
dee meisjes oververtegenwoordigd. Maar juist bij hen mag met enig optimisme naar de 
toekomstt worden gekeken. De huwelijksleeftijd van meisjes is in de laatste jaren sterk 
naarr boven verschoven, zodat huwelijk en studie steeds minder vaak met elkaar inter-
fereren.. De meisjes die vanwege een vroeg huwelijk zijn gestopt met hun studie, zijn 
meestall  de oudste dochters van het gezin. Onder de jongere meisjes komt dit steeds 
minderr voor. Vooral bij de Marokkaanse meisjes valt er een sterke tendens te bespeu-
renn om door te leren. De Turkse meisje hebben daarin weliswaar wat minder ruimte, 
maarr zij veroveren die wel in toenemende mate. Het is vooral de huidige positie van de 
jongenss die in de toekomst aanleiding kan geven tot een verslechtering. De belangrijk-
stee factor in verband met marginalisatie is de concentratie van probleemjongens op 
scholenn en in buurten. In de eerste plaats komen zij samen op de VBO-scholen, waar 
inn het algemeen de zwakste leerlingen, de meest problematische jongeren en de zij-
instromerss terechtkomen. Hierdoor ontstaat een concentratie van jongens met pro-
blemen:: leerproblemen, gedragsproblemen en door zij-instroming opgelopen leer- én 
gedragsproblemen.. Door de snelle verandering van de leerlingsamenstelling hebben 
dee VBO-scholen zich bovendien moeten instellen op nieuwe omgangsvormen met 
leerlingenn en ouders. De Nederlandse taal vormt een probleem, maar ook het verschil 
inn visie van zowel de ouders als de leerkracht op eikaars rol bij de begeleiding van de 
jongens.. De communicatie verloopt hierdoor vaak moeizaam, met als gevolg een hoge 
schooluitvall  en verzuim. De vriendengroepen van de jongens hebben een belangrijke, 
negatievee invloed op hun gedrag. Zowel bij de Turkse als bij de Marokkaanse jongens 
bestaatt deze vriendengroep uit jongens van dezelfde etnische groep. De kans om te 
wordenn opgenomen in een groepje probleemjongeren is groter naarmate zij meer ge-
concentreerdd op scholen en in buurten aanwezig zijn. Zij vormen een zichtbaar en 
aanwezigg alternatief voor de jongens in een zwakke onderwijspositie met weinig per-
spectief.. Of de tendens tot marginalisering onder jongens in de toekomst zal toene-
men,, hangt vooral af van vier factoren die tezamen de concentratie van probleemjon-
gerenn kunnen vergroten: zij-instroming, etnische concentratie, uitval in het voortge-
zett onderwijs en de aanpassing van scholen aan de nieuwe leerlingpopulaties. 

Veell  problematische jongeren zijn zij-instromer. Zij-instroming is echter een afne-
mendd verschijnsel, zodat te verwachten valt dat dit in de toekomst minder vaak de 
oorzaakk zal zijn van probleemgedrag. De etnische eenzijdigheid van de leerlingpopu-
latiee in het VB o neemt nog wel toe. Het aantal Turkse en Marokkaanse jongeren dat 
naarr VB o-scholen gaat neemt weliswaar procentueel af, maar in absolute getallen 
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neemtt hun aandeel nog steeds toe. Uitval op de MAVO is hoog en veel problematische 
jongerenn srromen door naar het VBO. Het is niet te voorspellen hoe de uitval op de 
MAV OO zich in de toekomst zal ontwikkelen. Positiefis dat de scholen in het algemeen 
meerr en meer ingesteld raken op de nieuwe leerlingsamenstelling. De instroom van 
nieuwee migrantengroepen zal echter ook in de toekomst aanpassingsvermogen en im-
provisatietalentt vergen. Op basis van deze combinatie van factoren lijk t marginalisatie 
onderr een deel van de Marokkaanse en Turkse jongens ook in de nabije toekomst 
onvermijdelijk. . 

Dee toekomst van de tweede generatie wordt bepaald door de uitkomst van de 
bovengenoemdee tendensen: een snelle uitbreiding van kennis en ervaring binnen de 
eigenn gemeenschap en een toename van voorbeeldfiguren, naast de marginalisatie 
onderr een deel van de jongeren en het effect daarvan op het leerklimaat op concentra-
tiescholenn en het leefklimaat in concentratiewij ken. Tweede-generatie jongeren kun-
nenn de kansen en mogelijkheden grijpen om zich op te werken, maar ze kunnen die 
kanss ook verspelen als zij zich laten afleiden door vrienden voor wie school een gepas-
seerdd station is. De aantrekkingskracht van beide opties is sterk afhankelijk van het 
netwerkk waarin jongeren zich bevinden. Een voorzichtig optimisme lijk t gerecht-
vaardigd,, zeker wanneer we afgaan op een vergelijking tussen het SPVA-1991 en het 
SPVA-1994,, Het aantal succesvolle jongeren stijgt nog steeds en het aantal jongeren 
datt zonder diploma het onderwijs verlaat, is drastisch gedaald. 
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Dee leerlingen en gezinnen in het leerling-onderzoek 

Omdatt dit onderzoek is beperkt tot de tweede generatie en ik daaraan leeftijdsgrenzen 
hebb gesteld, zijn de jongeren en daarmee de gezinnen waaruit zij afkomstig zijn niet 
zonderr meer een dwarsdoorsnede van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Ne-
derland.. Het gegeven dat zij in Nederland zijn geboren, bepaalt bijvoorbeeld de ver-
blijfsduurr van hun moeders. Zij verblijven zeker vanaf 1979 in Nederland, enkelen 
warenn hier al voor 1970. De vaders zijn ruim voor de moeders gekomen en vaak al 
sindss het midden van de jaren zestig in Nederland. De meeste ouders behoren tot de 
eerstee generatie; een betrekkelijk klein aantal tot de tussengeneratie. De vaders zijn ge-
middeldd rond de vijfenveertig en de moeders rond de veertig. Ik beschrijf hieronder 
kortt de gezinnen van de respondenten uit beide groepen. De bedoeling hiervan is niet 
omm aan te geven dat mijn respondenten representatief zijn; de leerlingen zijn geselec-
teerdd op schoolniveau en hierdoor kan er een onderzoekspopulatie zijn ontstaan die in 
bepaaldee opzichten afwijkt van het gemiddelde. De gegevens over de gezinnen zijn 
afkomstigg uit de interviews met de leerlingen en studenten. 

Dee Marokkaanse gezinnen 

Dee Marokkaanse ouders zijn in het algemeen zeer laag geschoold. Onder de 43 Ma--
rokkaansee ouderparen zijn er twee waarvan in het ene geval de vader, in het andere de 
moederr op de universiteit heeft gezeten. In het laatste gezin heeft de vader geen oplei-
dingg gevolgd en is hij zoals alle anderen als gastarbeider naar Nederland gekomen. 
Ookk de vader uit het eerste gezin is als gastarbeider naar Nederland gekomen en heeft 
zijnn hele leven fabrieksarbeid gedaan. In Marokko heeft hij echter op de universiteit 
gezetenn en les gegeven op een lagere school. 

Dee meerderheid van de Marokkaanse ouders is in Marokko opgegroeid in de jaren 
vijfti gg en zestig, ten tijde van de overgang van Frans protectoraat naar een onafhanke-
lijk ee Marokkaanse staat. Het onderwijs was toentertijd nog nauwelijks ontwikkeld. In 
19711 had 2 procent van de mannelijke plattelandsbevolking onder de 25 jaar een vorm 
vann onderwijs genoten, tegenover 17 procent van de mannelijke stadsbevolking (Vlug 
1985:: 26). De meeste vaders hebben op school gezeten; het aantal vaders dat 'lager 
onderwijs'' heeft genoten moet enigszins worden gerelativeerd, omdat ik gaande mijn 
onderzoekk begreep dat wat de jongeren de lagere school noemen, vaak een koran-
schooll  was. De overgrote meerderheid van de Marokkaanse moeders heeft niet op 
schooll  gezeten. 
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TABELL  Bi Opleiding van de Marokkaanse ouders, uitgesplitst naar vaders en moeders 

OpleidingOpleiding  ouders  Vadert  Moeders 

Geenn lager onderwij s 18 29 

Lagerr  onderwij s * 14 5 

Voortgeze tt  ondw. * 7 5 

Universitei tt  I I 

Totaall  40 40 

Missin gg cases: vaders 3, moeder s 3 
** Bij de categori e 'lager onderwijs ' en 'voortgeze t onderwijs ' zijn ook ouder s opgenome n die 

eenn aantal jaren deze schoo l hebben gevolg d 

Tweee derde van de Marokkaanse ouders spreekt thuis Berbers. De overgrote meerder-
heidd is afkomstig van het platteland, vooral uit het noorden van Marokko, een klein 
deell  komt uit het zuiden. Een derde deel van de jongeren heeft één of twee ouders die 
opgegroeidd zijn in grotere steden, zoals Rabat of Casablanca. Opvallend is dat veel ou-
derss nu een huis hebben in Tetouan of Tanger. Een aantal ouders heeft in deze steden 
eenn tijd doorgebracht voordat zij naar Nederland kwamen. In dit geval spreek ik van 
'verstedelijktee plattelanders*. 

TABELL B2 Herkomst in Marokko 

HerkomstHerkomst  ouders  Marokkaanse  ouders 

Stadd 13 

Verstedelijkt ee plattelander s 14 

Plattelan dd 13 

Totaall  40 

Missin gg cases: 3 

Dee Marokkaanse vaders wonen vaak al heel lang in Nederland, de meerderheid al 
meerr dan 25 jaar (hetgeen veelal langer is dan de periode die zij in Marokko hebben ge-
woond).. Uit de verschillen in verblijfsduur van de vaders en de moeders blijkt dat de 
vaderss veelal een aanzienlijke periode alleen in Nederland hebben doorgebracht. Eerst 
warenn zij ongetrouwd, later gehuwd maar leefden zij gescheiden van hun vrouw. 

TABELL  B3 Aankomst in Nederland van de Marokkaanse ouders, uitgesplitst naar 
vaderss en moeders 

Moeders s 

0 0 

2 2 

22 2 

16 6 

40 0 

AankomstAankomst  ouders 

1960-1965 5 

1966-1970 0 

1971-1976 6 

1976-1980 0 

Totaal l 

Vaders Vaders 

6 6 

21 1 

8 8 

2 2 

37 7 

Missin gg cases: vaders 6 (3 van de tussengeneratie) , moeder s 3 
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Dee meerderheid van de moeders heeft, voordat zij naar Nederland kwamen, korter 
dann drie jaar gescheiden van hun man geleefd. 

TABELL  B4 Duur van de scheiding tussen de Marokkaanse ouders op het moment van 
gezinshereniging g 

ScheidingsduurScheidingsduur ouders Marokkaanse ouders 

0-33 jaar (kort) 24 

4-66 jaar (gemiddeld) 9 

66 jaar of meer (lang) 9 

Totaall  42 

Missingg case: I 

Err zijn vrij veel grote gezinnen, met vijf of meer kinderen. Het gemiddelde aantal kin-
derenn per gezin bedraagt vijf . In de gezinnen met zeven of meer kinderen wordt zon-
derr uitzondering Berbers gesproken en zijn de ouders afkomstig van het platteland in 
Noord-Marokko. . 

TABELL B5 Aantal kinderen in de Marokkaanse gezinnen 

AantalAantal kinderen 

22 kinderen 

33 kinderen 

44 kinderen 

55 kinderen 

66 kinderen 

77 kinderen 

inin het 

88 kinderen of meer 

Totaal l 

gezin gezin Aantal Aantal 

3 3 

10 0 

6 6 

8 8 

6 6 

3 3 

5 5 

41 1 

gezinnen gezinnen TotaalTotaal aantal kinderen 

6 6 

30 0 

24 4 

40 0 

36 6 

21 1 

40 0 

197 7 

Missingg cases: 2 

Inn onderzoek naar schoolprestaties wordt bij de gezinskenmerken meestal alleen naar 
kenmerkenn van de ouders gekeken. Ik kijk hier ook naar andere kenmerken, zoals ge-
zinsgrootte,, het aan- of afwezig zijn van kinderen van de tussengeneratie en de rang-
ordee van de respondenten ten opzichte van broers en zussen. 
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T A B E LL B 6 Aanta l kinderen ' 

Tussengeneratie-kinderenTussengeneratie-kinderen  in  het 

Geen n 

11 kin d 

22 kindere n 

33 kindere n 

44 kindere n 

55 kindere n 

Totaa l l 

«ran n de e 

gezin gezin 

tussengenerati e e i nn d e Marokkaans e gez inne n 

AantalAantal  gezinnen 

22 2 

1 1 

41 1 

AaniuiAaniui  kinderen 

0 0 

3 3 

8 8 

21 1 

16 6 

S S 

53 3 

Missin gg cases : 2 

Opvallendd is dat in de helft van de Marokkaanse gezinnen geen kinderen van de tus-
sengeneratiee aanwezig zijn. Dat komt overeen met de al eerder vermelde korte schei-
dingsduurr tussen de ouders. Veel gezinnen hebben dus niet te maken gehad met de 
problematiekk van de tussengeneratie. 

TABELL B7 Rangorde van Marokkaanse respondenten in hun gezin 

RangordeRangorde  in  het  gezin  Aantal  respondenten 

Oudst ee kin d 9 

Tweed ee kin d 10 

Derd ee etc . kin d 23 

Tonall  42 
Missin gg case: I 

Dee Turkse gezinnen 

Bijj  de Turkse ouders zien we een iets hogere opleiding ten opzichte van Marokkaanse 
ouders,, hetgeen overeenkomt met de gegevens uit het SPVA-survey. Het verschil zit 
voorall  in het aantal Turkse vaders en moeders dat op de lagere school heeft gezeten. 
Vanaff  de regeerperiode van Atatürk is het onderwijs in Turkije sterk gestimuleerd. In 
dee jaren vijfti g was de verspreiding van het onderwijs op het platteland een belangrijke 
doelstellingg van de regering van de Democratische Partij. In de praktijk is het onder-
wijss daar slechts langzaam op gang gekomen. In 1976 had een derde van de dorpen nog 
geenn school, vooral in Centraal- en Oost-Anatolië was de mogelijkheid om naar school 
tee gaan nauwelijks aanwezig (Abadan-Unat 1976: 58). In de dorpen werd vijfti g dagen 
minderr les gegeven dan in de steden, waarmee het aantal schooldagen officieel op 170 
kwam.. Tijdens de oogstmaanden werd in de regel op het platteland geen onderwijs ge-
gevenn (Gailly & Leman 1982: 36). Bovendien hadden veel scholen op het platteland 
slechtss drie leerjaren, in de praktijk te weinig om goed te leren lezen en schrijven. 
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OpleidingOpleiding  ouders 

Geenn lager onderwij s 

Lagerr  onderwij s 

Voortgeze tt  ondw . 

Universitei t t 

Totaal l 

Voders s 

1 1 

27 7 

12 2 

0 0 

40 0 

TABELL B8 Opleiding van de Turkse ouders, uitgesplitst naar vaders en moeders 

Moeders Moeders 

15 5 

22 2 

5 5 

0 0 

42 2 

Missin gg cases: vaders 3, moeder s I 

Inn de tabel zijn ouders die een opleiding niet hebben afgemaakt wel ingedeeld op het 
niveauu van de niet-afgemaakte opleiding. De meeste Turkse vaders hebben wel op de 
lageree school gezeten, maar geen vervolgopleiding gedaan. Slechts drie vaders hebben 
dee middenschool voltooid. Op vij f moeders na hebben de vrouwen alleen de lagere 
schooll  genoten. Veel moeders hebben echter niet het volledige aantal lagere school-
jarenn gevolgd. 

TABELL B9 Herkomst in Turkije 

HerkomstHerkomst  ouders  Turkse  ouders 

Stadd 6 

Verstedelijkt ee plattelander s 17 

Plattelan dd 17 

Totaall  40 _ _ 
Missin gg cases: 3 

Dee meeste Turkse ouders komen van het platteland. In eerste instantie werd vaak een 
provinciestadd genoemd, maar vaak bleek dit de dichtstbijzijnde plaats in de buurt van 
hett dorp waar de ouders vandaan kwamen of de plaats waar de ouders nu een woning 
hebben.. De meeste Turkse ouders hebben een huis of andere bezittingen in Turkije.' 

TABELL Bio Aankomst in Nederland van de Turkse ouders, uitgesplitst naar vaders en 

moeders s 

AankomstAankomst  Vaders  Moeders 

1960-19655 2 0 

1966-19700 17 6 

1971-19755 12 9 

1976-19800 5 22 

366 37 

Missin gg cases: vaders 7, moeder s 6 
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Dee Turkse ouders zijn gemiddeld wat later gekomen dan de Marokkaanse, maar ook 
dee meerderheid van de Turkse vaders is al meer dan 25 jaar in Nederland. Het hoogte-
puntt van de migratie van Turkse vrouwen ligt tien jaar later dan dat van de mannen, 
terwijll  zij na hun huwelijk vaak maar kort gescheiden van elkaar hebben geleefd. Dit 
betekentt dat de vaders, net als de Marokkaanse mannen, een vrij lange periode onge-
trouwdd in Nederland hebben gewoond. 

TABELL BH Duur van de scheiding tussen de Turkse ouders op het moment van ge-
zinshereniging g 

ScheidingsduurScheidingsduur ouders Turkse ouders 
0-33 jaar (kort) 24 

4-66 jaar (gemiddeld) 5 

66 jaar of langer (lang) 9 
Totaall  38 
Missin gg cases: 5 

Dee gezinssamenstelling in Turkse gezinnen wijkt aanzienlijk af van die van Marok-
kaansee gezinnen. Het gemiddelde aantal kinderen is nog geen vier. Echt grote gezin-
nenn komen niet voor. Bij de Marokkanen zijn er veertien gezinnen met zes of meer 
kinderen,, bij de Turken daarentegen niet een. 

TABELL B12 Aantal kinderen in de Turkse gezinnen 

AantalAantal  kinderen  in 

22 kindere n 

33 kindere n 

44 kindere n 

55 kindere n 

Totaal l 

Missin gg case: 1 

het het gezin gezin Turkse Turkse 

8 8 

13 3 

13 3 

8 8 

42 2 

gezinnen gezinnen TotaalTotaal  aantal  kinderen 

16 6 

39 9 

52 2 

40 0 

147 7 

Ookk in de Turkse onderzoeksgroep bevinden zich veel gezinnen zonder kinderen van 
dee tussengeneratie. Ondanks het feit dat de Turkse gezinnen kleiner zijn, tellen zij 
evenveell  kinderen van de tussengeneratie als de Marokkaanse gezinnen. De rangorde 
inn het gezin van zowel de Turkse als de Marokkaanse respondenten is gespreid. Erva-
ringenn van zowel de oudste en de jongste als de middelste kinderen zijn in het onder-
zoeksmateriaall  aanwezig. 
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TABELL B13 Aantal kinderen van de 

Tussengeneratie-kinderenTussengeneratie-kinderen in 

Geen n 

11 kind 

22 kinderen 

33 kinderen 

hethet gezin 

Missingg case: 1 

TABELL B14 Rangorde van de Turks 

RangordeRangorde in het gezin 

Oudstee kind 

Tweedee kind 

Derdee etc. kind 

Totaal l 

tussengeneratiee in de Turkse gezinnen 

AantalAantal gezinnen 

19 9 

9 9 

10 0 

4 4 

42 2 

AantalAantal kinderen 

0 0 

9 9 

20 0 

12 2 

41 1 

ee respondenten in hun gezin 

AantalAantal respondenten 

10 0 

13 3 

19 9 

42 2 

Missingg case: I 

Eenn aantal kenmerken van de ouders vertoont samenhang. De opleiding van de 
Marokkaansee en Turkse ouders hangt vaak nauw samen met de plaats van herkomst 
enn met de verblijfsduur in Nederland. De hoger opgeleide ouders zijn in het algemeen 
laterr gekomen en kwamen niet rechtstreeks van het platteland. Van de ouders van het 
plattelandd die vroeg zijn gekomen, heeft bijna niemand een opleiding gevolgd. Van de 
Marokkaansee ouders hebben ook zij die voordat zij naar Nederland kwamen korte tijd 
inn de stad verbleven, vaak geen opleiding. De Turkse verstedelijkte plattelanders heb-
benn wél vaker een opleiding gevolgd. 

Dee plaats van herkomst hangt ook samen met de verblijfsduur in Nederland. De 
eerstee groep die naar Europa trok, bestond uit Marokkanen afkomstig van het platte-
land.. Kort daarop vertrokken stedelingen, en vervolgens de plattelanders die langere 
tijdd in de stad hebben gewoond.1 Bij de Turken vertrokken eerst de vaders van het 
plattelandd en de verstedelijkte plattelanders. Later kwamen de hoger opgeleide, jonge 
ouderss uit de stad of jonge ouders die vanuit het platteland eerst voor hun opleiding 
naarr de stad zijn gekomen en daarna naar Europa emigreerden. 
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Tabellenn bij  hoofdstuk i en 2 

TABELL L I B Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren*  van 12 

jaarr en ouder in het algemeen voortgezet onderwijs en het vervolgonder-

wijs,, naar schooltypen in procenten (1991 en 1994) 

Turken n 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

SPVA-I99I SPVA-I99I 

31% % 

38% % 

12% % 

15% % 

4% % 

N=202 2 

SPVA-1994 SPVA-1994 

25% % 

41% % 

14% % 

14% % 

5% % 

N=236 6 

Marokkanen Marokkanen 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

SPVA-I99I SPVA-I99I 

25% % 

44% % 

16% % 

14% % 

1% % 

N=209 9 

SPVA-1994 SPVA-1994 

26% % 

41% % 

12% % 

17% % 

4% % 

N=226 6 

BronBron  SPVA-I99I en SPVA-1994. ISEO/EUR. 
** In het SPVA-1991 is de categori e tweede-generati e jongere n bepaald op vóó r het zesde levens -

jaarr  naar Nederlan d gekome n kinderen ; in het SPVA-1994 is dat voo r het vierd e levensjaar . 

TABELL I.2B Niet-schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren 

vann 12 jaar en ouder met een afgesloten schoolopleiding in procenten 

{19911 en 1994) 

Turken Turken 

Tenn hoogst e BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO/HAVOO t/m 
W O O 

SPVA-1991 SPVA-1991 

52% % 

19% % 

16% % 

14% % 

N=64 4 

SPVA-1994 SPVA-1994 

29% % 

29% % 

16% % 

27% % 

N=94 4 

Marokkanen Marokkanen 

Tenn hoogst e BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO/HAVOO t/m 
W O O 

SPVA-I99I SPVA-I99I 

76% % 

6% % 

13% % 

6% % 

N=53 3 

SPVA-1994 SPVA-1994 

49% % 

12% % 

19% % 

20% % 

N=65 5 

BronBron  SPVA-1991, SPVA-1994. ISEO/EUR. 
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TABELL 1.3B Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 12 
jaarr en ouder, naar schooltypen en sekse (1994) 

Opleiding g 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 

jongens jongens 

24 4 

17,5% % 

30 0 
21,9% % 

47 7 
34,3% % 

13 3 
9.5% % 

17 7 

12,4% % 

6 6 
4,4% % 

137 7 
25.5% % 

meisjes meisjes 

17 7 

12,4% % 

27 7 
19.7% % 

49 9 
35.8% % 

21 1 

15.3% % 

17 7 
12.4% % 

6 6 
4.4% % 

137 7 
25.5% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongens jongens 

21 1 
14,9% % 

29 9 

20.6% % 

50 0 
35.5% % 

19 9 

13.5% % 

18 8 
12,8% % 

4 4 
2,8% % 

141 1 
26,3% % 

meisjes meisjes 

23 3 
18,9% % 

30 0 
24.6% % 

40 0 
32.8% % 

6 6 
4.9% % 

18 8 

14.8% % 

5 5 
4,1% % 

122 2 

22,7% % 

Totaal Totaal 

85 5 
15.8% % 

116 6 
21,6% % 

186 6 
34,6% % 

59 9 
11.0% % 

70 0 

13,0% % 

21 1 

3,9% % 

N=537 7 
100,0% % 

Bronn SPVA-1994. ISEO/EUR. 

TABELL 1.4B Schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren van 15 
tott en met 24 jaar, naar schooltypen en sekse (1994) 

Opleiding Opleiding 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turkse Turkse 

jongens jongens 

1 1 
1.3% % 

22 2 

28,6% % 

22 2 
28,6% % 

13 3 
16.9% % 

13 3 
16.9% % 

6 6 

7,8% % 

77 7 

27,4% % 

meisjes meisjes 

1 1 
1,4% % 

15 5 
20,5% % 

22 2 
30,1% % 

21 1 
28.9% % 

10 0 
13,7% % 

4 4 

5,5% % 

73 3 

26% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongens jongens 

0 0 
0% % 

17 7 
22,4% % 

22 2 
28,9% % 

19 9 
25.0% % 

14 4 
18.4% % 

4 4 

5,3% % 

76 6 
27% % 

meisjes s 

1 1 
1,8% % 

20 0 

36,4% % 

13 3 
23,6% % 

6 6 
10.9% % 

13 3 
23.6% % 

2 2 
3.6% % 

55 5 
19,6% % 

Totaal Totaal 

3 3 
1.1% % 

74 4 

26,3% % 

79 9 

28,1% % 

59 9 
21,0% % 

50 0 
17,8% % 

16 6 
5,7% % 

N=28l l 
100% % 

Bronn SPVA-1994, ISEO/EUR. 



TabellenTabellen bij hoofdstuk i en 2 169 9 

TABELL 1.5B Niet-schoolgaande Turkse en Marokkaanse tweede-generatie jongeren 
mett een afgesloten schoolopleiding van 12 en ouder, naar sekse (1994) 

Opleiding Opleiding 

Geenn BO/BO 

VBO O 

MAVO O 

MBO O 

HAVO/VWO O 

HBO/WO O 

Turks e e 

jongens jongens 

1 1 
3,7% % 

10 0 
37,0% % 

6 6 
22,2% % 

5 5 
18,5% % 

2 2 
7,4% % 

3 3 
11.1% % 

27 7 
17,1% % 

meisjes meisjes 

26 6 
38,8% % 

17 7 
25,4% % 

9 9 
13,4% % 

8 8 
11,9% % 

2 2 
3,0% % 

5 5 
7,5% % 

67 7 
42.4% % 

Marokkaanse Marokkaanse 

jongens jongens 

I I I 
57.9% % 

2 2 
10,5% % 

3 3 
15,8% % 

0 0 
0% % 

2 2 
10.5% % 

1 1 
5.3% % 

19 9 
12,0% % 

meisjes meisjes 

20 0 
44,4% % 

6 6 
13.3% % 

9 9 
20,0% % 

4 4 
8,9% % 

2 2 
4,4% % 

4 4 
8,9% % 

45 5 
28,5% % 

Totaal Totaal 

58 8 
36,7% % 

35 5 
22.2% % 

27 7 
17,1% % 

17 7 
10,8% % 

8 8 
5.1% % 

13 3 
8,2% % 

N=I58 8 
100% % 

Bronn SPVA-1994, ISEO/EUR; missin g case: I. 

TABELL 2.IB Opleiding Marokkaanse en Turkse tweede generatie-jongeren*  van 12 
jaarr en ouder en opleiding van de moeders (1991) 

OpleidingOpleiding  jongeren 

BO O 

LBO/MAV O O 

MBO/HAVO/ / 
VWO/HBO/WO O 

TurkseTurkse  moeders 

geengeen  BO 

25 5 
16,8% % 

85 5 
57.0% % 

39 9 
26.2% % 

149 9 

BO/LBOf BO/LBOf 
MAVO/ MAVO/ 
HBOfWO HBOfWO 

21 1 
21,9% % 

53 3 
55.2% % 

22 2 
22.9% % 

96 6 

Marokkaans ee moeders 

geengeen  BO 

69 9 
28,4% % 

116 6 
47.7% % 

58 8 
23.9% % 

243 3 

BO/LBOI BO/LBOI 
MAVOI MAVOI 
HBO/WO HBO/WO 

5 5 
27.8% % 

10 0 
55.5% % 

3 3 
16,7% % 

18 8 

Totaal Totaal 

120 0 
23,7% % 

264 4 
52,2% % 

122 2 
24.1% % 

506 6 

Bronn SPVA-1991. ISEO/EUR. 
** In het SPVA-1991 is de categori e tweede-generati e jongere n bepaald op vóó r het zesde le-

vensjaa rr  naar Nederlan d gekomen . 
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TABELL  2.2B Opleiding Marokkaanse en Turkse schoolgaande tweede-generatie jon-
gerenn van 12 jaar en ouder en opleiding van de vaders (1991) 

Opleiding Opleiding 
jongeren jongeren 

BO O 

LBO/MAVO O 

MBO/HAVOVW W 
O/HBO/WO O 

MarokkaanseMarokkaanse  vaders 

Geen Geen 
BO BO 

57 7 

31.8% % 

87 7 
48.6% % 

35 5 
19.6% % 

179 9 

BO BO 

15 5 
20.3% % 

37 7 

50.0% % 

22 2 
29.7% % 

74 4 

LBO/ LBO/ 
MAVO/ MAVO/ 
MBO/ MBO/ 
HBO/ HBO/ 
WO WO 

5 5 
20,8% % 

II I 
45.8% % 

8 8 
33,3% % 

24 4 

Turksee voders 

Geen Geen 
BO BO 

9 9 
22,5% % 

23 3 

57.5% % 

8 8 
20.0% % 

40 0 

BO BO 

33 3 
18,6% % 

99 9 
55,9% % 

45 5 
25,4% % 

177 7 

LBO/ LBO/ 
MAVO/ MAVO/ 
MBO/ MBO/ 
HBOI HBOI 
WO WO 

6 6 
20,7% % 

15 5 
51.7% % 

8 8 
27,6% % 

29 9 

Totaal Totaal 

125 5 
24.0% % 

272 2 
52,0% % 

126 6 
24.1% % 

523 3 
100.0% % 

Bronn SPVA-1991, ISEO/EUR. 

TABELL 2.3B Opleiding Marokkaanse schoolgaande tweede-generatie jongeren van 12 
jaarr en ouder en beroep grootvader van vaders kant {1991) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

LBO/MAVO O 

MBO/HAVO/ / 
VWO/WO O 

Wetsdn/Adml Wetsdn/Adml 
Dienstvl Dienstvl 
Commerc Commerc 

9 9 

25,0% % 

21 1 
58.3% % 

6 6 

16.7% % 

36 6 

Agrar Agrar 

28 8 
24.3% % 

54 4 
47.0% % 

33 3 

28.7% % 

115 5 

Transpl Transpl 
Amb/lnd Amb/lnd 

10 0 
37.0% % 

I I I 
40.7% % 

6 6 
22.2% % 

27 7 

Werkloos Werkloos 

7 7 
25,0% % 

16 6 
57.1% % 

5 5 
17,9% % 

28 8 

Totaal Totaal 

54 4 

26,2% % 

102 2 

49,5% % 

50 0 
24.3% % 

206 6 
100,0% % 

BronBron SPVA-1991, ISEO/EUR. 
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TABELL  2.4B Opleiding Turkse schoolgaande tweede-generatie jongeren van 12 jaar en 
ouderr en beroep grootvader van vaders kant (1991) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

LBO/MAV O O 

MBO/HAVO/ / 
VWO/WO O 

WetschlAdml WetschlAdml 
Dienst! Dienst! 
Commerc Commerc 

5 5 
20.8% % 

12 2 
50.0% % 

7 7 
29.2% % 

24 4 

Agrar Agrar 

15 5 
11,8% % 

76 6 
59.8% % 

36 6 
28.3% % 

127 7 

Transpl Transpl 
Ambfind Ambfind 

12 2 
32.4% % 

20 0 
54.1% % 

5 5 
13.5% % 

37 7 

Werkloos Werkloos 

3 3 
60.0% % 

0 0 
0% % 

2 2 
40,0% % 

5 5 

Totaal Totaal 

35 5 
18.1% % 

108 8 
56,0% % 

50 0 
25.9% % 

193 3 
100.0% % 

BronBron  SPVA-199I.ISEO/EUR. 

TABELL  2.5B Opleiding Marokkaanse tweede-generatie jongeren*  van 12 jaar en ouder 
enn taal die thuis WOrdt gesproken naast het Nederlands (1994) 

Opleiding Opleiding 

BO O 

VBO/MAVO O 

MBO/HAVO/VWO/HBO/W O O 

Marokkaans-Arabisch Marokkaans-Arabisch 

18 8 
13.6% % 

85 5 
64.4% % 

29 9 
22.0% % 

132 2 

Berber s s 

20 0 
21,5% % 

48 8 
51,6% % 

25 5 
26,9% % 

93 3 

Totaal Totaal 

38 8 
16.9% % 

133 3 
59.1% % 

54 4 
24.0% % 

225 5 

100,0% % 

Bronn SPVA-1994. ISEO/EUR. 
** In het SPVA-1994 is de categori e tweede-generati e jongere n bepaald op vóó r het vierd e 

levensjaa rr  naar Nederlan d gekomen . 
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TABELL 2.6B Opleiding Marokkaanse en Turkse tweede-generatie jongeren van 12 jaar 
enn ouder en onderwijsondersteuning ouders (1991) 

OpleidingOpleiding jongeren 

BO O 

LBO/MAVO O 

MBO/HAVO/ / 
VWO/HBO/WO O 

MarokkaanseMarokkaanse ouders 

weinig weinig 

19 9 
27,9% % 

31 1 
45,6% % 

18 8 

26,5% % 

68 8 

middel middel 

24 4 
22,9% % 

56 6 
53.3% % 

25 5 
23,8% % 

105 5 

sterk k 

36 6 
31.9% % 

56 6 
49.5% % 

21 1 

18,6% % 

113 3 

weinig weinig 

8 8 
16,0% % 

29 9 

58,0% % 

13 3 

26,0% % 

50 0 

Turksee ouders 

middel middel 

29 9 
20,6% % 

82 2 

58.1% % 

30 0 
21,3% % 

141 1 

sterk sterk 

10 0 
20.4% % 

27 7 

55,1% % 

12 2 
24,5% % 

49 9 

Totaal Totaal 

126 6 
24,0% % 

281 1 
53,4% % 

119 9 

22,6% % 

526 6 

Bronn SPVA-I99I.ISEO/EUR. 
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II  Schuyt levert in de Volkskrant (van 23 juni 1999) 
kritiekk op het gebruik van de term 'tweede gene-
ratie'.. Hij pleit ervoor om van 'eerste generatie 
Nederlanders'' te spreken en maakt een vergelij-
kingg met de zelfgekozen identiteit van Neder-
landsee migranten in Canada. De vergelijking 
mett Turkse en Marokkaanse jongeren is echter 
niett zomaar te maken. De jongeren uit mijn on-
derzoekk zien zichzelf als Turkse of Marokkaanse 
Nederlanders,, maar vaker nog als Turk of Ma-
rokkaan;; slechts bij uitzondering noemen zij 
zichh Nederlander. Uiteraard heeft dit ook te ma-
kenn met de terminologie die in de ontvangende 
samenlevingg wordt gehanteerd, maar ook dat is 
eenn niet te ontkennen verschil met Nederlandse 
migrantenn in Canada. Een wetenschapper levert 
doorr het gebruik van bepaalde termen een bij-
dragee aan die terminologie, en in die zin is 
Schuytss commentaar op het zorgvuldiger kiezen 
vann termen terecht. Maar daar waar Schuyt kiest 
voorr de term 'eerste generatie Nederlanders' om 
eenn verschil aan te geven, gebruiken de jongeren 
inn mijn onderzoek de term 'tweede generatie' 
juistt als breekijzer om toegang te krijgen tot de 
Nederlandsee samenleving. Zij willen hiermee 
aangevenn dat zij geïntegreerd zijn in die samen-
leving,, de taal spreken en niet langer als migrant 
behandeldd willen worden. Zo heet het bekendste 
bladd van en over migrantenjongeren in Groot-
Brittanniëë 2nd Generation. De redactie koos de 
titell  van het blad als aanduiding voor de breuk 
mett het leven van hun ouders. 

Dee gegevens die ik hiertoe in dit hoofdstuk ge-
bruik,, zijn afkomstig uit de surveys Sociale Positie 
enn Voorzieningengebruik Allochtonen (SPVA) 
vann het Instituut voor Sociaal en Economisch 
Onderzoekk (ISEO) van de Erasmus Universiteit 
Rotterdamm (EUR). 
Hett ISEO heeft op mijn verzoek de gegevens over 
dee tweede generatie uit de surveys van 1991 en 
19944 bewerkt. Ik heb op dit materiaal een secon-
dairee analyse uitgevoerd. De SPVA-bestanden be-
vattenn gegevens over de mannelijke gezinshoof-
denn en inwonende familieleden. Het bestand be-
vatt zowel kinderen van de tweede generatie als 
kinderenn van de tussengeneratie. Het ISEO heeft 
hett bestand uit 1991 en 1994 voor mij uitgeselec-
teerdd op de tweede generatie. Vervolgens zijn die 
gegevenss gekoppeld aan de gegevens van de ou-
derss en die van de grootvader van vaders zijde. 
Inn het spvA-survey uit 1991 zijn 317 Turkse en 343 
Marokkaansee jongeren in de leeftijd van iz jaar en 
ouderr uitgesplitst op het criterium dat zij vóór het 
beginn van de lagere school (voor hun zesde jaar) 
naarr Nederland zijn gekomen. Dit was nodig om 
eenn steekproef te verkrijgen die groot genoeg is 
omm statistische bewerkingen op uit te voeren. 
Voorr de toenmalige leerlingen was dat de start in 
hett lager onderwijs. In het SPVA-1994 is door de-
mografischee ontwikkelingen de groep jongeren 
vann 12 jaar en ouder die tot de tweede generatie 
behoortt veel groter dan in het SPVA-1991. Hier-
doorr ontstond de mogelijkheid een striktere defi-
nitiee van de tweede generatie toe te passen. In het 
SPVA-surveyy uit 1994 heb ik alleen die Turkse en 
Marokkaansee jongeren opgenomen die vóór de 
basisschoolleeftijdd (voor hun vierde jaar) naar Ne-
derlandd zijn gekomen. In het SPVA-survey uit 
19944 zijn met deze restrictie 398 Turkse en 363 

1 1 

2 2 



174 4 DeDe sleutel tot succes 

Marokkaansee jongeren in de leeftijd van 12 jaar en 
ouderr uitgesplitst. Driekwart van de jongeren uit 
dezee groep is in Nederland geboren. Het andere 
kwartt is hier voor het vierde levensjaar gekomen. 
Zijj  zijn vlak na de geboorte overgekomen of later 
inn het kader van gezinshereniging. 

33 De SP VA-surveys mogen als representatief worden 
gezienn voor de landelijke populatie Turkse en 
Marokkaansee jongeren. De bewoners van de vier 
grotee steden zijn oververtegenwoordigd in de 
steekproef.. Dit is gedaan om de grote concentra-
tiee van de Marokkaanse en Turkse bevolking in 
dee grotere steden in de steekproef tot uitdrukking 
tee laten komen (zie Roelandt et al. 1992: 202). 

44 De afkortingen staan voor Voorbereidend Be-
roepsonderwijss (VBO); Middelbaar Algemeen 
Voortgezett Onderwijs (MAVO) ; Hoger Algemeen 
Voortgezett Onderwijs (HAVO), Voorbereidend 
Wetenschappelijkk Onderwijs (vwo), Middelbaar 
Beroepsonderwijss (MBO), Hoger Beroepsonder-
wijss (HBO) en Wetenschappelijk Onderwijs 
(wo). . 

55 Zie ook Tesser & Veenman 1997: 60. 
66 De tabel over de jongeren met een afgesloten 

schoolopleidingg (tabel 1.4) bevat jongeren van 12 
jaarr en ouder. Hierin zitten dus ook jongeren met 
eenn afgesloten schoolopleiding van 25 jaar en ou-
der.. De aantallen jongeren met enkel een afgeslo-
tenn basisschoolopieiding is hierdoor groter dan in 
dee samengevoegde tabel. 

77 Tomlinson constateert voor Groot-Brittannië 
opp vergelijkbare wijze dat Aziatische en West-
Indischee jongeren langer doorstuderen dan hun 
Britsee leeftijdgenoten (1989:19). 

88 Zie o.a. Ri§vanoglu-Bilgin et al. 1986: 158; Ver-
meulenn 1984:138; Vlug 1985: 85,95; De Vries 1988: 
188. . 

99 Zie Veenman 1994: 51. 
100 Zie ook Tesser et al. 1996: 170. 

Bijj  hoofdstuk 2 

11 Het meeste onderzoek is gebaseerd op analyses 
vann een aantal grote bestanden. De belangrijkste 
zijnn de leefsituatie-surveys van het Centraal Bu-
reaureau voor de Statistiek (CBS) uit 1984 (CBS 1985, 
1987aa en 1987b), de SPVA-surveys van het ISEO uit 
1988,, 1991 en 1994 (zie Veenman 1990, 1994 en 

1996c),, en het longitudinale onderzoek op basis 
vann het onderwijscohort 88-8 (jongeren van groep 
88 in het jaar 1988) in het kader van het onderzoek 
Landelijkee Evaluatie Onderwijsvoorrangsbeleid 
(LEO-onderzoek)) van het Instituut voor Toege-
pastee Sociale Wetenschappen (ITS) en het Gro-
ningss Instituut van Onderwijs (GION; voorheen 
Regionaall  Instituut van Onderwijs - RION) (zie 
Driessenn & Van der Werf 1992 en 1994; Mulder 
1991,19933 en 1996; Mulder & Suhre 1995; Mulder 
&&  Tesser 1992; Suhre et al. 1996; Tesser et al. 1991; 
Tesserr & Veenman 1997; Wit et al. 1993). 

22 De factoren structuur en cultuur worden in de 
meestee onderzoeken geoperationaliseerd als het 
sociaal-economischee milieu respectievelijk de et-
nischee herkomst van de ouders. Het sociaal-
economischee milieu wordt meestal bepaald aan 
dee hand van de opleiding en het beroep van de 
vader. . 

33 Zie Driessen 1992, 1995; Dronkers &C KerkhofT 
1990. . 

44 Zie Hofman 1993; Tesser & Vierke 1990; Tesser 
ett al. 1991. Zie voor een verdere discussie over het 
relatievee belang van klasse en cultuur: Crul 1999a 
enn 1999b; Van 't Hof & Dronkers 1992; De Jong 
1993;; Lindo 1996; Pels 1991a; Veenman 1993. Zie 
ookk het themanummer van de Sociologische Gids, 
'Onderwijss en etniciteit', onder redactie van Fase 
&C&C  Kleijer (1996); Driessen 1995; Pels & Veenman 
1996;; Teunissen &C Matthijssen 1996; Wolbers &c 
Driessenn 1996. 

55 Zie Van der Hoek & Kret 1992: 128; Pels 1991a: 
42,, 87, 93; Risvanoglu-Bilgin et al. 1986: 225. 

66 Zie o.a. Van den Berg-Eldering 1978: 113-115, 118; 
Buijss 1993: 26-28; Dagevos &C Veenman 1992: 91; 
Vann der Hoek & Kret 1992: 128; Pels 1991a: 86, 
154;; Risvanoglu-Bilgin et al. 1986: 78, 180; Ver-
meulenn 1984:134-139. 

77 Die mogelijkheid biedt het SPVA-1994 eveneens, 
maarr ik beperk me hier om een aantal redenen tot 
hett survey uit 1991. De eerste reden is die van de 
vergelijkbaarheidd met het kwalitatieve onderzoek. 
Dee jongeren uit het SPVA-1991 waren op het mo-
mentt van ondervraging in 1990 twaalf jaar of ou-
der.. In 1994, bij de start van het kwalitatieve on-
derzoek,, waren zij 16 jaar of ouder en komen zij in 
leeftijdd overeen met de jongeren die ik in het kwa-
litatievee onderzoek heb geïnterviewd. De tweede 
redenn is dat in het SPVA-1994 een aanzienlijk deel 
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vann de tweede generatie bestaat uit gezinshoofden 
off  echtgenotes van gezinshoofden. Van deze cate-
goriee weten we alleen de opleiding van de vader 
vann het gezinshoofd. De opleiding of het beroep 
vann de grootvader en de opleiding van de moeder 
zijnn van deze categorie onbekend. Van deze groep 
kunnenn we dus geen verband toetsen met de 
opleidingg van de moeder en evenmin met de ste-
delijkee of rurale herkomst van de vader, omdat we 
geenn gegevens hebben over de grootvader. Van de 
tweedee generatie jongeren die als kinderen in het 
surveyy zitten, weten we de opleiding van beide 
ouderss en zijn er gegevens over de grootvader. In 
hett SPVA-1991 zijn bijna alle tweede-generatie 
jongerenn als kind in het survey aanwezig. Het 
aantall  waarnemingen voor het berekenen van het 
effectt van deze factoren is in het SPVA uit 1991 veel 
groterr dan in het SPVA-1994. Een derde belangrij-
kee reden om niet voor het SPVA-1994 te kiezen, is 
datt hierin geen vragen zijn opgenomen over on-
derwijsondersteuning. . 

88 Zie ook Crul 1994: 177. 
99 Voor een uitgebreide beschouwing over dit on-

derwerp,, zie Crul 1994:179. 
100 Zie o.a. de overzichtsstudie van Van der Hoek 

1994:: 38,44. Voor de Turkse groep zijn dat de stu-
diess van Klatter-Folmer 1996; Van der Leij et al. 
1991;; Lindo 1996; Nijsten 1998; De Vries 1988. 
Voorr de Marokkaanse groep zijn dat de studies 
vann Van der Hoek & Kret 1992; Van Ooijen 1994; 
Pelss 1991a en 1998. 

111 Zo gaan Van der Leij et al. (1991) uitgebreid in op 
dee oriëntatie van de ouders en de leerlingen, maar 
verschillenn in oriëntatie worden in deze studie 
niett in verband gebracht met verschillen in 
schoolprestaties.. Ook in de studies van Nijsten 
(1998),, Van Ooijen (1994), Pels (1998) en De 
Vriess (1988) wordt niet op een systematische wijze 
eenn verband gelegd met schoolprestaties. In de 
anderee studies is dit ook maar ten dele het geval. 

izz In de studie van Pels is de culturele afstand tussen 
thuiss en school een belangrijke verklaring voor de 
achterstandd van Marokkaanse kleuters in het on-
derwijss (1991a: 165). Thuis wordt de kinderen ge-
leerdd om te gehoorzamen en met die boodschap 
wordenn zij naar school gestuurd, waar wordt ver-
wachtt dat ze hulp vragen en zelf initiatieven ne-
men.. Pels stelt dat Marokkaanse kinderen niet ge-
traindd zijn in het beantwoorden van vragen op 

grondd van hun eigen ervaringen. Dat de kinderen 
niett veel praten in de klas beïnvloedt hun positie 
onderr medeleerlingen en dat beïnvloedt weer ne-
gatieff  hun Nederlandse taalvaardigheid. De cul-
turelee afstand is volgens Pels het grootst in traditi-
onelee Berbergezinnen (1991a: 154). In de conclusie 
voegtt zij hieraan toe: 'Ouders met relatief meer 
opleidingg en een stadse herkomst vertonen in hun 
opvattingen,, maar zeker in hun socialisatieprak-
tijkeenn grotere mate van acculturatie' (ibid.: 166). 
Pelss heeft het over culturele discontinuïteit. De 
Marokkaansee kleuters zouden minder beschikken 
overr voor de schoolcultuur relevant cultureel ka-
pitaal.. Pels koppelt de cognitieve én taalkundige 
ontwikkelingg van de kinderen nadrukkelijk aan 
verschillenn in de achtergrond van de Marokkaan-
see ouders. Een hoger opleidingsniveau en een ste-
delijkee herkomst van de ouders staan volgens haar 
positieff  in verband met de cognitieve ontwikke-
lingg van de kinderen (ibid.: 93). 

133 In het onderzoek van Van der Hoek en Kret 
(1992)) zitten de jongste tienermeisjes in de hoog-
stee klassen van de basisschool en de oudste in de 
vierdee klas van de middelbare school. De auteurs 
hebbenn gekeken naar verschillen in attitude van 
dee ouders ten aanzien van de participatie in het 
onderwijss en de arbeidsmarkt van hun dochters 
(1992:147).. In het onderzoek wordt dit geoperati-
onaliseerdd door vraagstellingen over het contact 
mett de leerkracht, de schoolkeuze in het voortge-
zett onderwijs en de keuze voor vervolgopleidin-
gen.. Van der Hoek en Kret maken ter verklaring 
vann verschillen in attitudes een onderscheid naar 
gezinstypen:: gezags- versus onderhandelingshuis-
houdenss en de oriëntatie op de Nederlandse sa-
menleving.. Huishoudens die meer op onderhan-
delingg zijn gericht en waarin de oriëntatie op de 
Nederlandsee samenleving groter is, zouden een 
positieveree attitude ten aanzien van participatie in 
hett onderwijs en de arbeidsmarkt hebben. Het 
onderzoekk doet geen directe uitspraken over de 
samenhangg tussen deze attitudes en schoolpresta-
tiess van de meisjes. 

144 In het onderzoek naar Turkse jongeren en hun 
ouderss beperk ik mij tot de onderzoeksresultaten 
vann Klatter-Folmer (1996) en Lindo (1996). De 
eerstee richt zich op het schoolsucces van Turkse 
tienerss van de tweede generatie, bij Lindo ligt de 
nadrukk op de adolescentiefase. 
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155 Klatter-Folmer onderscheidt vijf verschillende 
schoolsuccesprofïelen,, van Individueel Voorbe-
reidendd Beroepsonderwijs (IVBO) tot vwo. Zij 
heeftt een aantal leerlingen vanaf groep zeven in de 
basisschooll  tot leerjaar drie in het voortgezet on-
derwijss gevolgd in hun thuissituatie en op school. 
Dee auteur benadrukt het belang van soci-
aal-culturelee kenmerken van zowel ouders als kin-
deren.. Binnen de door haar genoemde soci-
aal-culturelee kenmerken is de wil en bereidheid 
vann Turkse ouders en kinderen tot participatie in 
dee Nederlandse samenleving de belangrijkste. Zij 
verstaatt hieronder dat de ouders hechten aan con-
tactenn met Nederlanders en zelf de bereidheid 
hebbenn om Nederlandse taalcursussen te volgen 
enn hun kinderen te stimuleren om goed Neder-
landss te leren. De ouders kunnen verder ook stu-
rendd optreden in de keuze van Nederlandse of 
Turksee vrienden van de kinderen en de deelname 
aann bepaalde buitenschoolse activiteiten (1996: 
97,, 98). Aan de leerlingen zelf is gevraagd tot wel-
kee etnisch-culturele gemeenschap zij zichzelf re-
kenen.. De attitude van de ouders en de kinderen 
zijnn in het onderzoek vervolgens getoetst aan wat 
dee auteur 'etnisch-culturele keuzes van alledag' 
noemtt (ibid.: 100). Verschillen in de genoemde 
sociaal-culturelee kenmerken blijken sterk samen 
tee hangen met verschillen in de Turkse én Neder-
landsee taalvaardigheid van de kinderen. 'Gecon-
cludeerdd kan worden dat in het huidige onder-
zoekk zowel de taalvaardigheid Turks als de taal-
vaardigheidd Nederlands beter is ontwikkeld bij 
leerlingenn die — daarin gesteund door hun ou-
derss — prioriteit leggen bij de integratie in de Ne-
derlandsee samenleving en een succesvolle school-
loopbaann en die door hun ouders gestimuleerd 
wordenn om naast Turks ook Nederlands te ge-
bruiken,, dan bij leerlingen die evenals hun ouders 
hunn prioriteiten anders leggen* (ibid.: 170). Naast 
dee oriëntatie van de ouders is bij de sociaal-
culturelee kenmerken ook gekeken naar verschil-
lenn in onderwijsaspiraties en onderwijsondersteu-
nendd gedrag. Verder is gevraagd naar de mate van 
contactt met leraren, de betrokkenheid en de inte-
ressee voor schoolse zaken, de betrokkenheid bij 
schoolkeuzess en de praktische hulp bij huiswerk. 
Opp basis van deze gegevens heeft Klatter-Folmer 
driee sociaal-culturele profielen ontworpen. De 
kenmerkenn waarop de profielen verschillen zijn 

dee oriëntatie van de ouders op de Nederlandse 
samenleving,, het gebruik van het Nederlands en 
dee vaardigheid in het Nederlands, de onderwijs-
aspiratiess van de ouders en het onderwijsonder-
steunendd thuisklimaat (ibid.: 169, 170). School-
success blijkt in de analyse het sterkst samen te 
hangenn met verschillen in sociaal-culturele ken-
merkenn van de ouders en de taalvaardigheid van 
dee kinderen (ibid.: 248). De sociaal-economische 
variabelenn opleidings- en beroepsniveau van de 
ouderss vertonen geen sterke samenhang met 
schoolprestatiess (ibid.: 255). 

1616 Lindo maakt naast de vergelijking van Turken 
mett Zuid-Europeanen ook een interne vergelij-
kingg voor de Turkse groep. Hij noemt het al dan 
niett behoren tot een streekgroepnetwerk als een 
vann de belangrijkste onderscheidende verschillen. 
Ditt bepaalt in sterke mate de druk om zich aan te 
passenn aan het klassieke patroon van de Turkse 
huishoudenscyclus.. Lindo legt daarbij veel na-
drukk op de negatieve interferentie van de huwe-
lijksleeftijdd met de schoolloopbaan en de negatie-
vee interferentie van reciprociteitsrelaties met de 
keuzee voor vervolgonderwijs. Kinderen blijven 
langee tijd gebonden aan de doelstellingen van 
hunn ouders. De schoolloopbaan van de kinderen 
inn het vervolgonderwijs staat daarbij soms op ge-
spannenn voet met de doelstellingen van de ou-
ders. . 

Bijj  hoofdstuk 3 

11 Zie o.a. Driessen 1992 en 1995; Van Esch 1983; 
Fasee 1994; De Graaf 1987; De Jong 1985 en 1987; 
Krüger-Nagelkerkenn 1985; Van Langen & Jung-
bluthh 1990; Luykx 1988; Mulder 1996; Roelandt 
&C&C  Veenman 1990; Veenman 1990,1994 en 1996c; 
Vlugg 1985. 

22 Zie o.a. Van Amersfoort & Van Wusten 1986; 
Vann den Berg-Eldering 1978 en 1986; Lindo & 
Penningss 1992; Ri§vanoêlu-Bilgin et al. 1986; 
Vermeulenn 1984; De Vries 1988. 

33 Zie o.a. Buis 1993; Van der Hoek & Kret 1992; 
Klatter-Folmerr 1996; Lindo 1996; Pels 1991a; Ver-
meulenn SC Penninx 1994. 

44 De cultureel-kapitaaltheorie van Bourdieu zoals 
hijj  die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 
heeftt ontworpen, staat dus niet centraal in mijn 
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onderzoeksbenadering.. Diverse onderwijssocio-
logenn in Nederland hebben deze theorie gebruikt 
omm de ongelijke selectie in het onderwijs voor ver-
schillendee maatschappelijke groepen te verklaren 
(ziee o.a. Ganzeboom & De Graaf 1983 en 1990; 
Dee Graaf 1987). De bourdiaanse begrippen so-
ciaal,, cultureel en economisch kapitaal komen, 
evenalss het veld- en habitusbegrip in deze studie 
niett voor. Dat is een bewuste keuze, omdat de in-
terpretatiee van die begrippen steeds meer is ko-
menn los te staan van de theoretische inzichten van 
Bourdieu.. Bourdieu omschrijft zijn begrippen 
namelijkk om de lezer een inzicht te geven in zijn 
theoretischee standpunt en niet als middel om een 
begripp vast te leggen. Brubaker (1993: 217) stelt: 
'Whenn I first encountered Bourdieu's work, I col-
lectedd a dozen or so definitions — or what I took to 
bee definitions — of "habitus" in an attempt to pin 
downn its precise meaning. Only later did I realize 
thatt the attempt was not only in vain but mis-
directed,, that Bourdieu was not in fact defining 
butt rather was characterizing the concept of habi-
tuss in a variety of ways in order to communicate a 
certainn theoretical stance or posture, to designate 
—— and to inculcate - a certain sociological disposi-
tion,, a certain way of looking at het world. The 
samee could be said of the odier fundamental con-
cepts:: interest, capital, strategy, field and so 
form.'' De begrippen vormen aldus een uitwer-
kingg van de theoretische concepten die Bourdieu 
heeftt ontwikkeld aan de hand van zijn 'theorie 
vann de praktijk'. Ik beperk mij dan ook tot het be-
schrijvenn van deze inzichten, waarvoor ik mij ba-
seerr op de later verschenen Engelse en Nederland-
see vertalingen van Bourdieus oorspronkelijk in 
hett Frans verschenen publicaties (zie ook Crul 
1996bb en 1999a). 

55 Zie ook Harkers bespreking van het onderwijs-
sociologischee werk van Bourdieu in het artikel 
'Bourdieu:: education and reproduction*  (Harker 
1990)) en De Jongs Grootmeesters van de sociologie 
(Dejongg 1997: 338-342). 

66 Zie ook het invloedrijke werk van Paul Willi s Lear-
ningning to labour. How working class kids get working 
classclass jobs (1977), die op een vergelijkbare wijze uit-
eenzett hoe de selectie van arbeidersklasse-kinderen 
inn het Britse schoolsysteem verloopt. Een aantal 
auteurss brengt het etnografische werk van Willi s 
inn verband met de onderwijssociologische bena-

deringg van Bourdieu (zie o.a. Barnard 1990: 70; 
Collinss 1993:127; Harker 1990:103,104). 

77 Zie voor de piaats van deze twee boeken in het 
werkk van Bourdieu, Robbins (1991: 102-116) en 
Calhounn et al. (1993: 3-6). Robbins beschrijft The 
logiclogic of practice als een keerpunt in het werk van 
Bourdieuu als structuralist. Bertaux & Bertaux-
Wiamee (1997: 63) vatten de ontwikkeling in het 
denkenn van Bourdieu samen in navolging van 
hunn eigen onderzoek:'... a wholly structuralist in-
terpretationn of the observed phenomena is first 
attempted.. It appears to be very successful, as it 
disclosess core underlying patterns of socio-struc-
turall  relationships in the local society mat would 
havee remained undiscovered otherwise. At this 
pointt it seems as if the structuralist approach is 
vindicatedd by this case study. However, since 
somee phenomena on die margin of die case re-
mainn unexplained, a new approach focusing on 
agencyy and strategies is then taken; and unfolding 
throughh its own logic, it is extended to die ana-
lysiss of phenomena hidierto conceived as struc-
turallyy produced, which suddenly appear in a 
whollyy new light...' 

88 Zie Bourdieu 1990,1995 en 1998. 
99 Zie Driessen & Van der Werf 1992 en 1994; 

Mulderr 1991, 1993 en 1996; Mulder & Suhre 
1995;; Mulder & Tesser 1992; Suhre et al. 1996; 
Tesserr & Veenman 1997; Tesser et al. 1991; Wit 
ett al. 1993. 

100 Voor een theoretischer beschouwing over dit on-
derwerp,, zie onder anderen Rath 1991. 

111 Zie ook Van der Leij et al. 1991: 9. 
122 Zie ook Crul &C Akdeniz 1997. 

Bijj  hoofdstuk 4 

11 Met de termen 'Nederlandse' en 'Nederlanders' 
wordenn hier en in het navolgende autochtone Ne-
derlanderss bedoeld. Uiteraard valt een groot deel 
vann de tweede generatie jongeren, namelijk dege-
nenn die hier zijn geboren, eveneens onder deze 
noemer,, maar onderscheiden zij zich vanwege de 
herkomstt van de ouders. 

22 HEAO staat voor Hoger Economisch en Admini-
stratieff  Onderwijs. 

33 LHNO staat voor Lager Huishoudelijk en Nijver-
heidsonderwijs. . 
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44 LBO staat voor Lager Beroepsonderwijs. 
55 Slechts die leerlingen die op de MAV O in alle vak-

kenn op het hoogste niveau (D-niveau) eind-
examenn hebben gedaan, mogen doorstromen 
naarr de HAVO. 

66 LTS staat voor Lagere Technische School. 
77 MTS staat voor Middelbare Technische School. 
88 HTS staat voor Hogere Technische School. 
99 Zie ook Yerden 1995: 113, 114. 

100 PPI staat voor Pedagogisch Psychologisch Insti-
tuut. . 

Bijj  hoofdstuk 5 

11 Van de 86 jongeren hebben er vijftien geen Cito-
toetss gedaan. Onder de jongeren die wel zo'n 
toetss aflegden, zijn de Marokkaanse en Turkse 
jongerenn gelijk vertegenwoordigd. Het aantal 
jongerenn dat een Cito-toets deed, is hoog vergele-
kenn met het landelijk gemiddelde. Dit kan wor-
denn verklaard uit het feit dat de jongeren in het al-
gemeenn geen bijzonder onderwijs volgden. Juist 
dezee scholen doen vaak niet mee met de nationale 
Cito-toets. . 

22 De resultaten spreken elkaar overigens tegen (zie 
Tesserr et al. 1996). 

33 Zie ook Ledoux 1996: 127. De meeste onderzoe-
kenn zijn niet specifiek op de tweede generatie ge-
richt,, hetgeen de resultaten ervan kan hebben be-
ïnvloed.. Mogelijk werd de tweede generatie on-
voldoendee onderscheiden van de tussengeneratie, 
mett hogere cijfers over onderadvisering als ge-
volg. . 

44 Zie ook Tesser et al. 1996:189. 
55 Zie ook hoofdstuk 1, tabel 1.2. 
66 Zie ook tabel 1.4b, bijlage 2. 

Bijj  hoofdstuk 6 

11 Zie hoofdstuk 1, tabel 1.1. 
22 Zie ook Van der Hoek & Kret 1992: 63,105; Van 

derr Leij et al. 1991: 35; Nijsten 1998: 32, 35. 
33 Zie ook Ledoux 1996: 122. 
44 Zie Klatter-Folmer 1996:136. 
55 Zie ook Willems & Cottaar 1989: 230-231. 
66 Naarmate deze scholen meer ingesteld raakten op 

dezee nieuwe leerlingpopulatie, is er uiteraard veel 

veranderd.. Er kwamen speciale opvangklassen 
voorr nieuwkomers en er kwam meer geld be-
schikbaarr om achterstanden bij kinderen aan te 
pakken. . 

77 Zie ook Willems & Cottaar 1989: 230. 
88 Zie ook Van der Leij et al. 1991: 71; Veenman 

1996a:: 30. 
99 Zie ook Van der Leij et al. 1991: 45. 
100 Zie ook Veenman 1996a: 30. 
111 Zie ook Van der Leij 1991 et al.: 66. Een aantal 

jongerenn uit het onderzoek heeft de basisschool-
periodee in een kleinere plaats doorlopen. Dit zijn 
jongerenn die pas later met hun ouders naar 
Amsterdamm zijn verhuisd of die zelf voor hun stu-
diee op de universiteit of hoge school naar Amster-
damm zijn gekomen. In sommige kleinere plaatsen 
bevondenn zich relatief grote groepen Marokka-
nenn of Turken, bijvoorbeeld in Krommenie, 
Leerdamm en Alkmaar. De omstandigheden op de 
scholenn in deze plaatsten vertonen grote over-
eenkomstenn met die in Amsterdam. Ook daar 
wass er vaak een vrij snelle instroom in bepaalde 
buurtenn en scholen. Andere jongeren komen uit 
plaatsenn waar slechts kleine aantallen buitenlan-
derss woonden. 

122 Zie ook Van der Leij et al. 1991: 24 e.v.; Pels 1991a: 
119. . 

133 Zie voor een overzicht Tesser et al. 1995: 166 e.v. 
144 Zie Driessen 1990; Tesser et al. 1995; Tesser & 

Mulderr 1990. 
155 Uit internationale studies naar Marokkaanse en 

Turksee jongeren komt naar voren dat de situatie in 
Belgiëë de meest vergelijkbare is. In haar vergelij-
kingg tussen succesvolle en niet-succesvolle Turkse 
meisjess in België benadrukt Timmerman (199$) 
hett verschil tussen 'immigrantenscholen' en 'elite-
scholen'.. De eerste kunnen het best worden verge-
lekenn met de 'zwarte scholen' in Nederland. Tim-
mermann stelt: 'Leisure activities at home are almost 
identicall  with diose of the girls who attend immi-
grantt schools. But the school makes the difference' 
(1995:28).. Omdat de activiteiten zijn afgestemd op 
meisjess uit de middenklasse en de Turkse meisjes 
intensieff  met hun Belgische medeleerlingen om-
gaan,, bewerkstelligt de 'eliteschool' een snelle inte-
gratiee in de Belgische samenleving. Hermans 
(1995),, die succesvolle en niet-succesvolle Marok-
kaansee jongeren in België met elkaar vergeleek, 
maaktt een onderscheid tussen concentratiescholen 
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enn scholen met weinig leerlingen van buitenlandse 
afkomst.. Ook hij wijst de schoolcontext en de 
vriendschapp met Belgische kinderen aan als een be-
langrijkee factor voor al dan geen succes op de lagere 
schooll  (1995: 39, 41). 

1616 De inschrijvingsduur bij de gemeente of een wo-
ningbouwverenigingg bepaalde mede de kans op 
eenn woning in de Westelijke Tuinsteden. De va-
derss die al Jang stonden ingeschreven, waren hier-
bijj  in het voordeel. 

177 Zie Boeker 1994b: 253; Bolt & Kempen 1997: 378 
e.v.;; Van Niekerk et al. 1989: 46; Timmerman 
199$:: 28. 

188 De sociaal-economische positie van de 'vroege' 
Turksee ouders verschilt niet van die van andere 
Turksee ouders. Zij komen even vaak van het plat-
telandd en hebben een even lage opleiding geno-
ten.. Bij de 'vroege' Marokkaanse ouders zijn de 
watt beter opgeleide ouders uit de stad enigszins 
oververtegenwoordigd. . 

199 Zie ook van der Leij et al. 1991: 10. 
200 Zie ook Van der Leij et al. 1991:10. 
211 Zie ook Zhou 1997. 
222 Zie Van der Hoek & Kret 1992; Klatter-Folmer 

1996;; Van der Leij et al. 1991. 

Bijj  hoofdstuk 7 

11 Zie ook Distelbrink et al. 1995: 93; Ledoux 1996: 
121,12$;; Nijsten 1998:13$. 

22 Zie ook Alkan & Kabdan 1995: 92, 93. 
33 Zie ook Pels 1991a: 39, 94; Veenman 1996a: 32. 
44 Zie ook Foner 1997: 960; Van der Hoek 1995: 651; 

Lindoo 1996: 60; Nijsten 1998:112. 
55 Zie Buijs 1993: 146 e.v.; Van der Hoek & Kret 

1992:: 39; Pels 1991a: 91, 94. 
66 Zie ook Nijsten 1998: 133. 
77 Zie ook Nijsten 1998:135. 
88 Zie ook Veenman 1996a: 29. 
99 Zie ook Veenman 1996a: 34. 
100 ITO staat voor Individueel Technisch Onderwijs. 
111 Zie ook hoofdstuk 5. 
122 MOS staat voor Middenstandsdiploma. 
133 Zie Greenfield & Cocking 1994; Zukow 1989. Zie 

voorr een overzicht van de literatuur, Van der 
Hoekk 1995: 653-655. 

144 Zie ook Van der Hoek 1995: 648 e.v.; Pels 1991a: 
6i,, 62. 

155 Ik beperk mij hier tot de tweede generatie kinde-
ren,, omdat die ten opzichte van elkaar een verge-
lijkbaree uitgangspositie hebben, hetgeen dus niet 
geldtt ten opzichte van kinderen van de tussen-
generatie. . 

166 Zie ook Crul 1996a. Kuiper (1954: 75) wijst in dit 
verbandd ook op het belang van de interactie tus-
senn broers en zussen onderling in grote gezinnen: 
'Inn het grote gezin zijn tegengestelde krachten 
werkzaamm op de loopbaan der kinderen. Ener-
zijdss zijn er meer economische moeilijkheden, 
m.a.w.. de mogelijkheid tot een goede opleiding 
voorr alle kinderen is geringer, doordat men ten 
eerstee het inkomen van deze kinderen moeilijk of 
niett kan missen waarom zij dan ook zo gauw mo-
gelijkk aan de slag moeten en ten tweede de kosten 
voorr opleiding en kleding en voeding in die tijd, 
wanneerr er veel kinderen zijn, te groot worden. 
Anderzijdss echter geeft het grote gezin veel meer 
stimulansen,, veel meer feeling voor teamwork; 
veell  meer gevoel voor verhoudingen en verant-
woordelijkheid;; de kinderen leren gemakkelijker 
watt er te koop is in de wereld, zij doen hun voor-
deell  met eikaars ervaringen.' 

177 Zie ook Reese et al. 1995: 76. 
188 Zie ook Rumbaut 1997. 
199 Zie ook Sung 1987. 
200 Zie ook Rumbaut 1997. 
211 Te Grotenhuis heeft het in haar studie naar bij-

standskinderenn over 'ambitieuze, onbekwame 
ouders'' (1993: 81-85). De situaties die zij in deze 
gezinnenn schetst komen overeen met die van veel 
Turksee en Marokkaanse gezinnen. 

222 Zie ook Dekkers & De Wit 1995: 215. 
233 Zie ook hoofdstuk 1, tabel 1.6. 
244 Zie ook Boeker 1994b: 167; Brouwer 1997: 

210-211;; Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995:163. 
255 Zie ook hoofdstuk 1. 
266 Zie ook hoofdstuk 1, tabel 1.6. 
277 Zie ook Van der Hoek & Kret 1992:115,124-127. 
288 Zie ook Yerden 1998: 54. 
299 Zie ook Boeker 1994b; Lindo 1996:50; De Vries 

19888 en 1990. 
300 Zie bijlage 2, tabel 1.4b en 1.5b; zie ook Hoog-

hiemstraa & Niphuis-Nell 1995: 172. 
311 Zie o.a Boeker 1994b; Van der Hoek & Kret 1992; 

Lindoo 1996; Yerden 1998; Veenman 1996a en 
1996b;; De Vries 1987,1990. 

322 Zie ook Van der Leij et al. 1991: 86. 
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333 Zie ook Van der Leij et al. 1991: 105. 
344 Zie ook Veenman 1996a: 56. 

355 Zie ook hoofdstuk 1, tabel 1.6 en bijlage 2, tabel 
1.5b. . 

366 Zie ook Crul 1993; Van Gemert 1998; Van 't Hof 
1991;; Junger & Polder 1991. 

377 LD S staat voor Lagere Detailhandel School. 

388 O CA staat voor Ondernemers College Amster-
dam. . 

399 Zie ook Dekkers & De Wi t 1995: 214; Van Ge-
mertt 1998: 207; Junger & Polder 1991: 97, 157; 
Werdmölderr 1995: 340. 

400 Pinkster 1990; zie ook Junger & Polder 1991: 59, 
60. . 

411 Zie ook Buijs 1993: 104,105; Veenman 1996a: 30. 
422 Zie ook Bovenkerk 1992: 93; Junger & Polder 

1991:: 37; Pels 1991b: 150-151. 
433 Zie ook Werdmölder 1990: 66. 
444 Zie ook Boeker 1994b: 173,174; De Vries 1990:28, 

29;; Werdmölder & Meel 1993: 270. 

455 Zie ook Yerden 1998: 26. 
466 Zie ook Lindo 1996: 40-43. 

477 Boeker 1994a; Bovenkerk 1992; Van Gemert 1998; 
Lindoo 1996. 

Bijj  hoofdstuk 8 

11 Zie ook Boeker 1994a en 1994b; Lindo 1996; Ver-
meulenn & Penninx 1994; De Vries 1988 en 1990; 
Yerdenn 1995 en 1998. 

22 Zie ook Boeker 1994b: 172,173. 
33 Zie ook Buijs & Nelissen 1994: 202, 203. 

44 Zie ook Bovenkerk 1992: 92; Van der Hoek & 
Krett 1992: 66; Pels 1991a: 39, 40. 

55 Crul 1998; Strijp 1996; Sunier 1996. 

Bijj  bijlage 1 

11 Zie ook Boeker 1994a: 70 e.v. 
22 Zie ook De Mas & Haffmans 1985. 
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Summary y 

Manyy researchers have assessed the educational situation of ethnic Moroccan and 
Turkishh young people in the Netherlands. Most have pointed to the large numbers of 
suchh pupils enrolled in the lowest educational streams and to their high truancy and 
dropoutt rates. The achievements of the second-generation youth that I have docu-
mentedd in the present study suggest a major reversal of this situation. A sizeable group 
off  young people now do well in school. One quarter of the second-generation school-
goerss aged 15 to 24 are now enrolled in higher education or in senior general (HAVO) 

orr pre-university (vwo) secondary school, types that give access to higher education. 
Successs is no longer reserved for a negligible group. In comparison with their parents, , 
whoo had littl e or no schooling, these young people have made an impressive leap for-
wardd within a single generation. Females are just as strongly represented in the high-
achievingg group as males, and their progress in comparison to the in-between genera-
tionn has been the greatest of all. One step below these high achievers is a substantial 
intermediatee group who are attending or have completed senior secondary vocational 
schooll  (MBO), and could move on to higher education too. Contrasting with the suc-
cesss of these two groups are others who lag behind, terminating their education with-
outt a diploma or with no more than pre-vocational schooling (VBO). 

Whenn I began my research five years ago, the second generation of immigrant 
youthh was far smaller than the in-between generation, and the primary focus in 
researchh was on the problems of the latter. Things have now changed. Second-
generationn children are now the largest group of immigrant children in primary 
school,, and the oldest of the second generation are now winding up their studies and 
enteringg the job market. The future of immigrant youth will depend in large part on 
thee educational attainments of these second-generation immigrants. 

Thiss study compares the high achievers to their unsuccessful and less successful 
counterparts.. The approach I have taken has not been used previously to study the 
educationall  accomplishments of Turkish and Moroccan young people. The major 
premisee of my approach is that school performance cannot be understood without 
takingg the entire educational careers of the children into account. I therefore recon-
structedd in detail the school careers of 86 young people from primary school onwards. 
Thee diversity that was apparent in these careers was reducible into several typical edu-
cationall  routes. The points at which these routes diverged coincided with major selec-
tionn points in the educational system. Selection points functioned like railway 
switchess to determine the further course of a person's educational career. Educational 
routess and selection points could be identified on the basis of general survey data on 
thee second generation. 
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Thee central focus of my interviews was on the course of events leading up to the 
majorr selection points. This enabled me not only to quantify the importance of the 
routess and selection points, but also to make a qualitative assessment of the underly-
ingg selection mechanisms. I was then able to pinpoint which educational routes were 
followedd by which groups within the second generation, at which moments the selec-
tionss took place, and how and why these were made. The idea behind the method was 
thatt detailed data on educational selection could give crucial insights into factors lead-
ingg to success and failure. If, for example, a young Turkish woman opted for voca-
tionall  training after completing general secondary school, even though her school 
achievementss qualified her to move towards higher education, that was significant 
evidencee for possible obstacles in her educational career. Conversely, if she chose a sec-
ondaryy school type that qualified her for higher education despite having received a 
mediocree recommendation from her primary school, that was a strong indication that 
shee had auxiliary sources of support. Little or no systematic use has been made of such 
concretee information in qualitative research so far, and if so that was usually restricted 
too one specific point in the educational career of the respondents. This neglects key 
sourcess of evidence for success and failure factors. Linking together quantitative and 
qualitativee data can help to overcome both the limited generalisabiliry of qualitative 
dataa alone and the limited insights offered by quantitative research. 

Becausee previous research on the educational attainment of Turkish and Moroc-
cann young people has focused so strongly on their problems, littl e notice has been 
takenn of the diversity within the two groups. By carefully comparing the educational 
careerss of successful and non-successful young people, I was able to distinguish several 
differentt routes taken through the education system. These routes were widely diver-
gent,, and the explanations for success or failure along the way were correspondingly 
varied.. Three routes could be identified for the high achievers. The majority did not 
receivee recommendations at the end of primary school for an advanced type of sec-
ondaryy school. Some did gain admission to a higher stream during their first, transi-
tionall  year of secondary school. A third group did not join the route to success until 
firstfirst completing one of the intermediate secondary school types (MAV O or MBO). This 
lastt group, the 'accumulators', did not diverge perceptibly from their less successful 
counterpartss over the longest stretch of their educational careers. 

Mostt of the high achievers, then, did not enter the pivotal period in their success 
untill  some time during their secondary or vocational training school. This is an im-
portantt insight, because it means the explanation for their success must be sought in 
thesee periods. What emerged from the interviews was that nearly all the high achievers 
receivedd some kind of help and support. The bulk of this came from within their own 
communities,, notably from older siblings and from peers. Key persons in the young 
people'ss own networks gave them advice, practical assistance and guidance, and moti-
vatedd them to persevere in their education. This was a surprising finding, because the 
importancee of help from the immigrant communities themselves had not been previ-
ouslyy recognised - quite the contrary, in fact, for most studies have hammered away at 
thee lack of support provided by these environments. 

AA smaller group of high achievers did receive high recommendations at the end of 
primaryy school and moved on to HAVO or vwo directly after their transitional year. 
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Mostt of these later proceeded to enter higher education without delay. They can quite 
rightlyy be called success stories. Their starting point was rather exceptional, though, 
forr they had attended primary schools with few or no other Moroccan or Turkish 
pupils.. Not only did this greatly strengthen their proficiency in Dutch, but it also 
helpedd them develop the social skills they needed to function in a Dutch school envi-
ronment.. For this group, the first eight years of school were the most decisive. 

Researchh on the networks of young people from families with a low socioeconomic 
statuss can be crucial for explaining how they achieve upward social mobility. Their 
hiddenn capital lies in such networks. 

Intermediatee achievers were found on the educational routes leading to senior 
vocationall  school (MBO) via either junior general secondary school (MAVO) or pre-
vocationall  school (VBO). The MBO was their final diploma. I discovered that most 
suchh young people had lacked the help and support enjoyed by the high achievers. 
Somee had experienced both success and failure factors. Many young women in this 
intermediatee group — Turkish ones far more than Moroccans — had run into inter-
ferencee from their environment about continuing their studies. They mosdy had 
parentss who were strongly oriented to their own community and who feared the 
'Dutchification'' of their daughters. Young men who did not get past the MBO had 
usuallyy experienced delays at some earlier point in their school careers. Some had 
problemss comparable to those of their counterparts who dropped out of school early. 

Earlyy school-leavers were readily distinguishable in most cases from other chil-
dren.. Most had attended primary schools with high percentages of Moroccan and 
Turkishh pupils, and most had received low to very low recommendations after pri-
maryy school. In the early 1980s, primary schools in the older working-class districts of 
Dutchh cities experienced a large inflow of Turkish and Moroccan pupils. Adapting to 
theirr new ethnic make-up caused the schools many organisational problems that 
affectedd the quality of education for several years. Contacts between school and the 
Moroccann or Turkish parents were often difficult. The pupils' low recommendations 
att the end of primary school greatly limited their choice of secondary schools. Many 
pupilss effectively had access only to schools restricted to pre-vocational education. 
Thee wave of Moroccan and Turkish pupils thus entered the VBO, and within it the 
lowest-ratedd types such as mechanics for boys and textiles and care work for girls. 
Sincee these sections were simultaneously receiving many newly arrived immigrant 
childrenn who had their own specific problems, the resulting school climate was littl e 
conducivee to school performance. Many of the boys attending such schools had 
behaviourall  problems, and truancy and dropout rates were high. This problem behav-
iourr got some boys deeper and deeper into trouble outside school, too, and they ulti-
matelyy became marginalised. The dropout rates for girls in such schools were even 
higher,, again particularly in the textile and care work sections. This was mainly attrib-
utablee to household duties, planned marriages or a lack of support and encourage-
mentt to continue their education, and seldom to behavioural problems. 
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Turk is hh youth of the second generation 

Amongg the ethnic Turkish youth, the dividing line between successful students and 
thosee who abandoned their education prematurely coincided largely with the gender 
divide.. Those quitting school with no diploma were predominandy girls, and those 
continuingg their education were mainly boys. Interestingly, it was the girls who had 
hadd the more advantageous starting position. Within the entire sample of Moroccan 
andd Turkish second-generation young people, Turkish girls were the least likely to have 
finishedd primary school late, and they were more likely than Turkish boys to attend 
MAV OO rather than VB O secondary schools. In the 15 to 24 age group, however, far fewer 
Turkishh girls continued their education in the higher school types, and far more left 
schooll  without a diploma. It should be noted that the young women without diplomas 
didd belong to the oldest cohort of the second generation, and that it was rare for those 
inn the following cohorts to quit school without a diploma. Clearly the girls in the older 
cohortt were plagued by problems similar to those of the in-between generation. 

Relativelyy high numbers of Turkish girls also abandoned school after getting a 
V B OO diploma. The primary explanation was the educational climate in the pre-
vocationall  schools. Especially the atmosphere in the textile and care work sections 
(whichh were previously known as domestic science school) adversely affected the 
pupils'' performance. At home, many girls were pressured by their parents into trad-
itionall  roles from an early age. Admittedly, girls with a VB O diploma had precious few 
optionss available for follow-up training. Early marriage might have seemed a good 
alternativee to many, a way of gaining independence from their parents. Many had 
alreadyy received marriage proposals. Girls in a low school type were likely to marry at 
ann earlier age than daughters of the same parents who were enrolled in a higher type. 
Thee latter wanted to postpone marriage as long as possible. 

Anotherr large group of Turkish girls did embark on careers in general secondary 
school,, initiall y with success. The two most important factors in that success were 
helpp from teachers and help from older brothers and sisters. Some girls received inten-
sivee support and guidance from teachers. Al l had parents who had immigrated to the 
Netherlandss at an early date and who had good relations with Dutch people. For girls 
whoo transferred to higher school types in the course of their secondary school careers, 
thee help of older siblings was especially important. 

Ultimately,, many of these young women were not given the leeway to enter a more 
extendedd course of study. Further education for women remained a sensitive issue in 
manyy Turkish families. During the course of adolescence, their future role as married 
womenn increasingly competed with their school careers. Some girls who could have 
movedd on to HAV O after their MAV O diploma stepped back to the vocational MBO 
instead.. Others who had accumulated enough diplomas to move on to higher school 
types,, and who obviously had the abilities to do so, left school instead after getting 
theirr M B O diploma. This largely explains the generally lower attainment levels 
amongstt Turkish girls. Many of the girls who did continue their educations had to 
withstandd parental resistance, and most Turkish girls had enjoyed littl e support in any 
event.. Help from older brothers or sisters and from peers sometimes proved an effec-
tivee lever against the parents' passive or active resistance. 



Summary Summary 

Itt was rare for second-generation Turkish youths to leave school with no diploma 
att all. Although Turkish boys with serious behavioural problems were just as likely as 
theirr Moroccan counterparts to repeat a school year, their dropout rate was lower and 
mostt finished their diplomas in spite of the problems. A large proportion of Turkish 
youthss did leave mainstream education after completing the lowest level of pre-
vocationall  school. Though they did have a diploma, it was not of much value. Prob-
lemm behaviour amongst Turkish youths generally stayed confined to the school. 
Unlikee Moroccan youths, they were not often active out of doors and they exhibited 
lesss problem behaviour in groups. They were deterred from doing so by the high level 
off  social control prevailing in the Turkish community. The contacts between their 
schoolss and their fathers were generally poor. 

Althoughh Turkish boys initially performed more poorly than their female counter-
parts,, they ultimately outdistanced them by virtue of their lower dropout rate and 
theirr accumulation of diplomas. Accumulation of diplomas was a common phenom-
enonn among Turkish youths. At the most they received passive parental support on 
thiss long educational pathway, and they had to rely most on their Turkish classmates. 
Thee peer group leaned heavily on one another, trading information and insights to 
makee up for the support they lacked from their parents. A smaller group received help 
fromm older brothers and sisters. These two types of mutual support were particularly 
importantt for the youths who took long routes through the educational system. 

Thee factors described above were all related in one way or another to the strong 
forcess of social cohesion within the ethnic Turkish community. That cohesion had 
differentt effects on girls and boys. While deterring boys from leaving school without a 
diploma,, it was a key factor in girls' failure. The early school-leaving rate among girls 
wass closely associated with traditional notions of the role of women that were en-
forcedd by the social control in the Turkish community. At the same time, the forces of 
sociall  cohesion instilled a strong sense of mutual commitment in Turkish youths in 
thee educational system, which especially manifested itself in very practical ways such 
ass reciprocal help and exchange of information. Both these aspects of social cohesion 
operatedd simultaneously within the Turkish community. It is even the case that high-
achievingg Turkish young women were hindered by the social pressure while simulta-
neouslyy benefiting from the strong support of their Turkish classmates. 

Moroccann youth of the second generation 

Educationall  gender differentiation among the ethnic Moroccan youth was very dif-
ferentt from that among the Turkish, at least for the highest and lowest achievers. In 
thee first place, females were less likely than males to leave school early. Their educa-
tionall  achievement seemed to unfold in reverse fashion to that of Turkish females. 
Althoughh Moroccan girls were the most likely of all groups to finish primary school 
late,, they had the highest probability of receiving a high recommendation at the end 
off  primary school. Achievement levels amongst Moroccan schoolgirls were highly 
varied,, also during secondary school. There were higher percentages of girls than boys 
inn pre-vocational schools, but also in the HAVO and vwo school types, which give 
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accesss to higher education. This polarity persisted throughout the 15 to 24 age group, 
withh high dropout rates contrasting with high rates of upward progression to the 
highestt forms of education. 

Moroccann girls seemed to have derived the greatest benefit from attending pre-
dominantlyy ethnic Dutch primary schools and from the strong orientation to Dutch 
societyy of the early Moroccan immigrants. Besides getting higher primary school rec-
ommendationss than other groups, they received the most help from ethnic Dutch 
teacherss in secondary school. Many also reported help from older brothers and sisters. 
Sincee Moroccan families are larger than Turkish ones, the chance of having older sib-
lingss and thus receiving practical help from them is logically greater. Many male high 
achieverss also reported help and guidance from older siblings. 

AA large majority of Moroccan girls who left school at an early age did so without a 
diploma.. Unlike Turkish girls, though, very few quit school once they got past their 
pre-vocationall  diploma. Most dropouts were again in the textile and care work sec-
tionss of the VBO and belonged to the oldest age cohort. The usual reason was mar-
riage.. As in the Turkish subsample, girls in the younger age cohorts were much less 
likelyy to leave school without a diploma. 

Manyy studies have highlighted the alarming predicament of a large segment of the 
Moroccann male youth. Moroccan youths indeed had the highest school dropout rate, 
andd they were invariably labelled as the most problematic group in the educational 
system.. They were more likely than Turkish youths to leave school without a diploma. 
Theyy also exhibited more problem behaviour in groups. Some left mainstream educa-
tionn at a very early age because they were unmanageable. The problem behaviour of 
Moroccann youths was always linked to truancy, and most truancy occurred in groups. 
Thee prevailing attitude was markedly anti-school, and many got involved in petty 
crime.. Such youths were allowed a good deal of freedom by their parents, who often 
seemedd to do littl ee to control their sons outside the home. Ass in the case of the Turkish 
problemm youth, contacts between parents and school were poor, often as a result of 
unpleasantt experiences with teachers in the past. 

Girlss and young women in the Moroccan community escaped to a greater degree 
fromm the traditional role of women than those in the Turkish community. They 
apparentlyy had more room to deviate from group norms, or rather, group norms were 
lesss clearly evident. This stemmed in part from the migration history of the Moroccan 
parents,, who had generally arrived earlier than the Turkish parents. Early arrivals are 
moree strongly oriented to Dutch society. The Moroccan community is also less 
tightlyy knit than the Turkish community, and is structured more around individual 
families.. The success of the Moroccan high achievers was mainly attributable to sup-
portt from older siblings. One concomitant of the lack of a tightly knit community was 
aa weaker degree of social control, which meant that problem street behaviour was less 
likelyy to be corrected than in the Turkish community. Here again, two seemingly 
antitheticall  characteristics of the community operated simultaneously - some youths 
whoo were clearly delinquent were diligently helping their younger brothers and sisters 
withh school. 

Whereass for Turkish youths the strong sense of community cohesion manifested 
itselff  both in intense social control and in strong mutual support, the inadequate 
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supervisionn and guidance of the Moroccan parents was accompanied by a strong feel-
ingg of solidarity between siblings. In both cases the anomaly was linked to generation 
differences.. The differences between the parents and the second-generation youth 
couldd partly be seen in their different attitudes towards education and their different 
capacitiess for providing support. Parents had littl e knowledge or experience when it 
camee to education, and the value they attached to it might well be subordinated to 
otherr choices they made for their children or for the family. For example, they might 
sendd their children for an extended stay in the old country or arrange an early marriage 
forr them. Peers had more knowledge and experience of education and were more 
awareaware of its importance. They were oriented to a future in the Netherlands and they 
madee decisions based on that orientation. Obligations that the parents felt towards 
relativess or people from their region of origin were less strongly felt by the youth. 

AA sizeable proportion of the second-generation Turkish and Moroccan young 
peoplee are successful in their education. They have made great strides in relation to 
theirr parents' starting position. Certainly it remains to be seen whether they can cash 
inn on their school success by finding good jobs. Research has shown that higher educa-
tionall  attainment opens more doors for ethnic Turkish and Moroccan people on the 
labourr market. The high-achieving youth will form the first elite of any size in their 
ownn communities. They are already taking on positions of leadership in cultural, reli-
giouss and political organisations. My study shows that the network in which high 
achieverss function is a crucial precondition for their success. Knowledge and experi-
encee will continue to grow within the immigrant communities as more and more 
youngg people complete higher education. 






