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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-



DeDe sleutel tot succes 

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. 



VerklaringenVerklaringen van schoolprestaties ï7 7 

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). 


