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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 
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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. 


