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HoofdstukHoofdstuk 4 

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 
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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 
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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. 



DeDe belangrijkste schoolroutes 57 57 

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. 


