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HoofdstukHoofdstuk j 

Dee belangrijkste selectiemomenten in het onderwijs 

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

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

Hett basisschooladvies en de schoolkeuze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D ee brede brugklas 

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

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

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

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



DeDe belangrijkste selectiemomenten in het onderwijs 71 1 

slechtss naar een lagere schoolrichting dan voorspeld. De betekenis van HAV O of VW O 
tenn opzichte van de MAV O is voor de meeste ouders ook niet helemaal duidelijk. Veel 
ouderss vinden de MAV O ai een goede opleiding, in de wetenschap dat veel Turkse of 
Marokkaansee kinderen in het VB O zijn terechtgekomen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doors tromingg na het V B o 

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

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

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

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

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

Doorstromingg na het M B O 

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

Alss je meedoet aan het hele systeem van het MBO, dan ga je werken. Als ik nu kijk 
naarr vriendinnen van mijn zusje die in het MBO zitten, die krijgen echt stageplaat-
sen.. Die worden zó in het systeem van arbeidsmarkt en werk ingewerkt, dat het 
niett meer dan logisch is om dan inderdaad te gaan werken. Terwijl ik zoiets heb 
van,, MBO is ook een opleiding. Het kan ook een opstap zijn naar iets anders. Ja, het 
iss natuurlijk ook een beroepsopleiding, maar dat wordt gewoon te veel gepushed, 
zodatt er niets anders overblijft. Er wordt ook gezegd, "Maak gebruik van je contac-
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tenn met je stage, dan kun je later daar werken." Dat doen ze dan ook vaak en dan 
gaann ze meteen werken. Helemaal als je naar een streekschool gaat of het KMBO, 
datt is daar helemaal op gericht. Dan is je stageplek je enige houvast dat je later werk 
hebt.. (Marokkaans meisje; universiteit) 

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

Kansen,, prestaties en keuzes 

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

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

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

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


