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HoofdstukHoofdstuk 6 

Succes-- en faalfactoren op de basisschool 

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

Hett basisschooladvies 

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

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

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

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

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

Verklarendee succes- en faalfactoren 

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

DeDe Nederlandse taalontwikkeling 

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

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

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

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

Hiertegenoverr staat het verhaal van een Turks meisje. 

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

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

DeDe voorschoolse periode 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eenn aantal ouders is destijds bewust verhuisd naar een buurt waar veel Nederlanders 
woonden.. Maar hoewel veel ouders klagen over het eenzijdige karakter van hun wijk , 
hebbenn slechts enkele die stap gezet. De vader uit het onderstaande citaat is altijd zeer 
actieff  geweest, eerst als tolk op zijn werk en vertegenwoordiger van de Turkse werk-
nemers,, daarna als lid van de oudercommissie op de school van zijn kinderen en ten 
slottee als lid van de moskeeraad. 
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Dee kinderen hebben altijd Nederlandse vrienden gehad, in de buurt en op school. 
Toenn de oudste kinderen acht en vijf waren zijn we naar Heerhugowaard verhuisd. 
Ikk heb dat expres gedaan omdat de huurwoningen die mij aangeboden werden 
voorr mijn familie, steeds in dezelfde allochtone buurt lagen. Ik wilde niet dat mijn 
kinderenn in zo'n buurt op zouden groeien. Ik ben toen verhuisd naar Heerhugo-
waard.. Dat waren toen, en ook nu, naar verhouding vrij dure huurwoningen, maar 
ikk zag dat als een investering in de toekomst van de kinderen. Mij n Turkse vrien-
denn zeiden, "Waarom huur je zo'n dure woning, de woningen zijn hier toch veel 
goedkoper,""  maar ik heb mij daar niets van aangetrokken en ik ben heel blij dat ik 
diee beslissing genomen heb. In de straat waar we nog steeds wonen in Heerhugo-
waardd waren wij de eerste buitenlandse familie en ook op school waren niet veel 
buitenlandsee kinderen. Ik ben meteen kennis gaan maken met de buren. Ik heb 
henn verteld, "Wi j komen uit Turkije, maar ik hoop dat we goede buren worden." 
Enn ik heb hen meteen uitgenodigd om langs te komen. (Turkse vader) 

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

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

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

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

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

Ikk ben een jaartje in Marokko geweest en heb daar op school gezeten. Dat was toen 
ikk naar de vijfde klas moest. Ik ging met mijn zuster en mijn broertje en mijn ande-
ree zusje, mijn ouders waren gewoon hier. Het lag aan ons accent [Nederlands ac-
centt in het Marokkaans-Arabisch] weet je, en mijn vader wou dat wij het Arabisch 
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eenn beetje beheersten en toen moesten wij naar Marokko. Het is ons wel aardig 
gelukt.. We woonden daar bij mijn oom. Ik kon al een beetje Arabisch, want ik zat 
hierr ook op de moskeeschool en op de Marokkaanse school en op school, kreeg ik 
ookk nog Arabisch. Ik kan het wel lezen. (Marokkaans meisje; VBO-advies) 

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

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

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

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

Sociaal-pedagogischSociaal-pedagogisch klimaat op school 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee herinnering aan deze leraar is een dierbare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ContactContact tussen ouders en school 

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

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

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

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

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

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

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

Ikk ben toen wel gaan praten over de inhoud van het geloof. Ik wilde dat mijn kin-
derenn niet hoefden mee te doen aan het godsdienstgebeuren op school. Ik heb 
henn uitgelegd dat ik moslim ben en ik heb gevraagd of de kinderen niet wat an-
derss mogen doen als het over het geloof gaat in de klas. Eerst zeiden ze dat dat 
niett kon, maar toen heb ik voorgesteld dat de kinderen taakjes zouden doen 
inn vakken waar ze slecht in zijn. Zodoende zouden ze niet de klas uit hoeven of 
zoiets.. Als de vier of vij f Marokkaanse kinderen bij elkaar gezet zouden worden 
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opp dat halve uurtje per dag, dan zouden ze rustig kunnen werken aan hun eigen 
dingenn in de klas zonder andere kinderen te storen. Ik begrijp dat zo'n situatie 
voorr de juffrouw ook moeilijk is. Maar voor de kinderen zou het ook moeilijk 
zijnn als ze de les uit moeten, dat is vervelend en het zet hen ook te veel apart van 
dee andere kinderen. De leerkrachten hebben er toen over gepraat en ze zijn met 
hett plan akkoord gegaan. Als je gewoon gaat praten dan kom je er altijd uit. 
(Turksee vader) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschillenn in migratiegeschiedenis en veranderende context 

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

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

Voorall  de verschillen in taaiscores zijn aanzienlijk, maar in een aantal gevallen zijn ook 
dee verschillen in rekenscores beduidend. Tesser et al. stellen hierover: 'Het is niet uit-
geslotenn dat het hierbij gaat om scholen waar het aandeel allochtone leerlingen in 
kortee tijd is toegenomen. Het ziet ernaar uit dat juist deze scholen de moeilijkheden 
diee dit met zich meebrengt nog niet aankunnen' (1995: 272). De scholen waar de au-
teurss naar verwijzen zijn voornamelijk te vinden in de oudere wijken van de grote ste-
den.. Veel jongeren uit mijn onderzoek hebben op dergelijke scholen gezeten. Tesser 
ett al. (1995: 285 e.v.) wijzen erop dat de mate van concentratie het schooladvies be-
ïnvloedt,, wat op zij n beurt — zoals ik ook in het vorige hoofdstuk heb laten zien — grote 
gevolgenn heeft voor de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs. De Turkse en Marok-
kaansee jongeren die op scholen zitten met 85 procent allochtone kinderen, mogen op 
basiss van hun advies vaak alleen naar een categoriale school voor VBO of MAVO. De 
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jongerenn die op scholen zitten met 5 procent allochtone leerlingen, mogen veel vaker 
mett hun advies naar een brede brugklas. Dit heeft dus een belangrijk effect op de 
schoolloopbaan.'5 5 

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

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

Dee keuze voor een 'witte buurt' of een 'witte school' wordt vaak verbonden met 
eenn bepaalde houding van de ouders. Zij zouden meer dan andere ouders op integratie 
zijnn gericht of zich willen onttrekken aan de sociale controle van de eigen gemeen-
schap.'77 De ouders is niet gevraagd naar de motieven van de verhuizing naar de Tuin-
steden,, maar uit mijn onderzoek blijkt wel dat deze ouders meer op de Nederlandse 
samenlevingg zijn georiënteerd dan andere ouders. Zo is er in deze gezinnen een posi-
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tieveree houding ten opzichte van het gebruik van het Nederlands, vriendschap met 
Nederlandsee kinderen en deelname aan gezamenlijke activiteiten. Het toestaan van 
zwemmenn in gemengde groepen en (meerdaagse) schoolreisjes zijn hiervan de klas-
siekee voorbeelden. 

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

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

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

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

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

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


