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HoofdstukHoofdstuk 7 

Succes-- en faalfactoren in het voortgezet en 
vervolgonderwijj  s 

Succesvol-zijn,, vroegtijdig de school verlaten en de posities daar tussenin worden 
bepaaldd aan de hand van de selectie in het voortgezet en vervolgonderwijs. Ik bespreek 
inn dit hoofdstuk succes- en faalfactoren die in dit tweede deel van de schoolloopbaan 
eenn rol spelen. Naarmate de succesfactoren sterker aanwezig zijn, is het waarschijnlij-
kerr dat de jongeren ook daadwerkelijk succesvol zijn. Hetzelfde geldt omgekeerd voor 
dee faalfactoren, maar het is ook mogelijk dat er zowel succes- als faalfactoren werk-
zaamm zijn. Dit laatste zien we vaker bij de jongeren die de middenposities in het on-
derwijss innemen. De bespreking van deze factoren aan de hand van de interviews ver-
legtt automatisch de blik in de richting van het netwerk van de jongeren en de om-
standighedenn waarin zij hun prestaties leveren. Daarbij moet steeds in het oog worden 
gehoudenn dat de jongeren zelfdegenen zijn die hun omgeving voor ons inzichtelijk 
maken.. Het is hun subjectieve visie op hun school- en leersituatie. 

Inn hoofdstuk 4 en 5 heb ik de belangrijkste schoolroutes, respectievelijk selectiemo-
mentenn beschreven. De meeste schoolroutes splitsen zich in het voortgezet en vervolg-
onderwijs:: na de brugklas, de MAVO, het VBO en het MBO moet er opnieuw worden 
gekozen.. Ik zou voor elk van deze selectiemomenten apart kunnen bekijken welke 
succes-- en faalfactoren een rol spelen. In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat de hulp bij 
exactee vakken in de brugklas de belangrijkste factor is voor doorstroming naar de 
HAV OO of het vwo. In dit hoofdstuk blijkt dat de hulp het vaakst wordt gegeven door 
ouderee broers en zussen en, in mindere mate, door (bijles)leerkrachten. Praktische 
hulpp bij exacte vakken is echter ook van belang voor jongeren op de MAVO. Een flink 
aantall  van hen stroomt dankzij de hulp van oudere broers en zussen door naar de 
HAVO.. Voor het inzicht in de mechanismen die een rol spelen bij de schoolprestaties is 
hett niet van wezenlijk belang of de hulp is gegeven in de brugklas of op de MAVO. Om 
diee reden geef ik dan ook niet per selectiemoment of route aan welke hulp van belang 
is.. In dit hoofdstuk gaat het erom dieper inzicht te krijgen in de werking van succes-
enn faalfactoren. Voor het belang van de factoren voor de verschillende selectiemomen-
tenn en routes verwijs ik naar hoofdstuk 4 en 5. Ik geef bij de citaten en voorbeelden wel 
iederee keer aan op welke route en welk selectiemoment ze van toepassing zijn. De fac-
torenn die hieronder aan bod komen, worden door de jongeren het meest genoemd en 
spelenn op meerdere routes een rol. 
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Succesfactoren n 

Inn deze paragraaf komen de mensen in beeld die de jongeren actief hulp en ondersteu-
ningg hebben geboden, waardoor de selectie op verschillende momenten positief 
iss beïnvloed. Achtereenvolgend zijn dat oudere broers en zussen, leeftijdgenoten, 
(bijles)leerkrachtenn en kennissen. De factoren die hier in verband met de selectiemo-
mentenn worden genoemd, leiden niet altijd tot succes in de zin zoals eerder gedefi-
nieerdd (een opleiding op HAVO-niveau of hoger). Zo geeft de keuze voor een brede 
brugklass niet vanzelf toegang tot de HAVO, of is het met hulp en ondersteuning berei-
kenn van een MBO-vervolgopIeiding nog geen garantie voor succes. De factoren leveren 
well  een bijdrage aan succes enn op sommige momenten is zeer direct een relatie te leg-
genn tussen succesfactoren en het behalen van een succesvol scholingsniveau. Dit is bij-
voorbeeldd het geval als iemand wordt gestimuleerd om na het MBO een vervolgoplei-
dingg te doen in het HBO. 

HulpHulp van oudere broers en zussen 

Dezee hulp binnen het gezin komt op verschillende momenten in de schoolloopbaan 
enn op uiteenlopende routes naar voren. Het gaat daarbij om praktische hulp, advies, 
begeleiding,, stimulans en bemiddeling. Op alle schoolniveaus, van VBO tot VWO, ver-
tellenn jongeren over de praktische hulp van oudere broers en zussen.' Hun adviezen 
hebbenn een aantal jongeren de mogelijkheid gegeven door te stromen naar de brede 
brugklas.11 Sommige jongeren zijn de hele periode in het voortgezet onderwijs door 
eenn oudere broer of zus begeleid, andere alleen op cruciale momenten.' In hoofdstuk 5 
hebb ik laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren worden gestimuleerd om binnen 
hunn mogelijkheden op het hoogst haalbare niveau te presteren. Dit geldt vooral voor 
dee brugklas, het VBO en de MAVO. Verder hebben zij bijna allemaal wel een periode 
waarinn het niet zo goed gaat op school of waarin de motivatie voor school daalt. Juist 
inn deze periodes kunnen oudere broers en zussen een waardevolle, stimulerende rol 
spelenn en hen door deze moeilijke periodes slepen. Soms vervullen de oudere kinderen 
inn het gezin een bemiddelende rol bij problemen met de ouders of de school.4 

Hunn inspanningen spelen soms een beslissende rol bij de doorstroming van de 
brugklass naar de HAVO of het vwo, het afmaken van de HAVO of het vwo, de door-
stromingg van de MAV O naar de HAVO en die van het VBO of de MAV O naar het MBO en 
verder,, het HBO. Voor een groot deel van de jongeren is deze hulp cruciaal in de ver-
klaringg van hun succes. Jongeren met oudere broers en zussen die een hoge opleiding 
hebbenn genoten en de jongste kinderen in het gezin noemen deze vorm van hulp het 
vaakst. . 

Inn het onderwijssociologische onderzoek naar migrantengezinnen wordt in het alge-
meenn weinig aandacht besteed aan de rol van oudere broers en zussen. In een aantal 
kwalitatievee studies wordt eraan gerefereerd, maar is het thema niet verder uitge-
werkt.'' In de verhalen over school komt het belang van de steun van oudere broers en 
zussenn evenwel voortdurend terug. Naarmate ik mij meer van dat belang bewust 
werd,, ben ik ook gaan doorvragen naar hun rol. Zodoende kwam ook het sociaal-



i o6 6 DeDe sleutel tot succes 

emotionelee aspect van de onderwijsondersteuning door oudere kinderen in hec gezin 
naarr voren. 

Marokkaansee en Turkse gezinnen zijn gemiddeld veel groter dan Nederlandse; ge-
zinnenn met vier of vijf kinderen zijn geen uitzondering. In veel gezinnen is het leef-
tijdsverschill  tussen de oudste en de jongste groot en vooral in de omvangrijkste gezin-
nenn loopt dit soms op tot meer dan tien jaar. De oudsten in het gezin hebben in de 
regell  een taak in de opvoeding van de jongere kinderen (Pels 1991a: 61-62, 91). De 
apartee benaming in het Marokkaans en Turks voor de oudste broer en zus geeft het 
belangg aan dat aan die positie wordt gehecht. In het Marokkaans-Arabisch wordt de 
oudstee zus eaziza genoemd, de oudste broer eaziz. In het Turks heten zij respectieve-
lij kk abla en abi (Van der Hoek 1995: 646). 

Dee oudste kinderen zijn in tegenstelling tot de jongste veelal in Marokko of Tur-
kijee geboren en hebben daar hun kleuterjaren doorgebracht; de jongsten hebben 
meestall  hun hele schoolloopbaan in Nederland doorlopen. De oudste kinderen zijn, 
zoalss veel jongeren van de tussengeneratie, niet erg hoog gekomen in het onderwijs. 
Maarr anders dan de ouders zijn zij bekend met het Nederlandse onderwijssysteem en 
kunnenn zij zich in het Nederlands goed verstaanbaar maken. Belangrijk is dat broers 
enn zussen juist in de periode van het voortgezet onderwijs meer naar elkaar toe trek-
ken.. Zij wisselen verhalen uit over de gedeelde wereld van school en over gemeen-
schappelijkee vrienden. Onderlinge hulp en ondersteuning horen daar vanzelfspre-
kendd bij. De oudste kinderen kunnen met grote precisie aangeven wat de zwakke 
kantenn van de jongere zijn. Ze weten bijvoorbeeld dat zij leeropdrachten vaak niet 
goedd lezen, of zich niet goed kunnen concentreren. Veel ouders zijn niet eens op de 
hoogtee van de vakken die de kinderen volgen. Voor hen tellen vooral de cijfers op het 
rapport. . 

Dee oudere kinderen grijpen soms ook in als een broertje of zusje dreigt te blijven 
zitten.. Zij weten beter dan de ouders wie zij daarvoor moeten aanspreken en wat bij-
voorbeeldd de mogelijkheden zijn om bijles te regelen. Voor de ouders is het veelal gis-
senn waar het probleem ligt. Vaak krijgen de kinderen van hen alleen te horen dat ze 
harderr moeten werken als ze met een onvoldoende thuiskomen.7 Zo'n advies is weinig 
motiverendd als kinderen de stof niet hebben begrepen. Nijsten karakteriseert de com-
municatiee tussen ouders en kinderen in het algemeen als belerend en controlerend. 
Hunn op- en aanmerkingen over school nemen vaak de vorm aan van een preek (1998: 
150,157).88 Als de ouders zich hier te veel schuldig aan maken, werkt dit juist in de pu-
berteitt averechts (Veenman 1996a: 30; 1996b: 32). Tegelijkertijd zijn andere onderwer-
pen,, zoals verkering en de omgang tussen meisjes en jongens, taboe (Nijsten 1998:151). 
Hett preken aan de ene kant en het gebrek aan openheid aan de andere, zorgen vooral 
inn de puberteit voor een verwijdering tussen ouders en kinderen. Broers en zussen 
compenserenn dit gemis aan uitwisseling en contact binnen het gezin. 

Advies Advies 
Voorr een aantal jongeren hebben oudere broers en zussen een doorslaggevende rol 
gespeeldd in de school- en/of vakkenkeuze.9 Zoals in hoofdstuk 5 al naar voren kwam, 
zijnn slechts enkele jongeren met een laag basisschooladvies in een brede brugklas 
terechtgekomenn en hebben zij zich veel moeite moeten getroosten om daar aange-
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nomenn te worden. In dit soort situaties zijn oudere broers en zussen vaak degenen 
die,, meer  dan ouders, kunnen beoordelen of een advies te laag is en welke schoolsoort 
hett  beste iS. Zi j  ucuuCn VaaK OOK OVcrZiCii t öVcï uc ffiiuuciuafc  SCuüicÜ i a UC uUUit , 

wetenn iets over de reputatie van die scholen en kennen het systeem van brugklassen. 
Maarr  belangrijk is vooral dat zij  een goede inschatting van de capaciteiten van de jon-
geree kinderen in het gezin kunnen maken. Het verhaal van een Marokkaanse jongen 
illustreer tt  dit . 

V/att  ik mij  kan herinneren, is dat ik redelijk goed was op de basisschool. Ik was 
redelijkk  goed in rekenen en taal. Maar  in groep acht, toen ik een keuze moest ma-
kenn voor  de volgende school, kreeg ik een gesprek en toen zei de leraar, "Weet je 
watt  ji j  moet doen? Jij  moet IT O gaan doen, lekker  met je handen gaan werken, of 
LTS."' °° Ik zei, "Maar  meneer, ik wil dokter  worden."  "Dat is niks voor  jou, dat is te 
moeilij kk  voor  jou, dat is echt niks voor  jou."  Daar  bleef hij  op hameren. Hi j  gaf mij 
echtt  een negatief advies. Hi j  bleef bij  zijn advies voor  lager  beroepsonderwijs. Toen 
hebb ik me ingeschreven voor  een scholengemeenschap met MAVO , HAV O en vwo. 

Heell  veel Marokkanen gingen toch naar  de LTS, die vinden het wel leuk, maar  dat 
wouu ik toen helemaal niet. (Marokkaanse jongen; HBO) 

Bijj  het gesprek met de leraar  waren zijn ouders niet aanwezig, wel zijn zes jaar  oudere 
zus. . 

Zi jj  vond het toen ook merkwaardig. Zij  zei ook, "Ho e kan het nou, hij  presteert 
gewoonn goed op school, hij  doet zijn best, hij  haalt niet al te veel kattenkwaad 
uit.""  Zi j  vond het raar. Die leraar  zei tegen haar, "I k moet advies geven wat hij  het 
leukstee zal vinden."  Dat zei hij  ook zo. Misschien is het ook wel een logische 
gedachtee van die leraar. Want het was algemeen bekend, Marokkaanse jongeren 
willenn het liefst iets in de techniek doen. Er  zaten ook meer  buitenlanders op het 
LBO .. LTS, daar  ging je gewoon automatisch van uit . Hi j  heeft mij  nooit advies 
gegevenn om iets hogers te doen, HAV O of MAV O misschien. Hi j  heeft mij  echt 
gezegd::  "IT O of LTS, echt iets voor  jou, ik zal je gelijk het adres geven van die 
school.. Ik regel wel een gesprek met die leraar  van die LTS."  Hi j  vroeg niet eens 
naarr  mij n mening. 

Zij nn zus vond dat er  op grond van zijn schoolresultaten meer in zat dan de leerkracht 
aangaf.. Bovendien klonk het verhaal van de leerkracht haar te stereotiep in de oren. 
Mett  steun van zijn zus koos deze jongen afwijkend van het advies van de leerkracht 
voorr  een brede scholengemeenschap. Na de brugklas is hij  doorgestroomd naar de 
HAV OO en vervolgens naar  de HEA O gegaan. 

Veell  oudere broers en zussen hebben zelf negatieve ervaringen met schooladviezen 
enn -keuzes en reageren alert en fanatiek als andere kinderen in het gezin lage adviezen 
krijgen .. Zi j  vinden dat leerkrachten te weinig vertrouwen in de capaciteiten van 
Turks ee of Marokkaanse leerlingen stellen en hen systematisch onderwaarderen. Het 
Marokkaansee meisje dat hieronder  aan het woord is, heeft via de lange weg van LBO , 
MB OO en een HBO-propaedeusejaar  de universiteit bereikt. Zi j  heeft daardoor  veel tij d 
verlorenn en moet als gevolg daarvan nu een bijbaantj e nemen om haar  studie te bekos-
tigen.. Zi j  komt uit een grote familie; haar  jongste zusje is twaalf jaar  jonger. 
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Zee hadden mij geadviseerd om naar het LBO te gaan. Nou ja, dat doe je dan hè. Als 
autoritairee figuren dat zeggen, neem je dat als ouders natuurlijk wel serieus. Dat 
hebb ik de basisschool eigenlijk best wel kwalijk genomen en nu nog. Als ik daar 
somss met afscheidsavonden of feesten ben, dan zie ik die mensen. Ja, en dan vragen 
ze,, "Wat is er met jou gebeurd, wat ben je geworden?" Dan schrikken ze natuurlijk 
well  als ik zeg dat ik studeer. Dan zeg ik ook eerlijk tegen ze dat ik door hen eigenlijk 
eenn hele omweg heb moeten maken om hier te komen. 

Tja,, dan zeggen ze dat mensen veranderen, dat het waarschijnlijk op dat mo-
mentt wel nodig was en daarna niet meer enzo. Ach, gewoon smoesjes, gewoon niet 
echtt erop ingaan. Ze weten gewoon dondersgoed waar ze mee bezig zijn en wat ze 
gedaann hebben, want ze hebben hetzelfde geprobeerd met mijn zusje. Die is vorig 
jaarr van school afgegaan, kwamen ze ook met een advies dat gewoon te laag was als 
jee keek naar haar rapport, gewoon een tijdelijke indicatie van een Cito-toets. Toen 
begonn het hele verhaal weer opnieuw. Toen dacht ik, daar zit gewoon onbewust 
vann hun kant meer achter, het is niet alleen maar een enkel geval waarin ze te laag 
adviseren.. Ik zie dat gewoon steeds vaker om mij heen gebeuren, dat ik echt het ge-
voell  heb dat ze nog steeds geen vertrouwen hebben in allochtone leerlingen, nog 
steedss niet geloven dat ze de HAV O of het vwo kunnen doen. 

Doorr haar eigen ervaringen wijs geworden en gesterkt in het idee dat er voor haar zusje 

meerr mogelijk was, is zij vervolgens de strijd met de school aangegaan. 

Ikk ben degene geweest die het eigenlijk allemaal heeft geregeld. Onze vader heeft 
hett heel druk met zijn zaak, dus die kan zich daar niet zo mee bezighouden. Dus 
hebb ik dat op mij genomen, omdat ik zoiets had van, dit flikken ze ons niet weer, 
wantt ik had op school precies hetzelfde meegemaakt. Ze had echt een heel goed 
rapport,, ze had echt achtens en negens. Nou, de Cito-toets, dat was gewoon een te-
genvaller.. Er is ook een landelijke discussie of die Cito-toets nou echt een indicatie 
iss voor het niveau van een kind en of het iets eenduidigs is. Dus ik dacht, dat is 
openn voor discussie, maar echt je reinste bureaucratie. Het is gewoon een beetje 
vriendjespolitiekk ook nog, diegenen op de lagere school hebben allemaal contacten 
mett mensen op de middelbare scholen. Je hebt de vrijheid als ouder om zelf een 
schooll  te kiezen, maar als die school al op de hoogte is gebracht van het lage advies 
vann de basisschool, dan kom je niet ver. Ik heb er echt voor moeten knokken dat ze 
opp een HAVO/vwo-school kon komen. Ze had MAVO-advies gekregen en advies 
omm naar een scholengemeenschap met MAV O en HAV O te gaan. Toen zei ik, "Dan 
doenn we haar toch op een scholengemeenschap met HAV O en vwo en dan zien we 
wel.""  "Nee, nee, dat is geen goed idee." Ze hadden haar geadviseerd om naar het 
Amstel-lyceumm te gaan. Dat is best een zwarte school en op dat moment hoorden 
wee daar geen al te beste verhalen over, dat leerlingen het wel kunnen, maar niet 
doen.. Nou, we hadden zoiets van, je hebt toch het recht om voor jouw kind een 
goedee school uit te zoeken? Waarom moet ji j nou naar het Amstel-lyceum, ik wil 
datt ze naar het Vons Vitea gaat, waarom niet? Maar waarschijnlijk zijn zij niet ge-
wendd dat allochtone mensen zich daarmee gaan bemoeien, ik denk dat het voor 
henn ook iets heel nieuws is, een allochtoon die voor zijn kind zeker weet wat-ie wil . 
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Hett is wet gelukt, maar niet op een leuke manier. Ik heb echt gezegd, "Kijk , ik weet 
gewoonn dat julli e van Vons Vitca contact hebben gehad met leraren van haar lagere 
schooll  en ik wil dat julii e dat nu even wegzetten en kijken naar die cijferlijst en zeg-
genn wat julli e indicatie hier is." Zo werkt dat toch? Ja, maar dat is moeilijk, want de 
leraarr weet het allemaal het beste en het zijn niet alleen maar cijfers, maar ook 
psychologie.. Ik heb toen een compromis met ze gesloten. Ik heb gezegd, "Kijk , jul-
liee hebben niks te verliezen, lukt het haar niet in een jaar, dan zorg ik er zelf voor 
datdat ze naar de MAVO gaat, voor mijn part naar het Amstel-lyceum." Dat is toch een 
redelijkk compromis? Nou, echt met heel veel moeite. Maar als het zo moet, dan 
moett het maar zo. 

Behalvee advies bij schoolkeuzes geven oudere broers en zussen vaak raad bij vakken-
keuzes.. De samenstelling van het vakkenpakket heeft belangrijke gevolgen voor de 
mogelijkhedenn in het vervolgonderwijs. Veel vervolgstudies hebben een aantal voor-
geschrevenn vakken en voor leerlingen is het dus noodzaak om in een vroeg stadium te 
wetenn welke kant zij op willen. Op die manier kunnen zij bijvoorbeeld problemati-
schee vakken die niet nodig zijn voor de gekozen vervolgrichting, laten vallen. Zo heeft 
eenn Marokkaanse jongen die op de HAVO zit van zijn oudere broer voorlichtingsmate-
riaall  gekregen over de HEAO. Hij wil management en recht doen en weet op grond van 
diee informatie al in de vierde klas precies welk vakkenpakket hij daarvoor nodig heeft. 
Natuurkundee en Scheikunde, waar hij aanzienlijke moeilijkheden mee heeft, kan hij 
zonderr probleem laten vallen. Het tijdig nemen van dit soort beslissingen kan een 
hoopp problemen besparen. Sommige jongeren nemen bijvoorbeeld moeilijke vakken 
inn hun pakket, terwijl zij deze vervolgens niet nodig hebben voor hun vervolgstudie. 
Anderee jongeren komen er juist pas aan het einde van hun studie achter dat zij met 
hunn vakkenpakket niet naar een gewenste vervolgopleiding mogen. 

Juistt de adviezen van oudere broers of zussen die hetzelfde traject hebben gevolgd, 
kunnenn zeer waardevol zijn. Zij kunnen dan precies vertellen welke vakken moeten 
wordenn gekozen en op welk niveau bepaalde vakken moeten worden gehaald. Boven-
dienn kunnen zij waarschuwen voor problemen bij bepaalde keuzes of vertellen over 
foutenn die zij zelf hebben gemaakt. Zo is de oudste broer van een van de jongens die 
opp de MEAO zitten zelf na de MEAO gaan werken bij een verzekeringsmaatschappij. 
Daarnaastt studeert hij in de avonduren verder voor hulp-accountant. Deze combina-
tiee is hem zwaar gevallen en hij heeft zijn broer dan ook aanbevolen om na de MEAO 

gewoonn door te gaan naar de HEAO. Eerst je studie helemaal afmaken en dan pas gaan 
werken,, is zijn advies. 

PraktischePraktische hulp hij huiswerk 
Voorr een groot aantal kinderen heeft de hulp bij problematische vakken de nipte over-
gangg van de brugklas naar de HAVO of de doorstroming van de MAV O naar de HAVO 

veiliggesteld.. Ook hier zijn de jongeren die een oudere broer of zus hebben die het-
zelfdee traject heeft gevolgd het beste af, omdat zij dan dezelfde lesstof en soms zelfs de-
zelfdee lesboeken hebben gehad. Maar ook een broer of zus die een MBO-oplciding 
volgtt kan helpen met vakken op brugklasniveau. Aan broers of zussen durven de jon-
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gerenn steeds opnieuw hulp te vragen en schamen zij zich ook niet om een tweede of 
derdee keer te zeggen dat zij het niet begrijpen. In de les op school durven de meeste 
jongerenn dat niet, omdat zij dan bang zijn dom gevonden te worden. De meeste jon-
gerenn krijgen hulp voor de vakken Wiskunde en Economie. 

Veell  jongeren hebben moeite met de aanpak van hun huiswerk. Zij weten vaak 
niett hoe zij opdrachten moeten maken en vooral in de eindexamenklas moeten vaak 
werkstukkenn worden gemaakt of opstellen geschreven. 

Ikk heb altijd heel erg veel steun van mijn zus gehad. Ze heeft mij op de middelbare 
schooll  echt heel vaak geholpen met zaken die ik dan niet zo goed begreep. Ik kon 
altijdd bij haar terecht, ik kreeg altijd wel een beetje hulp van haar, dus dat was wel 
eenn hele grote steun voor mij. Ze is nu zevenentwintig, dus we schelen best wel 
veel,, we schelen vijfjaar. Zij heeft mij echt heel vaak geholpen. Want kijk, mijn 
moederr kan mij niet echt helpen. Mij n zus heeft mij vooral met alfa-vakken veel 
geholpen,, Nederlands, Frans, Engels, voornamelijk met Nederlands. Structuren 
vann opstellen, dat ik dat gewoon goed doorhad, ook taalfouten, daar hielp ze mij 
ookk constant mee, verbeteren, samenvattingen van zowel boeken als teksten, hoe 
datt dan allemaal een beetje moest gebeuren, daar heeft: ze mij echt enorm bij gehol-
pen.. Omdat ze mij er echt schema's voor gaf en echt uitlegde hoe het allemaal pre-
ciess moest en hoe het beter zou zijn. Echt heel veel tips kreeg ik van haar, dus dat 
wass erg handig. Ze was altijd heel goed in schrijven en bij mij waren de taalvakken 
juistt het probleem. (Marokkaans meisje; universiteit) 

Dezee zus is zelf pas op haar negende naar Nederland gekomen en via de schakelklas 
naarr de MAV O en daarna naar het M B O gegaan. Zij heeft overigens in alle schoolzaken 
eenn belangrijke rol gespeeld. Zij ging mee naar ouderavonden, hield haar ouders op de 
hoogtee van de verrichtingen van haar zusje op school en zorgde ervoor dat zij onge-
stoordd kon werken als zij een proefwerk had. 

Eenn goede relatie tussen de kinderen is een voorwaarde voor hulp en ondersteu-
ning.. In grotere gezinnen is vaak hulp mogelijk van diverse broers of zussen en leeftijd, 
seksee en opleidingsniveau bepalen dan wie elkaar helpen. Hulp tussen jongens en 
meisjess komt bijvoorbeeld minder voor dan tussen kinderen van dezelfde sekse, om-
datt broers en zussen soms in geheel andere werelden leven. Zo niet de broer en zus uit 
hett onderstaande citaat, die bij hun grootouders wonen omdat hun ouders in Turkije 
leven.. Door deze situatie zijn zij van jongs af aan sterk op elkaar aangewezen. 

Ikk had een zesje voor Wiskunde en dat was dan zo'n "net-aan-zesje", zo'n heel klein 
zesje.. Ik heb geen bijles gehad, dus niet met een steunuur op school, maar ik kreeg 
hulpp van mijn broer. Hij zat toen op de MTS en daarvoor had hij MAV O gedaan. Hij 
zatt natuurlijk veel hoger en met Wiskunde zat hij hoger. Dan vroeg ik hem wat 
heell  simpels en dan wilde ik een uitleg van een kwartier, maar dan kreeg ik een uit-
legg die drie, vier uur duurde. Dan ging hij alles uideggen. (Turks meisje; HBO) 

Hett meisje is zich er wel van bewust dat zij een bijzondere relatie met haar broer heeft. 

Ja,, wij zijn heel hecht. Dat is ook heel uitzonderlijk, vooral omdat hij een jongen is 
enn ik een meisje ben. Terwijl de meeste broers macht willen uitoefenen over hun 
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kleineree zusje.. Wij zijn hartstikke goed bevriend. Dus hij vond het altijd wel leuk 
omm met mij huiswerk te maken. 

Sommigee oudere broers en zussen zijn al getrouwd en wonen niet meer thuis. Hun 
woningg is voor de jongere kinderen vaak een toevluchtsoord. Zij kunnen er rustig 
huiswerkk maken of daarmee worden geholpen. Zeker in examenperiodes is een rustige 
werkplekk belangrijk; in de meeste gezinnen wordt het huiswerk in de woonkamer ge-
maakt.. Praktische hulp kan dus ook bestaan uit het aanbieden van ruimte. 

Hett enige praktische wat ik ze bied, is dat ze naar mijn huis mogen komen, want 
thuiss werkt het gewoon niet. Het is een groot gezin en dat is niet goed voor hun 
huiswerkk en hun resultaten. Dan zeg ik, "Als jullie repetitieweek hebben, of wat 
dann ook, kom dan maar bij mij, want ik zit dan ook meestal te leren." Het is daar zo 
lawaaierigg en rommelig, en de tv staat altijd aan en familie over de vloer. Dat is ge-
woonn geen omgeving voor een leerling, geen eigen bureau, met anderen op een ka-
mer,, typische allochtonenproblematiek. Dat zie ik bij mijn zusje ook echt, die 
maaktt huiswerk aan de eettafel in de eetkamer bij de tv, één zit te eten, één zit de 
krantt te lezen. Dan zeg ik, "Hoe doe je dat in godsnaam?" Ik zou dat gewoon niet 
kunnen,, nu zou ik dat niet meer kunnen. (Marokkaans meisje; HBO) 

Begeleiding Begeleiding 
Veell  oudere broers en zussen vergezellen de ouders naar ouderavonden of gaan zelfs in 
plaatss van hen. Zij worden hierdoor heel concreet geconfronteerd met de prestaties 
vann de jongere kinderen en raken zo vanzelf meer betrokken bij hun schoolloopbaan. 
Beterr dan de ouders zijn zij op de hoogte van de inhoud van en de problemen bij be-
paaldee vakken. Als er problemen zijn, kunnen zij ook makkelijker met leerkrachten 
overleggenn wat daaraan kan worden gedaan. Zij regelen bijvoorbeeld bijles, of gaan in 
overlegg met de mentor na of er nog bepaalde vakken in het pakket kunnen worden ge-
ruild,, zodat de kans op slagen groter is. 

Sommigee oudere broers en zussen hebben het contact met school volledig van de 
ouderss overgenomen, zoals in het geval van een Turkse jongen die in het VBO zit. Zijn 
zuss is acht jaar ouder, inmiddels getrouwd en heeft een baan bij de politie. Zij heeft de 
MAV OO gedaan en daarna de politieacademie. De ouders leggen alle schoolzaken in het 
gezinn eerst voor aan deze oudste dochter. Zij heeft met haar broertje de school uitge-
zochtt en is degene die contact met de leerkrachten onderhoudt. Ook is zij, in nauw 
overlegg met leerkrachten, intensief betrokken geweest bij de keuze van zijn vakken-
pakkett en vervolgstudie en geeft zij hem bij een aantal vakken praktische hulp. Hoe-
well  hij op de lagere school zeer laag is getest (IVBO), kan hij dankzij die intensieve be-
geleidingg toch door naar de MEAO. 

Inn de meeste gevallen is het contact met de school niet zo intensief en springen 
ouderee broers en zussen pas bij op momenten dat er een belangrijke beslissing moet 
wordenn genomen. Een Turkse jongen illustreert dit aan de hand van zijn middelbarc-
schoolperiode.. Hij studeert nu geneeskunde, maar is ooit op de MAV O begonnen. 
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Wiskundee ging in de derde wat zwakker, daar had ik problemen mee. Ik liep dat te 
verpestenn en toen wilden ze op school dat ik Wiskunde zou laten vallen. Toen werd 
mijnn zus kwaad, want als ik "Wiskunde-stop" zou kiezen, zou ik ook geen Natuur-
kundee mogen kiezen in de vierde, want ik wilde daarna naar het vwo. Dan kon ik 
elkk plan vergeten dat ik arts zou worden, dat ik ooit geneeskunde zou studeren. 
Mij nn droom was gewoon kapot als ik met Wiskunde moest stoppen. Toen zei mijn 
zus,, "Je gaat morgen gewoon terug en je kiest "Wiskunde-vervolg", ongeacht wat 
zee zeggen." Toen kwam de conrectrix, die was laaiend gewoon dat ik "Wiskunde-
vervolg""  had gekozen. Ze zei, "Je kan Wiskunde niet kiezen. Je blijf t er dit jaar op 
zittenn en als je dat niet doet, dan gaat het in vier vwo wel fout. En ook al zou je dat 
redden,, dan haal je zeker een twee op je examen. Dat red je nooit van je leven." Ik 
vondd altijd dat ze mij onderschatte, ook in twee MAV O /HAVO. Toen zei ze nog te-
genn mijn zus, "Je kan hem beter dat herexamen niet laten doen. Als je nou gewoon 
tekent,, gaat hij gewoon naar drie MAV O volgend jaar, dat is veel beter voor hem." 
Toenn werd mijn zus kwaad en heeft ze ruzie gemaakt, en ik heb het gehaald. Aan de 
enee kant word je dan hartstikke kwaad, maar aan de andere kant motiveerde het 
ook,, om de leraren dwars te zitten. Ze had op een bepaald punt wel gelijk, voor 
Wiskundee had ik een vijf , het was de enige vijf die ik had. Ik dacht, misschien heeft 
zee wel gelijk, nu komt het vwo, nou wordt het moeilijk. Maar toen was ik toch wel 
eenn stap verder, want op het vwo ging het goed, helemaal het eerste jaar. Vij f vwo 
wass gewoon voor mij een herhaling van vijf HAVO. Negens achter elkaar en in zes 
vwoo heb ik ook niet hard gewerkt. 

Mij nn zus, die drie jaar ouder is, heeft destijds voor LHN O gekozen, "omdat dat 
makkelijkerr was". Zij is dan ook met allemaal negens weggegaan. Ze deed niks en 
zee haalde nog negens. Zij kon gewoon hoger, maar zij heeft dat nooit gedaan. 

Opp zijn beurt vervult hij voor zijn jongere broer nu de rol die zijn zus voor hem heeft 

gespeeld. . 

Vorigg jaar heb ik me bemoeid met zijn basisschooladvies. Mij n opa lag op sterven 
enn toen is mijn broertje een paar maanden met mijn vader meegeweest naar Tur-
kije.. Hij is daarna van school veranderd en toen heeft hij de begintoets in de vijfde 
klass verknald. Hij had MAVO-niveau of net onder MAVO-niveau. Maar hij heeft 
daarnaa echt hard gewerkt, want toen hij klaar was met de zesde klas, was hij al bezig 
mett Wiskunde voor de brugklas. Zijn Nederlands was ook goed. In zijn eindtoets 
scoordee hij alles op vwo-niveau, maar ze wilden hem geen vwo-niveau geven om-
datt hij de begintoets had verprutst in de vijfde klas. Dan denk ik, kijk eens wat ver-
der,, er zijn omstandigheden. Maar ze zeiden, "Ja, ik weet niet wat zijn mogelijk-
hedenn zijn." Ze zeiden, "Hi j heeft problemen met Nederlands." Ja, ik heb ook pro-
blemenn gehad met Nederlands, ik zei ook die en dat verkeerd, klopt, soms kennen 
wijj  uitdrukkingen niet. Toen kreeg hij een advies en toen was het een HAVO-
advies,, eigenlijk MAV O /HAVO . Wij wilden hem eigenlijk naar het gymnasium stu-
ren,, dan zou hij verder zijn dan ik. Maar daar werd hij niet geaccepteerd, vanwege 
zijnn HAVO-advies. Ik heb toen met leraren van het gymnasium gesproken en we 
hebbenn het over verschillende dingen gehad. Aan de ene kant is het toch een beetje 
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tee bekakt voor hem, ik weet niet of hij zich daar had kunnen redden, of hij wel mee 
hadd kunnen gaan met die stroom. Het is toch wel een aparte groep. Achteraf ben ik 
tochh wel blij dat hij naar het Spaarne-lyceum is gegaan. Daar heeft hij ook leraren 
diee ik heb gehad, en waar ik uiteindelijk heel goed mee kon opschieten. Ik heb ge-
woonn een babbeltje met ze gehouden, ik weet gewoon dat ze goed voor hem gaan 
zorgen.. Ik heb ze gezegd, "Hij lijk t gewoon op mij, dus je zal behoorlijk streng 
moetenn zijn." 

Veell  jongeren hebben door gedragsproblemen hun school niet afgemaakt, zijn blijven 
zittenn of naar lagere schoolsoorten afgestroomd. Meestal gaat het om brutaal gedrag in 
dee klas, in combinatie met spijbelen. In de gespijbelde uren trokken sommige jongens 
err dan met vrienden op uit om rotzooi te trappen of snoep of drinken te stelen in 
winkels.. Vooral op de VBO-scholen zijn veel jongens hierdoor in de problemen ge-
raakt.. Een zekere mate van toezicht en controle op hun doen en laten is juist in de pu-
berteitt een buffer tegen schooluitval. In sommige gevallen nemen oudere broers en 
zussenn die rol op zich, zoals in het volgende voorbeeld van een jongen die destijds op 
dee LTS zat. 

Ikk ging helemaal niet om met Turkse jongens op die school, alleen met Nederlan-
ders.. Ik ging niet met ze om. Als ze ergens heen gingen, bleef ik in de kantine zitten, 
gaann julli e maar. Daar had ik gewoon geen zin in en daar hadden zij mij ook voor 
gewaarschuwd.. Ze gingen toch alleen maar herrie schoppen. Het was ook een beet-
jee een aso-school. (Turkse jongen; MTS) 

Dee 'zij' die hem hebben gewaarschuwd, blijkt zijn oudere broer te zijn, die op dezelfde 
LTSS heeft gezeten. Hun ouders hebben zich niet met hun studie bemoeid, alleen als zij 
hunn rapport kregen hield de vader 'een preek'. 

Dee Turkse geneeskundestudent die ik hiervoor al aanhaalde, heeft zijn (veel) jongere 
broerr zeer intensief begeleid. Hij woont samen met een Marokkaanse student in een 
nieuwbouwwijkk buiten Amsterdam. Als ik hem interview, komen zijn broertje en 
dienss Hindoestaanse vriendinnetje op bezoek. Ze gaan ergens in een hoek zitten alsof 
zee er thuis zijn en zetten een plaatje op. Zijn broer geeft aan dat ze vanwege het inter-
vieww maar even kunnen blijven. Als ze weggaan, vraagt de jongen of hij geld kan krij-
genn om met zijn vriendinnetje naar de bioscoop te gaan. Zijn broer kijkt streng: 'Je 
krijgtt het, maar we hebben een deal, hè?' Het broertje knikt en kijkt ernstig, waarna ze 
alletweee beginnen te lachen. 'Ik zie je morgen.' Deze student volgt zijn broer al sinds 
dee lagere school. Ik geef een uitgebreid citaat om te laten zien hoe veelomvattend die 
begeleidingg soms is. Hij begint zijn verhaal met te vertellen dat hij zijn broertje on-
langss huisarrest heeft gegeven. 

Ja,, ik ben degene die dat doet. Mijn vader is te oud, tja, hij is tweeënvijftig. Hij is, 
zegg maar, afgepeigerd. Mijn broertje neemt hem te veel in de maling. Bij mij was 
hijj  gewoon streng, maar mijn broertje neemt hem continu in de maling. Hij kan 
doenn wat hij wil. Hij zit op het lyceum, hij voetbalt, hijj  was bijna naar Ajax gegaan, 
duss hij denkt dat hij meer mag. En dat mag hij ook wel, mijn broertje heeft het veel 
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beter,, de weg is vrijgemaakt. Maar goed, nu had hij zichzelf ziek gemeld. Ik heb 
gezegd,, "De volgende keer dat je je ziek meldt, moet je je eerst ziek melden bij mij. 
Jee moeder kun je in de maling nemen, maar als je het aan mij vertelt moet je ook 
echtt ziek zijn, want ik kan het zien." Hij weet natuurlijk dat ik geneeskunde stu-
deer.. Hij weet natuurlijk niet precies wat ik al geleerd heb, dus dan schrikt hij zich 
rot,, dan doet hij het niet meer. Als je niet ziek bent, krijg je op je donder van mij. Ik 
hebb ook een keer gehoord dat hij had gelogen en toen heb ik hem twee keer thuis 
latenn zitten. De eerste keer heeft hij het geflikt om het te weigeren. Ik werd gewoon 
laaiendd op hem, hij heeft mij een keer zo ver gedreven dat ik, alsjeblieft, bafï! Toen 
schrokk ik, dus nu ben ik eigenlijk hetzelfde als mijn eigen vader, waar ik altijd tegen 
was.. Ik heb gezegd, "Ik heb je gewaarschuwd, binnenblijven is binnenblijven, dan 
gaa je niet met mij dollen, dan ga je niet voetballen, al is het vlak voor de deur, dat 
interesseertt mij niet." Toen heb ik hem ook een goeie verkocht. Ik liet hem twee 
uurr uithuilen en toen ging ik naar boven. Maar de tweede keer dat hij huisarrest 
had,, dat was wat langer, toen heeft hij twee weken uitgezeten. Maar ik zeg tegen 
mijnn moeder, "De volgende keer dat hij zich ziek meldt en hij is niet ziek, dan bel je 
gewoonn naar school en dan vraagje gewoon of hij naar school is geweest. Daar hoef 
jee helemaal niet moeilijk over te doen, als ji j vraagt of hij naar school is geweest en 
ji jj  weet dat hij thuis is geweest, en school neemt aan dat hij ziek is of zijn vriendje 
verteltt dat hij ziek is tegen de leraar, dan wordt het gewoon gerekend als spijbelen 
enn dan kan hij een paar middagen gaan nablijven." Zo moet je dat gewoon spelen. 
Enn als hij dat een paar keer flikt  dan moet hij van school af. Dus kies maar. En daar 
iss hij wel van geschrokken. 

Ikk houd mij ook met de ouderavonden bezig, het gaat hier fout en hier fout. 
Mij nn vader ging met mij mee en ik ga met mijn zusje en broertje mee. Omdat ik 
hett beter begrijp, en dan kan ik thuis verslag geven, aan mijn vader vertellen van 
zuss en zo. Mij n vader zegt, "Hi j heeft er toch meer verstand van, hij kan beter kij -
kenn naar hoe zijn Nederlands is in de klas, kijken naar z'n schriften." Ik beloon ze 
ook.. Ik zeg, "Al s je dit jaar haalt, krijg je een crossfiets. Als ji j het haalt, wil ik er best 
mett mijn vader over praten, om een computer voor je te kopen." Wat kost zo'n 
dingg nou tegenwoordig en dan kan hij daar ook alvast mee leren omgaan, dan kan 
hijj  vast wennen. Dat scheelt ook met verslagen, als je het op de computer doet, dat 
iss toch beter. Ik wil ook dat mijn broertje mijn jongere zusje helpt. Ik wil dat hij 
haarr met Nederlands helpt. Mij n andere zusje heeft het verpest, maar dat betekent 
niett dat zij het moet verpesten. Ondertussen heeft hij ook geholpen met haar reke-
nen,, met haar uitspraak Nederlands en met het lezen uit boeken en met haar spel-
ling.. Ik ben daar niet meer thuis, maar als er iets is, dan kan hij mij bellen en dan ga 
ikk er wel effe heen. Ik heb geen controle over mijn zusje. Hij is al wat wijzer en hij 
heeftt het pas gehad, hij zal het beter weten dan ik, de systemen die er nu op de 
basisschooll  zijn, dat heeft hij ook zo gehad. Hij weet het wel. 

Dezee Turkse student heeft in feite de rolvan zijn vader overgenomen. Die laat het aan 
hemm over hoe hij de jongere kinderen in het gezin begeleidt en geeft hem de vrije hand 
inn beslissingen over schoolzaken. Zij n ouders hebben zijn oudere zussen nooit gesti-
muleerdd om verder te studeren. Hi j vindt dat verkeerd en wil dan ook dat zijn jongste 
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zusjee doorstudeert. De ouders ondersteunen hem daarin niet, maar verzetten zich er 
ookk niet tegen. 

Inn sommige gezinnen zijn er conflicten tussen een kind en de vader. Oudere broers en 
zussenn hebben veelal eerder soortgelijke conflicten meegemaakt en kiezen dan ook vaak 
partijj  voor hun jongere broer of zus. Zo heeft een Marokkaanse jongen die een VBO-
opleidingg doet veel problemen met zijn vader. De ondersteuning en opvang van zijn 
ouderee zussen houden hem op de been. Zij n vader is heel streng. Hij mag vaak het huis 
niett uit en daar is veel ruzie over. Het argument van zijn vader is dat hij anders rottig-
heidd gaat uithalen met zijn vrienden. De jongen ziet dit op zijn beurt als een gebrek aan 
vertrouwen.. Om zijn vrienden te zien gaat hij soms stiekem naar buiten, maar als zijn 
vaderr daar achter komt is het huis te klein. Zijn vader dreigt regelmatig dat hij hem 
naarr Marokko zal sturen. Dat die dreiging reëel is blijk t later in het interview, als de 
jongenn vertelt over zijn tussentijds verblijf in Marokko. Hij heeft drie jaar bij zijn oom 
inn Marokko gewoond en was al die tijd bang dat zijn vader hem daar zou laten. 

Naa mijn zevende jaar moest ik van mijn vader naar Marokko. Ik moest daar Ara-
bischh gaan leren en hij dacht, die meesters daar, die zijn moeilijker dan hier. Maar 
verkeerdd gedacht... Als ik hier doorgegaan was op de basisschool, dan had ik nu 
misschienn op de HAV O gezeten. 

Zij nn broertje is destijds niet naar Marokko gestuurd. Dat had niet zozeer met zijn 
(goede)) gedrag te maken, maar had een praktische reden. 

Zee dachten, één is genoeg. Als je brieven schrijft naar Marokko, dan is het toch 
beterr dat ik Arabisch kan schrijven. Al die problemen van hun, als het geheim is, 
datt gaat mijn vader niet laten lezen aan een ander. Maar als ik hier was geweest, dan 
wass het beter geweest. Maar hij denkt niet aan mij, hij denkt alleen aan zichzelf. 

Zij nn drie oudere zussen hebben eveneens problemen gehad met hun vader. Zij zijn in 
Marokkoo geboren; de jongste kwam op haar zesde naar Nederland. Twee zussen heb-
benn op de MAV O gezeten en eentje op de HAVO , maar ze hebben alledrie hun school 
moetenn afbreken omdat ze van hun vader moesten trouwen. Twee zussen wonen in 
Alkmaar,, de derde in Amsterdam. Hi j gaat vaak bij hen langs, vooral bij zijn 'Amster-
damse'' zus. Haar huis is de enige plek waar hij met toestemming van zijn ouders naar 
toee mag. Juist omdat zij zelf veel problemen hebben gehad en hun studie niet hebben 
mogenn afmaken, begrijpen ze goed hoe hij zich voelt en stimuleren hem om ondanks 
alless toch door te leren. Zij houden hem voor dat hij alleen met een diploma een eigen 
levenn kan opbouwen, onafhankelijk van zijn vader. Zijn zussen geven hem bovendien 
somss praktische hulp bij een aantal vakken en al met al kan hij toch eindexamen op 
c/D-niveauu doen en door naar de M T S. 

Waarderingg voor geleverde prestaties is belangrijk voor de motivatie. Ouders zijn 
echterr vaak niet zo goed op de hoogte van de vakken die hun kinderen volgen en voor 
henn is het moeilijk in te schatten wat een bepaald cijfer voor een vak waard is. Een zes 
voorr Wiskunde is voor iemand die daar veel moeite voor heeft gedaan een geweldig re-
sultaat.. Oudere broers en zussen weten die prestaties beter op waarde te schatten en 
kunnenn dan ook gerichter waardering geven. 



DeDe sleutel tot succes 

Begeleidingg houdt ook in dat er opvang is in periodes waarin het wat minder goed 
gaat.. Zelfs de jongeren die op de HAV O of het v wo zitten, hebben wel eens een jaar 
waarinn het niet zo wil lukken en een aanzienlijke groep moet een jaar overdoen. Wan-
neerr zij blijven zitten of net het examen niet hebben gehaald, is er niet alleen de teleur-
stellingg over het mislukte jaar, maar verliezen zij ook in één keer al hun vrienden in de 
klas.. In het nieuwe jaar is het dan moeilijk om de motivatie te kunnen opbrengen om 
dezelfdee lesstof weer te moeten verwerken. 

Voorr een aantal meisjes is sociaal-emotionele begeleiding cruciaal geweest voor door-
stroming.. Veel Turkse en Marokkaanse meisjes op de HAV O en het v wo worden er 
bijvoorbeeldd in de hogere klassen mee geconfronteerd dat hun van huis uit minder 
wordtt toegestaan dan aan de Nederlandse meisjes in hun klas. Voor de meeste meisjes 
iss dit een hele moeilijke periode. Over de vragen en twijfels die dit oproept, kunnen zij 
mett hun ouders niet praten en sommige meisjes raken hierdoor geïsoleerd in de klas 
enn verliezen de motivatie om verder te leren. Een Turks meisje vertelt dat zij in die pe-
riodee veel met haar zus heeft gepraat, omdat haar ouders geen enkel benul hadden van 
hoee het is om als Turks meisje op school tussen Nederlandse tieners te zitten. Haar zus 
iss acht jaar ouder en werkt als kleuterleidster. Toen zij in de vierde klas van de HAV O 
zat,, was haar zus al getrouwd en het huis uit. 

Ikk heb een hele goede band met mijn zus. Ik vond het altijd prettig om met haar te 
pratenn en haar te laten weten wat ik wilde. Meestal, als ik iets van plan was met 
school,, dan vertelde ik het haar wel en dan gaf zij mij advies. Ik kon met haar pra-
tenn over dingen die ik niet met mijn ouders kon bespreken. Ik ging bijvoorbeeld al-
tij dd met Nederlandse vriendinnen om. Maar op een gegeven moment, ze gaan uit 
enn ji j gaat niet mee, ze krijgen vriendjes. Dat zijn tijden dat je een beetje afstand 
neemt.. Dat is een tijd dat je door je familie in bescherming genomen wordt omdat 
jee in je puberteit zit. Op een gegeven moment hoor je op school, met gym of zo, 
vann meisjes, ja, ik heb een zwangerschapstest gedaan. Dan denk je, ja, dat begrijp je 
gewoonn niet. Ik was daar nog niet aan toe. Ik hield mij met dat soort zaken nog niet 
bezig.. Dan besef je eigenlijk dat je niet weet hoe de ander leeft. (Turks meisje; uni-
versiteit) ) 

Dee sociaal-emotionele begeleiding van oudere broers en zussen is vergeleken met een 
adviess of hulp bij een vak weliswaar minder makkelijk te koppelen aan succes op 
school,, maar moet zeker niet worden onderschat. In een bepaalde periode kan die be-
geleidingg belangrijker zijn dan praktische hulp. 

StimulansStimulans om door te studeren 
Bijj  een aantal selectiemomenten speelt de stimulans van oudere broers en zussen om 
verderr te studeren een grote rol. Dat geldt voor een enkeling in het V B O, maar vooral 
voorr een groot aantal jongeren dat van de MAV O naar de HAV O is doorgestroomd of 
naa het M B O is doorgegaan naar het HBO. De selectie in het VB O richting (K)MB O of 
streekschooll  is, zoals ik in hoofdstuk 5 heb laten zien, gebaseerd op het niveau waarop 
eindexamenn wordt gedaan; van een echte keuze is dus geen sprake. De keuze die wel 
kann worden gemaakt, is om nog een extra jaar VB O te doen en zo te proberen toch nog 
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eenn hoger niveau te halen. Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat een aanzienlijke groep 
ditt doet," maar in mijn onderzoek is slechts één Turks meisje na het behalen van haar 
VBO-diplomaa doorgegaan naar vijf VBO. De stuwende kracht achter haar poging om 
inn het MBO te komen, is haar oudere broer. Die is op latere leeftijd naar Nederland ge-
komen,, maar heeft zich via de schakelklas en het beroepsonderwijs opgewerkt naar de 
Technischee Universiteit. Haar oudere zus is daarnaast een belangrijk negatief voor-
beeld.. Zij is na haar VBO-diploma gestopt en heeft geen werk gevonden. 

Ikk wil doorstuderen, ik wil geen beroep leren. Ik heb textiel laten vallen, ik word 
gekk van die stoffen en ik ben er ook niet zo goed in, in verkoop wel. Ik stik de stof 
altijdd verkeerd of ik doe er altijd iets verkeerd mee. Dus ik wil met verkoop door-
gaan,, via de MEAO. Ik denk dat ik dat niveau dit jaar kan halen, ik heb bijna alle 
vakkenn op c-niveau, ik heb allemaal goede cijfers op c-niveau. Ik wil mijn broer 
volgen,, als hij het kan, dan kan ik het ook. Ja, veel kinderen zeggen van, je hebt je 
diploma,, wat doe je hier? Nou ja, ik heb wel een diploma gehaald, maar ik wil er 
well  iets mee doen. Ik ga niet een diploma halen om thuis te zitten, wat heb je daar-
aan,, niks. Het enige waar ik problemen mee heb is schrijven. Ik maak heel veel 
schrijffouten,, dus zei die leraar tegen mij, "Je kan c-niveau niet halen." Maar daar-
omm heb ik de vijfde klas gedaan, want ik had vorig jaar alles goed, behalve Engels en 
Nederlands,, dat had ik op B-niveau. Maar met Nederlands op B-niveau word je 
haastt nergens aangenomen. Dus ik zei, "Ik doe dit jaar c-niveau." Maar dat mocht 
niett en toen werd ik kwaad, en ben ik met mijn broer naar de mentor gegaan. Mijn 
broerr zei tegen mij, "Als ik jou was dan zou ik goed studeren, gewoon naar school 
gaann en goed je best doen." Toen zei hij, "Als je daarr c-niveau mag doen, dan zou 
ikk daar nog een jaartje blijven, anders moet je een andere school zoeken." Toen 
heeftt hij het aan de mentor gevraagd, die zei toen, "Ja, c-niveau kan je doen." Toen 
zeii  ik, "Oké, dan zal ik het doen." 

Overr haar zus zegt ze: 

Ikk heb een zus die ook hetzelfde als ik deed maar die is van school gegaan, want die 
wildee niet meer studeren. Ze werd echt gek hier. Zij heeft hier verzorging gedaan, 
maarr ze heeft er spijt van gekregen, ze kon nergens werk vinden. Het is heel moei-
lijk ,, wel bij bejaarden maar zij wil dat niet. Ze betrok mij erin. Ik zei, "Ga jij bejaar-
denn verzorgen? Ik zou het niet doen hoor, ik word gek van bejaarden." Ze heeft 
nergenss werk kunnen vinden, maar ze doet nu rijles voor vrachtwagenchauffeur. 

Ditt meisje heeft haar vakken uiteindelijk op c- en D-niveau gehaald en mag door naar 
dee MEAO. Het feit dat haar broer studeerde en voor haar op kwam, heeft volgens haar 
well  indruk op de mentor gemaakt. Zij kreeg in elk geval daarop alsnog de kans om 
doorr te stromen. 

Inn hoofdstuk 5 kwam naar voren dat een flink aantal jongeren dat op de MAV O alle 
vakkenn op D-niveau heeft gedaan, toch niet naar de HAVO overstapt. Enkele jongeren 
diee dat wél hebben gedaan, noemen de stimulans van een oudere broer of zus als de be-
langrijkstee reden. Een Turkse HAVO-scholier vertelt zelfs dat hij eigenlijk alleen op de 
HAVOO zit omdat zijn oudere broer dat wilde. Die broer, die tot zijn spijt alleen de LTS 
heeftt gedaan en als automonteur werkt, heeft hem met veel overtuigingskracht en met 
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eenn financiële beloning in het vooruitzicht overgehaald om na de MAV O door te gaan 
naarr de HAVO. Zijn eindcijfers waren hoog genoeg. Zijn broer heeft de beslissing ge-
forceerdd en draagt nu ook de consequenties. Hij heeft zelf een gezin met twee jonge 
kinderen,, maar gaat naar elke ouderavond en praat met de docenten van de vakken 
waarr zijn broertje zwak voor staat. Ook belt hij de mentor regelmatig om te horen hoe 
hett gaat. Die mentor was eerst verbaasd over de bemoeienis van de oudere broer, maar 
begreepp al snel dat het hem ernst is en inmiddels neemt hij ook zelf contact met hem 
opp als er iets speelt. 

Voorall  in het MBO is de stimulans om door te studeren een belangrijke factor, om-
datt daarmee het automatisme van stoppen met studeren en gaan werken kan worden 
doorbroken.. De jongeren die worden gestimuleerd om door te gaan, noemen zelfs de 
mogelijkheidd om te stoppen niet. Zo komt in een interview met een Turkse jongen 
hett woord 'stoppen' niet voor en is 'doorstuderen' de enige optie. Een van zijn oudere 
broerss heeft via de LTS en de MTS uiteindelijk de HTS gedaan. Hij werkt nu op Schip-
holl  voor een transportbedrijf. Een andere broer werkt bij de recherche in Amsterdam 
enn zijn oudere zus heeft de middelbare huishoudschool gedaan en werkt als kleuter-
leidster.. Ieder van hen afzonderlijk stimuleert hem om te blijven studeren. Zij zijn zelf 
pass op latere leeftijd naar Nederland gekomen en omdat hij vanaf het begin in Neder-
landd op school heeft gezeten, vinden zij het vanzelfsprekend dat hij minstens net zo 
hoogg komt. Hij volgt een kostbare opleiding voor medisch laborant, waarvan alleen al 
hett boekengeld op een paar duizend gulden per jaar komt. Omdat zijn ouders die stu-
diee niet kunnen betalen (zijn vader zit in de WAO) wordt hij door zijn broers financieel 
ondersteund.. Met een neef, die in dezelfde richting een studie volgt aan de TU in 
Eindhoven,, praat hij regelmatig en misschien wil hij uiteindelijk zelf ook in Eind-
hovenn verder studeren. Als deze jongen binnen de familie zou mededelen dat hij na 
hett MBO zou stoppen, zou dit hoe dan ook niet worden geaccepteerd. 

Anderee jongeren moeten zelfstandig de afweging maken of ze willen gaan werken 
off  doorstuderen en zelf uitzoeken hoe zij een eventuele studie moeten bekostigen. Als 
zijj  onzeker zijn over hun eigen capaciteiten, valt het besluit vaak negatief uit. Het on-
derstaandee citaat geeft goed weer hoe jongeren bepaalde afwegingen maken en wat de 
invloedd van een oudere broer kan zijn. De jongen in dit voorbeeld heeft twee jongere 
broerss en twee zusjes. 

Alss ze iets hebben, dan komen ze naar mij toe om te praten. Mijn broertje kwam 
toevalligg twee weken geleden, hij heeft dit jaar zijn laatste jaar. Zei hij tegen mij dat 
hijj  HBO wilde gaan doen. Ik dacht, HBO?! Hij zei, "Zal ik het doen of niet, wat zijn 
dee voordelen en de nadelen?" Hij wilde graag HEAO gaan doen. Hij vroeg mij ad-
vies,, moest ik hem zogenaamd advies geven. Het is ook vaak zo dat ze bij mij ko-
menn en dat ze zeggen van, wat kan ik het beste doen? wat voor school? et cetera. Die 
schooll  daar moet je niet naar toe gaan, want dit en dat met vriendjes. Dan komen 
zee het mij vragen, omdat ze toch weten dat ik studeer. 

Ja,, mijn broertje. De capaciteiten zijn er, dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, "Je 
kann het wel, maar dan moet je wel wat meer tijd aan je studie gaan besteden. In 
dezee tijd dat je de helft van je studiepunten moet halen, moet je wel meer tijd in je 
studiee gaan steken, niet dat het zo is dat je een dag van tevoren nog efFetjes je ten-
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tarnenn gaat leren." Zo makkelijk gaat het niet bij hem. En die houding heeft hij, zeg 
maarr sinds de MAV O gehad. Alles ging hem heel makkelijk af. Ik heb gezegd, "Je 
moett toch wel keihard aan je studie gaan werken." Dan zit hij van, "Ja, ik heb toch 
eigenlijkk geen zin om zo veel rijd aan mijn studie te besteden." Die keuzes moet je 
dann tegen elkaar afwegen. Wat zou je anders moeten doen, het is toch veel beter dat 
jee een HEAO-diploma hebt dan dat je alleen MDS hebt.11 Ik zeg, "Ga er nog effe over 
nadenkenn en dan gewoon doen en niet zeuren." Als je een middenstandsdiploma 
hebtt en een zaak uit de familie kan overnemen, ja, dann is het wat anders, maar dac is 
bijj  ons niet het geval. Je hebt toch geld nodig om een eigen zaak te beginnen en je 
moett heel hard werken, harder dan dat je iedere dag moet studeren, denk ik. Toen 
kwamm hij gisteren naar mij toe, zei hij, "Ik ga het toch proberen, HBO." (Marok-
kaansee jongen; universiteit) 

Dezee student doet zelf nogal nonchalant over zijn rol, alsof het geen betekenis heeft 
watt hij tegen zijn jongere broers en zusjes zegt. Maar zijn rol heeft grote consequenties 
voorr de jongere kinderen, waarvoor hij eigenlijk mentor en decaan tegelijk is. 

Bemiddeling Bemiddeling 
Dee oudste kinderen in het gezin treden ook vaak op als belangenbehartigers. Zij pra-
tenn bijvoorbeeld met de ouders over het creëren van een aparte werkplek waar rustig 
kann worden gestudeerd of over het verminderen van taken in het huishouden tijdens 
eenn tentamenperiode. Voor sommige Turkse en Marokkaanse ouders is het niet van-
zelfsprekendd dat meisjes na het behalen van een MAVO - of HAVO-diploma een vervolg-
studiee gaan doen. Oudere zussen die zich destijds zelf hebben neergelegd bij de me-
ningg van de ouders, verweren zich vaak des te heftiger als het om hun jongere zussen 
gaat.. In het gezin ontstaan dan felle discussies en het gewicht dat een oudere broer of 
zuss hierbij in de schaal legt, kan doorslaggevend zijn. Veranderingen in opvattingen 
enn het gedrag van ouders vinden langzaam plaats, maar als de oudere kinderen volwas-
senn zijn, verschuiven de machtsverhoudingen binnen het gezin geleidelijk aan. De ge-
trouwdee kinderen hebben het respect van de ouders, omdat zij zelf de verantwoor-
delijkheidd dragen voor een gezin en ook thuis nog steeds veel regelen. Als er proble-
menn met de jongere kinderen zijn, zetten zij het krediet dat zij bij hun ouders hebben 
inn door te bemiddelen. Zo ligt een Marokkaanse student geregeld overhoop met zijn 
moederr over de toekomstplannen van zijn jongste zus. Hi j is zelf via de LTS en de MTS 
inn het H B O terechtgekomen en heeft bij de overstap naar het H BO de techniek inge-
ruildd voor communicatiewetenschappen. Op grond van zijn eigen ervaringen bemoeit 
hijj  zich intensief met de schoolkeuze van zijn jongere zusje, een nakomertje. Zij n 
moederr vindt 'een goed huwelijk' het belangrijkst voor haar jongste dochter; een lang-
durigee studie staat niet op haar agenda. Mede dankzij de broer is het meisje naar een 
schooll  met een brede brugklas gegaan. 

Alss ik kijk naar mijn zusje, dan heeft zij, misschien door mij, wel zoiets van, ik ben 
dann wel een meisje maar dat betekent niet dat ik alleen geschikt ben voor de huis-
houdschooll  of de MAVO , dat is onzin. Maar voor haar is het volgens mij veel mak-
kelijker.. Nu weet ze al dat haar broer op het HBO zit, dus voor haar is het een 



I 2 0 0 DeDe sleutel tot succes 

logischh gegeven dat zij ook wel naar een hogere school kan gaan. Voor de eerste in 
hett gezin is het wel een stap. Als je mensen kent die dat ook doen, dan kom je er 
tochh langzaam mee in aanraking, dan vorm je toch een beeld van wat jezelf zou 
kunnen.. Maar als je met oogkleppen op leeft dan weet je niet eens wat je zou willen 
studeren,, wat je kunt. Nu nóg, die jongens die op het lagere beroepsonderwijs zit-
ten.. Als je zegt, "Ik zit op de universiteit," dan zeggen ze, "Oooh!", alsof je een god-
heidd bent. Ze denken, dat is veel te ver voor mij. Dat is toch bij autochtonen een 
stukk minder. Die hebben altijd wel een neef die op de universiteit zit en je ziet dat 
hijj  ook een normaal mens is en je tante heeft op de universiteit gezeten. Ik heb er 
vaakk heftige discussies over met mijn moeder. Mij n moeder heeft zoiets van, dat 
eenn uitgebreide studie voorr een meisje niet nodig is. Ze begrijpt het hele schoolsys-
teemm ook niet. Ik zeg dan dat als je een goede baan wil t hebben, je ook door moet 
studerenn voor diploma's. 

Opvallendd is dat een groot aantal jongeren die zeer intensief worden ondersteund, 
hulpp en advies krijgt van een getrouwde zus. Sommige van deze zussen zijn via de lan-
gee weg van het VB O en vervolgens het MBO in de sociale sector terechtgekomen, waar-
doorr zij zich meer en meer bewust zijn geworden van het belang van een goede bege-
leidingg in het onderwijs. Zij zijn in hun familie actief voor broers en zusjes, neefjes en 
nichtjes,, en er wordt in wijde kring een beroep op hen gedaan. 

OnderlingeOnderlinge hulp van broers en zussen 
Dee rol die oudere broers en zussen in Marokkaanse en Turkse gezinnen vervullen, 
moett worden begrepen in het licht van cultuurspecifieke ideeën over opvoeding." De 
verhoudingenn binnen het gezin zijn een afspiegeling van de hiërarchie in leeftijd en 
seksee zoals die binnen de eigen gemeenschap bestaat. Oudere broers en zussen hebben 
binnenn die structuur van het gezin een belangrijke, door de ouders erkende opvoe-
dendee taak. In grote gezinnen hebben ouders bovendien onvoldoende tijd om zich 
mett alle kinderen intensief bezig te houden, zeker als zij werken. In de Nederlandse sa-
menlevingg zijn de ouders door taalproblemen en gebrek aan kennis ook veelal ge-
dwongenn taken over te dragen aan de oudste kinderen. 

Al ss aan de gezinstaken van de oudste kinderen wordt gerefereerd, gaat het in de 
regell  om taken van de dochters. Helpen in het huishouden en het ontvangen van gas-
tenn zijn onderdelen van de traditionele rol van vrouwen. Van de oudste dochter wordt 
vann jongs af aan verwacht dat zij verantwoordelijkheid op zich neemt in de opvoeding 
vann de jongere kinderen. De relatie tussen oudste dochters en jongste kinderen ver-
toontt dan ook elementen van een ouder-kindrelatie. Veel oudere zussen zorgen als een 
moederr voor hun jongere broertjes en zusjes.'4 In veel gezinnen werkten beide ouders 
enn vingen de oudsten in het gezin de jongeren op na school. Oudere broers hoeven 
zulkee taken doorgaans niet te vervullen, wat niet betekent dat op hun verantwoorde-
lijkheidsgevoell  niet ook een zware claim wordt gelegd. De oudste zoons moeten veelal 
hett contact met de buitenwereld verzorgen en ook alle schriftelijke, ambtelijke forma-
liteitenn van de ouders worden aan hun zorg overgedragen. In de verzorging en opvang 
vann de jongere kinderen en de verantwoordelijkheid voor familiezaken, ligt de sociale 
enn emotionele basis voor de begeleiding op school. 
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Omdatt de hulp van broers en zussen in de interviews zo prominent naar voren 
kwam,, heb ik gezocht naar een statistische maat voor het effect van de onderlinge hulp 
tussenn broers en zussen. De rangorde van de tweede generatie kinderen in het gezin is 
eenn indicatie voor een dergelijk effect.'5 Aan de hand van gegevens uit het SPVA-1991 
kann worden bepaald of de oudste tweede-generatie kinderen in het gezin het slechter 
off  beter doen op school dan de jongere. De oudste tweede-generatie kinderen zijn de 
echtee onderwijspioniers; de volgende kinderen kunnen van hun ervaringen en kennis 
profiteren.. Een tweede, derde of vierde kind doet het dan ook significant beter dan de 
oudste:: van de schoolgaande Marokkaanse leerlingen uit het SPVA-1991 volgt het 
tweede,, derde en vierde kind tweemaal zo vaak een HAVO- of vwo-opleiding en van 
dee Turkse leerlingen anderhalf keer zo vaak. Bijna driekwart van alle oudste tweede-
generatiee kinderen die geen onderwijs meer volgen, heeft geen diploma gehaald of 
heeftt alleen het basisonderwijs afgemaakt. Het tweede, derde en vierde kind behaalt 
voorall  vaker een diploma in de hogere opleidingen. Hoewel deze jongeren dus precies 
dezelfdee uitgangspositie hebben, komt een kind dat als tweede, derde of vierde in het 
gezinn start veel verder dan het oudste kind. Het effect wordt sterker naarmate een kind 
lagerr in de rangorde staat, omdat het dan in principe gebruik kan maken van de exper-
tisee van alle voorafgaande kinderen. Het effect is daarom het sterkst voor de echte 
nakomertjes. . 

Ookk in mijn kwalitatieve onderzoek zijn hogere schoolprestaties verbonden met 
eenn lagere rangorde in het gezin: de jongere tweede-generatie kinderen doen het beter 
dann het oudste kind. In onderzoek naar de rangorde in het gezin worden zowel argu-
mentenn gegeven die een betere positie van het jongste kind als een betere positie van 
hett oudste kind verklaren. Van Eijck (1996: 230) meldt hierover: 'De "resource dilu-
tionn theory" stelt dat het relatieve voordeel van oudere "siblings" van culturele aard is, 
aangezienn zij als jong kind baat hebben bij de extra aandacht die hun positie als eerste 
kind,, of lid van een klein gezin gedurende de vroege kindertijd, met zich meebrengt. 
Dee relatief gunstige positie van jongere "siblings" schrijft de "resource dilution the-
ory""  toe aan het materiële voordeel dat zij genieten zodra hun oudere "siblings" het 
ouderlijkk huis verlaten hebben en er bijgevolg minder economisch afhankelijke "sib-
lings""  over blijven om een beroep te doen op de financiële middelen van de ouders. 
Ditt voordeel is met name van toepassing op jongere "siblings" uit grote gezinnen.' In 
onderzoekk naar Nederlandse kinderen is er geen effect van de rangorde in het gezin op 
dee schoolopleiding (ibid.: 230). De situatie van de Marokkaanse en Turkse gezinnen is 
sterkk afwijkend van die van de door Van Eijck geschetste Nederlandse gezinnen. Het 
eerstee kind is wat de Turkse en Marokkaanse ouders soms het 'proeflapje' noemen. De 
onwetendheidd ten opzichte van de Nederlandse samenleving is het grootst voor het 
eerstee kind. De kennis en ervaring van oudere broers en zussen overstijgt in de loop 
derr tijd die van de ouders. Niet de afnemende aandacht van de ouders is belangrijk, 
maarr de toenemende kennis en ervaring van oudere broers en zussen. Enigszins verge-
lijkbaarr met de situatie van Turkse en Marokkaanse gezinnen is die van grote Neder-
landsee arbeiders- en boerengezinnen in de jaren veertig en vijfti g waarvan de ouders 
weinigg scholing hebben gehad. De rangorde in het gezin van de kinderen had een ver-
gelijkbaarr effect op de schoolprestaties van deze kinderen. De oudste kinderen in 
dee grote gezinnen verlieten het vaakst zonder diploma het onderwijs en de jongste 
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kwamenn op de hoogste schoolopleidingen terecht. 'Terwijl dus bij de arbeiders en 
boerenn en bij den middenstand de groep jongste zonen in het algemeen het hoogst op 
dee maatschappelijk ladder komt, op zeer geringe afstand gevolgd door de groep oudste 
zonen,, bereikt bij de hoogere standen de groep oudste zonen de beste gemiddelde 
socialee positie' (Mertens 1947: 114).' 

Dee jongeren uit mijn onderzoek die oudere broers en zussen hebben die zelf heb-
benn gestudeerd, krijgen vaak praktische hulp bij huiswerk en advies over vakkenkeu-
zes,, vooral met het oog op een vervolgopleiding. De oudere broers en zussen voor wie 
datt niet geldt, missen de kennis om praktische hulp te bieden en zijn vaak ook te wei-
nigg op de hoogte van de voorwaarden voor toegang tot opleidingen in het hoger on-
derwijs.. Zij vervullen veelal wel een belangrijke functie in het contact met school en 
bijj  problemen tussen de ouders en de jongere kinderen. Of oudere kinderen al dan 
niett hebben gestudeerd, heeft ook consequenties voor de effectiviteit van die hulp. De 
jongerenn met een oudere broer of zus die een hogere opleiding heeft genoten, zijn dui-
delijkk in het voordeel.'7 Ook uit het gegeven dat succesvolle jongeren zelf vaak hun 
jongeree broers en zusjes helpen en begeleiden, blijkt dat succes in het gezin een belang-
rijkee invloed heeft op de andere kinderen. De meeste ouders geven aan een succesvolle 
ouderee broer of zus de verantwoordelijkheid over de jongere kinderen. Vooral bij na-
komertjess wordt er bijna vanzelfsprekend van uitgegaan dat een ouder, succesvol kind 
diee rol op zich neemt. 

InIn de onderlinge hulp komen belangrijke verschillen naar voren tussen meisjes en 
jongens.. Zo weigeren sommige jongens de hulp van een oudere zus te aanvaarden. De 
scheidingg tussen de wereld van jongens en meisjes is in sommige gezinnen zo groot, 
datt zij hoe dan ook weinig met elkaar communiceren. Aan de mate van onderlinge 
hulpp liggen bepaalde opvattingen over de verhoudingen tussen meisjes en jongens ten 
grondslag. . 

OnderlingeOnderlinge hulp en ondersteuning van leeftijdgenoten 

Dee hulp van Turkse of Marokkaanse leeftijdgenoten is in omvang veel kleiner dan die 
vann oudere broers en zussen, maar de aard van die hulp is wel enigszins vergelijkbaar. 
Ookk hier zijn praktische hulp bij huiswerk, advies en stimulans de voornaamste facet-
ten.'' Omdat het hier meer om gelijkwaardige relaties gaat, komt begeleiding minder 
voor;; deze jongeren trekken zich aan elkaar op. Als de een goed is in talen en de ander 
inn exacte vakken wisselen ze hun kennis uit. Vaak is er ook een soort concurrentie tus-
senn de jongeren, waardoor zij elkaar aanmoedigen nog beter te presteren. De waarde-
ringg voor hun prestaties, die zij thuis veelal missen, krijgen zij van elkaar, en bij proble-
menn kunnen leeftijdgenoten ondersteuning bieden. Nijsten (1998: 112) constateert 
naarr aanleiding van haar onderzoek onder Turkse gezinnen dat leeftijdgenoten als de 
belangrijkstee ondersteunende personen worden aangewezen, zelfs vóór oudere broers 
off  zussen en de ouders. De vriendschap tussen de jongeren is vaak heel hecht en som-
migee jongeren hebben hun hele schoolloopbaan samen doorlopen. 

Inn relatie tot de schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jongeren zijn de 
vriendengroepenn van jongens tot nu toe alleen in negatieve bewoordingen in onder-
zoekk genoemd. Voor een aanzienlijk aantal jongens uit mijn onderzoeksgroep werkt 
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intensieff  contact met jongeren van de eigen groep juist in hun voordeel en is de onder-
lingee hulp een essentiële voorwaarde voor hun succes. Naarmate zij hoger in het on-
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enn geldt in steeds sterkere mate voor de jongens in het H BO en op de universiteit. 
Dee jongens die het belang van hun vriendengroep aangeven zijn vaak de oudste of 

eenn na oudste in het gezin. De onderlinge hulp heeft invloed op hun prestaties, maar 
werktt ook door in de motivatie om te studeren. Vooral het gegeven dat studeren als 
eenn gezamenlijke activiteit wordt gezien speelt een doorslaggevende rol. Door samen 
tee studeren wordt het minder verleidelijk om de straat op te gaan of in een koffieshop 
tee gaan zitten. Deze jongens hebben meestal geen voorbeeld binnen de familie van ie-
mandd die heeft doorgestudeerd. Het idee dat zij samen verder zullen studeren maakt 
hett voor hen makkelijker om de kans te wagen. 

Dee jongens die zijn doorgegaan, benadrukken allemaal de rol die de vrienden-
groepp daarin heeft gespeeld. Twee Turkse jongens hebben vanaf de lagere school 
samenn op school gezeten. 

Ikk had elektrotechniek gekozen. Op de MTS had ik nog niet het idee om door te 
studeren.. Ik dacht, daarna ga ik werken. In het tweede jaar was die vriend van mij 
naarr mijn school gekomen. Toen zijn wij samen in één klas terechtgekomen. We 
hebbenn steun aan elkaar, ik steun hem en hij steunt mij. Meestal doen we het huis-
werkk samen. Ik ga naar zijn huis en hij komt bij mij. Meestal even babbelen en dan 
werken,, dat gaat heel goed. Hij is meer een talenknobbel, ik ben beter in technische 
dingen.. En nu gaan we door naar de HTS. Wij hadden nog een collega die uit Tur-
kijee kwam, hij had in Turkije de middelbare school afgemaakt. Hij kwam hier als 
eenn HAVO-leerling op de MTS. Hij mocht de MTS eigenlijk in twee jaar afmaken, 
maarr voor hem was het taalprobleem eigenlijk te groot. We hebben hem veel ge-
holpen.. De eerste tweee jaar ging het goed met hem, maar in de derde klas is hij niet 
geslaagd,, wij wel. Hij moest een jaar overdoen. Later heb ik hem nog extra gehol-
penn en hij heeft het wel gered toen. (Turkse jongen; HBO) 

Dezelfdee jongen zegt over de stimulans en motivatie om door te studeren: 

'Alss iedereen in je omgeving werkt, is het moeilijk om als enige door te gaan met 
studeren.. Je vrienden hebben allemaal geld en ji j bent aan het ploeteren en verdient 
niets.. Zij gaan in het weekend uit, terwijl ji j aan je tentamens zit te werken. Als ji j 
alss enige binnen een vriendengroep studeert, is het moeilijk om de motivatie vast te 
houden.. Het is veel makkelijker als je vrienden ook studeren. Zij kunnen je op-
vangenn als je een moeilijke periode hebt en zij kunnen je soms ook praktisch helpen 
off  advies geven. 

Ookk de meisjes worden via de eigen vriendengroep vaak gestimuleerd om door te stu-
deren.. Vaker dan de jongens ontberen zij elke steun van hun ouders. Een Marokkaans 
meisjee kreeg noch thuis, noch op school enige stimulans. Haar ouders vonden een uit-
gebreidee studie voor haar niet nodig en deden haar verzoeken om te mogen doorstu-
derenn af met opmerkingen als 'Dat haal je niet. Jij studeren? Je kan nu al niet studeren' 
of'Jee kan het niet, wat doe je op die school, ga d'r toch van af. Via haar broer kwam zij 
terechtt in de redactie van een islamitisch tijdschrift voor meisjes. Van haar Marok-
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kaansee vriendinnen daar kreeg zij wel waardering voor haar inbreng en de stimulans 
omm door te studeren. Zij zet haar vriendinnen aftegen haar nichtje. 

Alss ik terugdenk, heb ik altijd alleen maar vriendinnen gehad die studeerden. 
Alleenn op vakantie was dat niet zo, dan was ik met een nichtje dat niet naar school 
ging.. Je gaat dan ook over hele andere dingen praten, je krijgt ook hele andere inte-
resses.. Je past je heel erg snel aan. Dat merk je dan meteen. (Marokkaans meisje; 
universiteit). . 

Ookk een ander Marokkaans meisje is vooral door de vriendengroep aangemoedigd 
omm verder te studeren. Ze had destijds een paar vrienden in een hogere klas, die alle-
maall  doorgingen naar het H BO en die net als zij de lange weg via het LBO hadden ge-
volgd.. Hierdoor werd voor haar de beslissing om door te studeren eenvoudiger. 

Naarmatee de jongeren verder komen in hun studie, gaat de vriendengroep een 
steedss grotere rol spelen. In het hoger onderwijs zijn de Marokkaanse en Turkse stu-
dentenn een kleine minderheid. Zonder uitzondering maken de studenten uit mijn 
onderzoekk deel uit van een Turkse of Marokkaanse vriendengroep. In deze groepen 
wordenn problemen met de studie besproken en wordt gezamenlijk aan tentamens 
gewerkt.. Een Turkse jongen is getrouwd toen hij op de MTS zat. In de tweede klas 
kreegg hij zijn eerste zoontje en inmiddels heeft hij , nu hij op de H TS zit, een tweede 
kind.. Als hij tentamens heeft, trekt hij een paar weken in bij twee Turkse studie-
vriendenn en bereiden zij gedrieën de tentamens voor. De jongens kopiëren ook ver-
slagenn voor elkaar en geven door wat er is behandeld als een van hen een college heeft 
gemist. . 

Eenn afgestudeerde Turkse HEAO-student vertelt dat hij zonder een Turkse mede-
studentee nooit zijn opleiding zou hebben afgemaakt. Zij waren op de HEAO de enige 
tweee Turkse studenten van hun jaar en werden door hun Nederlandse medestudenten 
vaakk buitengesloten als er een gezamenlijke opdracht moest worden gemaakt of als ze 
inn de kantine zaten te praten. 

Zijj  was heel belangrijk, eigenlijk in alles. Bijvoorbeeld als ik geen zin meer had om 
mijnn studie voort te zetten, hamerde ze het er bij mij in, "Je móet het gewoon, anders 
krij gg je ruzie met mij! " Het was gewoon echt knokken met haar. Als ik bijvoorbeeld 
inn een dip zat vanwege mijn vrouw [haar ouders waren tegen het huwelijk gekant] 
praattee ik daar met haar over. In mijn laatste jaar ging ik trouwen en toen deed ik 
nikss meer aan school. Twee tentamenperiodes heb ik allemaal onvoldoendes ge-
haald.. Zij heeft mij toen heel erg geholpen, door alles te kopiëren en mijn huiswerk 
zelfss te maken en allemaal samenvattingen te maken. Dan zei ze, "Ik heb alles voor je 
gemaakt,, je hoeft het alleen maar te leren." Zelfs gezamenlijke rapporten waaraan ik 
moestt meehelpen, heeft zij gewoon in haar eentje gedaan en wel mijn naam eronder 
gezet.. Je moet echt met iemand bevriend zijn, wil je dat allemaal doen. Dat zijn 
dingenn die ik nooit meer zal vergeten. Maar dat heeft ze gewoon ook met mij. Er was 
eenn tijd dat zij flink depressief was. Toen heb ik veel met haar gepraat en haar gesti-
muleerdd om door te gaan. Zei ik ook dat ik niet zonder haar kon en dat ze naar 
schooll  moest komen. Dat is een vriendschap die heel hecht is geworden. 
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Bijnaa alle studenten zijn lid van een Turkse of Marokkaanse studentenorganisatie of 
bezoekenn daar activiteiten van. Deze organisaties functioneren als een forum voor het 
bediscussiërenn van opvattingen over studie, huwelijk en werk. Doordat er kleinere en 
groteree netwerken zijn die, onafhankelijk van de familie, steun en bescherming bieden 
aann studenten, wordt het voor hen makkelijker om met hun ouders te praten over hun 
toekomstplannen.199 Zo kunnen zij hun eigen ouders wijzen op de mogelijkheden die 
anderee Turkse of Marokkaanse studenten van hun ouders (wel) krijgen. 

Voorr een deel van de jongeren is de onderlinge hulp een belangrijke voorwaarde voor 
hunn succes geweest.10 De gezamenlijke afkomst is een bindende factor; of, zoals een 
vann de studenten dat betekenisvol verwoordt: 'Je kan dat soort hulp niet verwachten 
vann Nederlandse mensen, dat krijg je alleen van echte vrienden.' Ook gezamenlijke er-
varingenn in het onderwijssysteem met racisme en discriminatie scheppen een band, 
nett zoals het gevoel uitgesloten te worden door Nederlandse jongeren. De onderlinge 
hulpp in vriendengroepen kan worden omschreven als een vorm van hulp die karakte-
ristiekk is voor de Turkse of Marokkaanse gemeenschap, waar onderlinge hulp en ver-
bondenheidd fundamentele kenmerken zijn van regionale en familienetwerken. Ty-
pischh voor de vriendengroepen is dat zij die netwerken overstijgen, al hebben de jon-
gerenn die daar deel van uitmaken wel een vergelijkbare status. Door de zichtbaar 
goedee invloed die zij op elkaar hebben, worden de vrienden in eikaars families opge-
nomen.. In de loop der tijd ontstaan er zo familie-achtige relaties tussen de jongeren en 
hunn ouders. Vaak praten zij ook in familietermen over elkaar: 'We zijn als broers voor 
elkaar.'' De vrienden kunnen worden omschreven als 'fictieve verwanten', vergelijk-
baarr met oudere broers en zussen. 

HulpHulp van kennissen en (bijles)leerkrachten 

Eenn klein aantal jongeren krijgt hulp van een Turkse of Marokkaanse kennis die heeft 
gestudeerdd of nog studeert. Zij komen uit de kennissenkring van de ouders of uit de 
vriendenkringg van oudere broers of zussen. 

Inn de brugklas ging het echt slecht met mij met het eerste rapport. Daarna leerde ik 
Ahmett kennen en zo is het eigenlijk begonnen. Ik ken hem van het Turkse jonge-
rencentrum.. Hij werkte samen met mijn zus, avondschoonmaken, vandaar dat ik 
hemm heb ontmoet. Ik had echt hulp nodig want ik had allemaal onvoldoendes. De 
meesterr zei, "HAV O is een droom van je. Dat kan je niet meer redden. Je wil van 
vierr meter springen, terwijl je maar van twee meter kan springen, dus HAV O kan je 
vergeten.""  Dat heeft mij beïnvloed, ik werd bang dat ik de HAV O niet zou halen. 
Ahmett hielp me met van alles en nog wat. Gewoon, bijvoorbeeld ais we een so 
[schriftelijkee overhoring] Wiskunde hadden, belde ik Ahmet op, "Kan je een half 
uurtjee of een uurtje uitleggen?" Gewoon, dat ik het begreep. Daarna kon ik toch 
eenn tien scoren op dat so. Dat gaf mij ook zelfvertrouwen om weer te gaan stude-
ren.. Daarna ben ik gewoon elke dag mijn huiswerk gaan maken. Ik zei, dit jaar ga 
ikk hard werken. En het is gelukt. (Turkse jongen; HAVO) 
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Tweee Turkse jongeren, een meisje en een jongen, werden van de HAV O teruggeplaatst 
naarr de MAVO . Ze deden daar vervolgens eindexamen op D-niveau om weer terug te 
kunnenn komen op de HAVO . Het meisje had vooral problemen met exacte vakken. Zij 
werdd in de brugklas geholpen door een Turkse studente en kon daardoor net over naar 
dee H A V O . Maar in de derde klas kreeg de studente het te druk en kon haar niet langer 
helpen.. Van haar vader mocht zij het vak Wiskunde niet laten vallen, waardoor ze aan 
hett einde van dat jaar voor de keuze werd gesteld om óf een jaar over te doen, óf af te 
stromenn naar de MAVO . Zij koos toen voor de MAVO-eindexamenklas, waar zij via haar 
vriendinnenn terechtkwam in een Turkse huiswerkklas. Vooral voor Wiskunde moest 
zijj  veel stof inhalen. Maandenlang nam zij de hoofdstukken, die zij eigenlijk al lang 
hadd gehad maar niet had begrepen, door met haar begeleider. Door deze intensieve 
hulpp slaagde ze voor het examen en mocht ze weer terug naar de HAVO . 

Hett verhaal van de jongen is bijna identiek aan dat van het meisje. Hij werd in de 
brugklass geholpen door een oom die een lerarenopleiding volgde en kon daardoor 
doorstromenn naar de HAV O . Vanwege een stage had zijn oom op een gegeven moment 
niett zo veel tijd meer, maar zonder zijn hulp redde de jongen het niet. Op de MAV O 
kreegg hij via diezelfde oom een plek in een huiswerkklas en kon ook hij dankzij die 
begeleidingg weer terug naar de HAVO . 

Jongerenn die bijles hebben gehad buiten de school om, hebben vaak langere tijd de-
zelfdee bijlesleerkracht gehad. Die is daarmee veelal ook een soort mentor geworden, 
diee zowel praktische hulp biedt als motiveert, stimuleert en soms wordt betrokken in 
hett contact met school. 

Jee had één brugklasjaar, waarna je naar de HAV O of het vwo ging. Maar ik ben dus 
blijvenn zitten in die brugklas, ik mocht het overdoen. Ik was een van de weinigen 
diee het mochten overdoen, want het schijnt dat je de brugklas in één keer moet 
doen,, anders werd je naar de MAV O gestuurd. Ik was daar heel blij om, dat ik dat 
mochtt doen. Ik had dat eerste jaar met taal ontzettend veel moeite. Ik had een drie 
voorr Frans en een vier of een vij f voor Nederlands, het was echt vreselijk. Maar ik 
zatt in die tijd ook op huiswerkbegeleiding, dat was elke middag ongeveer. Daar heb 
ikk dus mijn Nederlands opgehaald. De vrouw die me daar heeft geholpen, die ge-
loofdee er wel in dat ik het kon, dus die heeft de rest ook overtuigd dat ik een jaartje 
mochtt overdoen. (Turks meisje; HBO) 

Dee tweede keer haalde ze de brugklas wel, en ook daarna bleef het goed gaan. 

Ja,, absoluut, daarna ging het goed. Vooral Frans ging gelijk naar een zeven en daar-
naa ook, toen ging het gewoon goed. Ik had een acht voor mijn Frans op het eind-
examen.. Maar ik wist ook helemaal niet hoe ik het moest aanpakken, het leren, 
toenn ik van de basisschool afkwam. Ik wist niet dat je eerst iets moest leren en pas 
daarnaa die opdrachten moest maken, dat was helemaal geen logische volgorde voor 
mij .. Ik maakte eerst die opdrachten en dat leren dat hoefde niet, dat was niet con-
troleerbaar.. En daarna is mij geleerd hoe ik het moest aanpakken, hoe ik mijn 
woordjess moest leren, het lag gewoon aan mijn leerstijl. Dat heb ik bij die huis-
werkbegeleidingg geleerd. D'r was gewoon één vrouw die ik helemaal te gek vond, 
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daarr ging ik dan bij voorkeur naar roe. En die zie ik trouwens nog steeds, dan gaan 
wee stappen, leuke vrouw. Ze helpt mij nog steeds als ik een werkstuk moet schrij-
ven.. Ik heb twee jaar huiswerkbegeleiding gehad, maar steeds als ik moeilijkheden 
hadd met leren ging ik naar haar toe. Als je ouders je niet kunnen helpen dan zoek je 
iemandd anders, denk ik. En als het je lukt dan is het ideaal, want zo iemand moti-
veertt je wel. 

Wordtt de hulp van kennissen en de begeleiding in de huiswerkklas veelall  over een lan-
geree periode geboden, de ondersteuning van leerkrachten is meestal beperkt tot het 
jaarr waarin de jongeren les van hen hebben op de middelbare school. Maar ook die 
kortstondigerr steun is vaak zeer effectief, bijvoorbeeld wanneer leerkrachten in de 
brugklass praktische hulp bieden bij de exacte vakken die voor de overgang naar de 
HAV OO of het vwo wel nodig zijn, maar die leerlingen daarna kunnen laten vallen. Zo 
verteltt een Marokkaans meisje dat zij en haar vriendin in de brugklas intensief zijn ge-
holpenn door een Wiskundeleraar. In de bijles die zij van hem kregen, oefenden ze al-
vastt de stof die in het volgende proefwerk zou worden getoetst, zodat zij zich daarop 
kondenn concentreren. De zes voor Wiskunde die zij hierdoor wisten te behalen, was 
preciess genoeg om na de brugklas door te mogen naar de HAVO. 

Leerkrachtenn kunnen echter ook zonder praktische hulp in de vorm van bijles on-
dersteuningg bieden. Een aantal jongeren benadrukt dat zij alleen al vanwege een goede 
verstandhoudingg met een bepaalde leerkracht in sommige vakken beter presteren of 
daardoorr extra worden gemotiveerd. Zij kunnen niet alleen met vragen over de lesstof 
altijdd bij hem of haar terecht en voelen weinig schroom om die vragen te herhalen als 
zee iets niet meteen begrijpen, maar weten zich ook vaak gesteund door de betrokken-
heidd die leerkrachten bij hun schoolcarrière tonen. 

Eenn goede verstandhouding met de leraren, dat is echt belangrijk. Daar hangt ook 
dee motivatie van af om naar lessen toe te gaan. Het is ook belangrijk dat er leraren 
zijnn waar je bepaalde dingen mee kan bespreken. Dat als er bepaalde situaties thuis 
zijn,, dat je het hun kan vertellen en dat ze begrip voor je hebben. En dat ze toch zo-
ietss hebben van, kom op, doorzetten. Als het bijvoorbeeld even minder ging en ze 
wetenn dat je het kan, dat ze dan vragen hoe het nou komt. Dat is echt belangrijk. 
(Turkss meisje; universiteit) 

All ee jongeren die veel ondersteuning hebben gehad van (bijles)Ieerkrachten hebben 
opp 'witte' basisscholen gezeten. Zij gaan gemakkelijk om met Nederlanders en weten 
moeitelooss hulp te organiseren. Zij weten ook vaak dingen voor elkaar te krijgen op 
schooll  waarvoor andere leerlingen niet de handigheid hebben. Een voorbeeld is een 
Turksee jongen die in de vierde klas van het vwo tussentijds van school is veranderd. 
Hijj  had op zijn nieuwe school veel moeite met Scheikunde en Wiskunde. Voor Schei-
kundee had hij een drie, maar aangezien hij maar voor één vak bijles kon krijgen, wilde 
hijj  Scheikunde inruilen tegen Aardrijkskunde. Dat werd in eerste instantie geweigerd 
omdatt het niet was toegestaan om midden in het jaar van vak te wisselen. Hij drong 
echterr net zo lang aan totdat het wel mocht. In zijn argumentatie maakte hij gebruik 
vann het feit dat het op zijn vorige school wel mogelijk was vakken in te wisselen. Met 
Aardrijkskundee in zijn pakket wist hij dat jaar slechts met één onvoldoende (voor 
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Wiskunde)) af te sluiten, en mocht hij door naar vij f v w o. Met een drie voor Schei-
kundee had hij naar de HAV O gemoeten. 

Sommigee jongeren hebben over schoolzaken gedurende hun schoolloopbaan 
regelmatigg en intensief contact met leerkrachten en Nederlandse medeleerlingen, ter-
wij ll  anderen juist afstand bewaren. Die verschillen in houding zijn vaak al vanaf de 
lageree school aanwezig. Ik citeer hier een Turks meisje dat op de MAV O zit. 

Eenn andere Turkse vriendin van ons ging ook naar deze school toe, dus toen dach-
tenn we, als zij hier komt, waarom wij ook niet? Wij vonden het wel een beetje eng, 
wee kenden niemand. We dachten, als we met z'n drieën zijn dan kennen we elkaar 
tenminstee nog. Eerst was het wel moeilijk, mijn vriendin en ik stonden zo bene-
den,, we keken om ons heen, we stonden steeds op de gang, heel stil. Je moest ook 
aann de juffrouws en meesters wennen, je wist niet wie ze waren. 

Dee houding van dit meisje staat in schril contrast met die van de Turkse jongen die ik 
hiervoorr aanhaalde. Hi j is al van jongs af aan gewend om met Nederlanders om te 
gaan,, beweegt zich gemakkelijk tussen zijn Nederlandse medeleerlingen en weet hoe 
hijj  leerkrachten moet benaderen als hij in de problemen zit. De jongeren die soepel 
mett leerkrachten omgaan weten vaak goed in te spelen op de mogelijkheden binnen 
hett schoolsysteem. Dat systeem lijk t strikt en formeel, maar in de praktijk is er veel 
ruimtee om te onderhandelen. De leerling die de vaardigheid heeft om die ruimte te 
gebruiken,, is in het voordeel. 

Dee rol van leerkrachten in het voortgezet onderwijs is niet eenduidig. Bij school- en 
richtingkeuzess benadrukken zij in geval van twijfel vaak de laagste component, waar-
doorr veel jongeren geen kans krijgen om in de brugklas door te stromen naar de HAV O 
off  het v w o. Maar er zijn ook leerkrachten die juist veel extra hulp en begeleiding ge-
venn en die proberen er voor de jongeren het hoogst haalbare uit te halen. Aansluitend 
opp het vorige hoofdstuk kan worden gesteld dat de jongeren die zijn opgegroeid in 
'witte'' buurten en die op 'witte' scholen hebben gezeten, veel eenvoudiger hulp en on-
dersteuningg weten te organiseren dan de andere jongeren. Zij vragen sneller en vaker 
hulpp van een leerkracht of mentor en in situaties waarin de overgang naar een vol-
gendee klas ter discussie staat of twijfel is over de gewenste vervolgrichting, weten zij de 
leerkrachtenn vaker tot een positieve beslissing te bewegen. 

Faalfactoren n 

Dee factoren die schoolsucces belemmeren, zijn op de weegschaal het contragewicht 
vann de succesfactoren. Het al dan niet aanwezig zijn van hulp, begeleiding, advies en 
stimulanss bepaalt mede naar welke kant de weegschaal doorslaat. In de volgende para-
grafenn kij k ik eenzijdig naar de faalfactoren. Dit betekent niet dat sommige jongeren 
diee hier worden beschreven geen hulp en ondersteuning hebben gehad. Ik geef eerst 
mett een paar voorbeelden aan welke gevolgen het ontbreken van adequate hulp voor 
dee schoolcarrière kan hebben. 
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Hett eerste voorbeeld betreft een Marokkaans meisje dat de oudste is in het gezin. 
Zi jj  heeft op een 'witte' basisschool gezeten en een hoog advies gekregen. Vervolgens is 
zijj  naar het Berlage-college (HAVO , VWO) in Amsterdam-Zuid gegaan. Ze nam haar 
studiee heel serieus; als ze bijvoorbeeld 's avonds niet klaar was met haar huiswerk, 
stondd ze 's ochtends vroeger op om het alsnog te leren. Ze besteedde vooral veel tijd 
aann de exacte vakken; zoveel dat zij vaak niet aan andere vakken toekwam. Het ont-
brakk haar echter aan de nodige praktische ondersteuning, waardoor ze maar onvol-
doendess blééf halen. Op grond hiervan werd zij aan het einde van de tweede klas voor 
dee keuze gesteld: van school gaan of blijven zitten. Zij koos ervoor het lyceum te verla-
tenn en verder te gaan op drie MAVO . Vooral Wiskunde bezorgde haar in de brugklas 
hoofdbrekens. . 

Jee moet het gewoon begrijpen en als je het niet begrijpt, dan zit je ermee. Ik had 
ookk een studie-uur voor Wiskunde, maar het hielp gewoon niet. Dan begreep ik 
hett wel, dacht ik, maar met een proefwerk was het weer anders. Voor Wiskunde 
krij gg je ook een hoop huiswerk en als je het dan niet bijhoudt, raak je achter. Op 
eenn gegeven moment, ji j bent bij toets één en zij bij toets drie. Dan moet je het 
steedss bijhouden. En dan wordt het te veel en gaat het te snel, dan gaat het gewoon 
niett meer. 

Zee vertelt dat haar moeder wel graag zag dat ze naar een goede school ging, omdat zij 
zelff  destijds geen kans had gehad om naar school te gaan. Maar veel steun kunnen haar 
beidee ouders haar verder niet bieden. 

Mij nn vader heeft geen opleiding gehad en mijn moeder ook niet. Mij n vader werkt 
bijj  het stadsdeel, bij de reiniging. De meeste mensen hebben op het platteland ge-
woond,, daar ging het niet echt om leren maar om overleven. Op de koranschool 
heeftt hij wel een beetje leren rekenen en schrijven. Het is moeilijk om al je kinde-
renn [tien in haar vaders familie] ineens naar school te sturen, zo rijk waren ze na-
tuurlijkk ook niet. Zij vragen wel altijd hoe het gaat en of ik goed met de leraren kan 
opschieten. . 

Omdatt zij de oudste is in het gezin, ontbreekt ook andere mogelijke steun thuis. 

Ikk moet de weg vrijmaken. Ja, je hebt echt iemand nodig, iemand die het echt be-
grijpt,, die zegt dat het niet moeilijk is, maar dat je het gewoon zó moet doen. Maar 
alss het eenmaal niet in je hoofd zit, dan weet je gewoon niks. Ik help mijn jongere 
broertjess en zusjes wel met hun huiswerk, dat vind ik ook leuk. 

Hett Turkse meisje uit het onderstaande citaat blijf t in de derde klas van het VBO zitten, 
omdatt zij zowel voor Wiskunde als voor Economie onvoldoende staat; voor de andere 
vakkenn haalt zij wel voldoendes. Dit meisje is eigenlijk het slachtoffer van de ambities 
vann haar vader." Van hem móest ze Wiskunde kiezen, terwijl zij daar maar weinig van 
begrijpt.. Tegelijkertijd kan haar vader haar niet helpen, en zonder hulp is het voor haar 
onmogelijkk om het vak op c-niveau te halen. Zij wil graag door naar het M B O, omdat 
haarr vriendinnen daar ook naar toe gaan. Het feit dat zij haar vriendinnen op school 
kann ontmoeten, is voor haar een belangrijke motivatie om naar school te gaan. 
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Ikk heb altijd moeite gehad met Wiskunde. Het gaat niet, het is gewoon moeilijk. 
Zee zeggen, "Als je niks van Wiskunde begrijpt, dan ben je dom." Dat zegt mijn va-
derr altijd. Ik zeg tegen mijn vader, "Ik snap Wiskunde niet." Dan kijk t hij naar 
mijnn oefeningen en dan vraagt hij, "Hoe moet dat?" Ja, dat snap ik dan gewoon 
niet.. Ik weet niet hoe dat komt, maar hij blijf t zeggen, "Je moet Wiskunde doen, 
voorr Wiskunde moet je je hersens gebruiken." Dan zeg ik, "Ja, als ji j het zo ziet." 
Wee hebben het nou over Wiskunde, maar ik vind Wiskunde eigenlijk helemaal 
niett leuk. Waarom heb ik dan Wiskunde gekozen? Ja, het ligt eigenlijk een beetje 
aann mijn vader. Hij zei al in de eerste klas, "Wiskunde is belangrijk!" Nee, als ik 
Wiskundee laat vallen dan krijg ik een groot probleem. Voor later is het ook echt zo 
belangrijk,, dat hoor ik ook van leraren. Ik heb ook Economie, dat is al genoeg, 
maarr alletwee is beter. Een paar weken terug hebben in één keer vier klasgenoten 
Wiskundee laten vallen. Ze zeiden, "We willen het niet meer, ons besluit staat vast." 
Hunn cijfers waren echt zo laag dat ze dachten, dit halen we toch niet. Ze zeiden, 
"Voorr dat het nog verder gaat, we kappen ermee." Ik kan dat niet doen, want het is 
mijnn zesde vak, mijn zevende vak is Duits. Dus zelfs als ik het nu zou willen laten 
vallen,, dan zou het niet eens kunnen. Mensen die het op de zevende plaats hebben, 
kunnenn het wel laten vallen. En ik kan ook niet echt hulp krijgen. Nou, het zou wel 
kunnen,, maar daar heb ik geen tijd voor, ik heb thuis al weinig tijd om huiswerk te 
maken.. Ik ben in mijn uppie in de klas om bijles te krijgen voor Wiskunde, dat zou 
niett kunnen. 

Di tt meisje heeft: wel geprobeerd om in alle vakken op c/D-niveau eindexamen te 
doen,, maar met Wiskunde en Economie is dit uiteindelijk niet gelukt. Zij zal vervol-
genss noodgedwongen naar het KMB O moeten. Omdat ze denkt dat het toch niet zo 
zwaarr zal worden, heeft ze alvast voor de weekenden en koopavonden een baantje aan-
genomenn in een winkel. De teleurstelling over het mislukte eindexamen en het voor-
uitzichtt dat zij straks zonder haar vriendinnen op het KMB O zal zitten, hebben haar 
motivatiee om naar school te gaan weinig goed gedaan. 

Hett ontbreken van stimulans of begeleiding leidt er vaak toe dat jongeren niet naar 
hett voor hen hoogst haalbare streven. Niemand legt de lat hoog, of, zoals een van de 
jongenss zegt: 'Ik haal wel een zesje, waarom zou ik er meer tijd in steken?' Het leerkli-
maatt van de Turkse jongen uit het volgende voorbeeld is exemplarisch voor veel jon-
gerenn die geen ondersteuning uit hun omgeving krijgen. Deze jongen zit in het V B O 
enn heeft problemen met het vak Elektrotechniek. Hi j heeft bovendien 'niet zo veel zin 
meer'' om hard te werken op school. 

Inn het tweede jaar heb ik autotechniek gekozen, omdat ik dat het leukste vond om 
tee doen, niet meer dan dat. Ik vind het nu niet meer leuk, het wordt ook ingewik-
keld.. Het begint steeds meer te vervelen. Mij n stage vind ik wel leuk. 

Hi jj  doet zijn eindexamen op het laagste niveau, wat betekent dat hij daarna alleen 
terechtkann op de streekschool. Mensen in zijn omgeving stellen nauwelijks eisen aan 
hem.. Zij n ouders gaan wel naar ouderavonden, maar bemoeien zich verder weinig 
mett schoolzaken. Zo controleren zij niet of hij zijn huiswerk wel maakt. 
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Zijj  begrijpen het zelf ook niet, ze praten niet genoeg Nederlands. Ze kunnen het 
well  praten, maar niet lezen. Ze kijken of ik veel thuis ben, en als ik niet veel thuis 
benn weten ze dat ik geen huiswerk maak. Maar dan gebeurt er ook niks. 

Hett enige wat zijn ouders tegen hem zeggen, is dat hij moet studeren en zijn diploma 
moett halen. Niemand houdt zich echter bezig met de vraag welke mogelijkheden hij 
naa het behalen van dat diploma heeft. Met zijn broer, die twee jaar ouder is en een 
MBO-opleidingg volgt, heeft hij nauwelijks contact, laat staan dat hij hem om hulp 
vraagtt of hem dat omgekeerd ook wordt aangeboden. 

Omdatt zijn motivatie achteruit is gegaan, neemt zijn school een steeds minder be-
langrijkee plaats in. In zijn vrije tijd voetbalt hij bij een club; twee keer in de week trai-
nenn en op zaterdag competitie spelen. Net als zijn oudere broer is hij weinig thuis. Ze 
wonenn in een kleine flat en hij moet zijn kamer delen met een jongere broer. De 
meestee tijdd brengt hij door met zijn vrienden, 'Dan gaan we met onze brommertjes rij -
den'.. Veel tijd om aan zijn huiswerk te besteden heeft hij dus niet. Desondanks lijk t 
hett hem wel te gaan lukken om op het laagste niveau zijn diploma te halen. Daarmee 
iss voor zijn ouders en de leerkrachten op school het doel bereikt en zij moedigen hem 
dann ook niet aan tot hogere prestaties. 

Eenn deel van de jongeren die niet succesvol zijn in het onderwijs, heeft gewoonweg 
niett de capaciteiten om hogerop te komen. Sommige jongeren krijgen intensieve on-
dersteuning,, maar hun intellectuele mogelijkheden zijn begrensd, een opleiding op 
HAVO-niveauu of hoger zit er voor hen niet in. Niettemin zijn er grote verschillen in 
ontwikkelingg tussen jongeren met leerproblemen die wel worden begeleid en onder-
steundd en jongeren waarbij dat niet het geval is. Met intensieve begeleiding weet een 
aantall  zwakke leerlingen (degenen die bijvoorbeeld een 1 VB o-advies kregen op de ba-
sisschool)) zo toch het MBO te bereiken, terwijl anderen met hetzelfde advies met veel 
moeitee en vertraging het VBO op A/B-niveau halen. 

Dee grootste groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat, heeft een laag tot zeer laag ba-
sisschooladviess gekregen. De faalfactoren die ik in het hoofdstuk over de basisschool 
hebb genoemd, gelden het sterkst voor deze jongeren. Het (zeer) lage advies heeft hun 
schoolkeuzee in het voortgezet onderwijs in hoge mate beperkt. In de praktijk kunnen 
dezee jongeren meestal alleen terecht op een categoriale school voor VBO. De grote in-
stroomm van Marokkaanse en Turkse jongeren op de basisschool, heeft zich herhaald in 
hett VBO, en daarbinnen vooral op de laagst gewaardeerde afdelingen: techniek bij de 
jongenss en textiel en verzorging bij de meisjes. Bovendien zijn hier veel zij-instromers 
terechtgekomen,, met hun eigen problematiek. Het lage advies van de basisschool 
plaatstt hen wederom in een schoolsituatie die weinig bevorderlijk is voor het leerresul-
taat.. Ik bespreek de gevolgen hiervan voor meisjes en jongens apart, omdat de faalfac-
torenn voor hen zeer uiteenlopend zijn. Bij de meisjes ligt het accent op factoren die sa-
menhangenn met traditionele opvattingen over de rol van de vrouw, bij de jongens ligt 
hett accent op problematisch gedrag." 
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FaalfactorenFaalfactoren bij meisjes 

DeDe meisjes die vroegtijdig het onderwijs verlaten 
Onderr de tweede generatie jongeren met de laagste schoolprestaties zijn de meisjes 
oververtegenwoordigd.. Vergeleken met de jongens verlaten zij het onderwijs niet al-
leenn vaker zonder diploma, maar ook vaker na het behalen van het VBO-diploma. Uit 
hett SPVA-1994 blijkt dat Turkse meisjes het vaakst zonder diploma de school verla-
ten.111 Zij behoren in meerderheid tot het oudste cohort tweede-generatie meisjes en de 
uitvall  op school hangt vaak samen met een vroege huwelijksleeftijd. Sommige meisjes 
gaann zelfs al voor het einde van de leerplichtige leeftijd van school af.̂  In de jongere 
cohortenn komt het zonder diploma van school gaan veel minder voor. Van de Turkse 
meisjess onder de 21 in het SPVA-1994 zijn er slechts drie getrouwd. Een kwart van de 
Turksee meisjes behoort tot de groep die vroegtijdig het onderwijs heeft verlaten.1* 

Dee verhalen over de meisjes die zonder diploma van school zijn gegaan» zijn indirect 
verzameld;; de meisjes uit mijn onderzoek zijn immers allemaal nog schoolgaand. 
Maarr een aantal jongeren vertelt ook over tweede-generatie zussen die zonder diploma 
hett onderwijs hebben verlaten. Zo refereren vier jongeren aan een aantal in Nederland 
geborenn zussen (vijf in totaal) dat de studie niet heeft afgemaakt. Eén meisje is op de 
MAV OO gestopt, twee in het VBO en de twee overige zijn na de lagere school naar Tur-
kijee gegaan. 

Hett verhaal over de laatste twee meisjes (uit één gezin) is afkomstig van een Turkse 
jongenn die zelf in de eindexamenklas van de HAVO zit. Zijn zusjes zijn door hun vader 
naarr een kostschool in Turkije gestuurd. Zij kregen daar onderricht in de Koran en 
mett de huishoudschool vergelijkbare vakken. Toen zij op veertienjarige leeftijd terug-
kwamenn naar Nederland, hield de vader hen thuis omdat zij volgens hem lang genoeg 
opp school hadden gezeten. Bovendien wilde hij zijn dochters in Turkije uithuwelijken 
enn niet het risico lopen dat zij in Nederland in contact zouden komen met andere jon-
gens.. Omdat zij vanwege hun verhuizing naar Turkije waren uitgeschreven uit het be-
volkingsregister,, waren de meisjes aan het oog van de Inspectie onttrokken. Zodra zij 
zestienn werden, zijn zij getrouwd. Tot zover voldoet het verhaal aan het beeld over tra-
ditionelee Turkse ouders: zij hechten weinig belang aan scholing en al zeker niet voor 
hunn dochters. Het verhaal ligt echter wel wat genuanceerder. Deze vader is heel trots 
datt zijn zoon op de HAVO zit. Hij houdt geregeld contact met school en wil dat hij 
verdergaatt in het vwo, zodat hij naar de universiteit kan. De beslissing om zijn doch-
terss naar Turkije te sturen, verdedigt hij met het argument dat beide meisjes van de la-
geregere school een VB O /MAV O -advies hadden gekregen en zij met dat advies alleen naar 
eenn huishoudschool mochten. Hij heeft geprobeerd om de oudste dochter op een ho-
geree school te krijgen, maar dat mislukte. Zowel met de lagere als met de middelbare 
schooll  heeft hij hierover ruzie gekregen, waarop hij besloot zijn dochters naar een in-
ternaatt in Turkije te sturen. Hij benadrukt dat dit hem veel geld heeft gekost. Een 
kenniss van de vader, een Turkse leerkracht die het er niet mee eens was dat hij zijn 
dochterss in Nederland niet weer naar school heeft gestuurd, bevestigt het verhaal over 
hett lage advies. Hij heeft de vader destijds geholpen in zijn poging de oudste dochter 
opp een middelbare school met meerdere richtingen te krijgen. 
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Ookk onder Marokkaanse meisjes komt het zonder diploma verlaten van school 
vaakk voor, hoewel minder dan bij Turkse meisjes. Van de Marokkaanse meisjes gaat 
éénn op de tien zonder diploma van school af/° In deze groep zijn de oudere twee-
de-generatiee meisjes eveneens oververtegenwoordigd: van de Marokkaanse meisjes 
onderr de 21 is in het SPVA-1994 nog niemand getrouwd. De huwelijksleeftijd schuift 
duidelijkk omhoog, waardoor dit minder vaak een reden is voor het vroegtijdig beëin-
digenn van de studie (op twintigjarige leeftijd kan reeds een MBO-studie zijn afge-
rond). . 

Tweee Marokkaanse oudere zussen hebben het VB o niet afgemaakt. Zij komen uit 
watt Van der Hoek & Kret (1992:115 e.v.) 'afhoudende gezinnen' zouden noemen. De 
broerr van een van de meisjes vertelt dat zijn zus een MAVO-advies had gekregen, maar 
datt zij van zijn ouders naar het L H N O moest/7 Zij n zus deed thuis voor een belangrijk 
deell  het huishoudelijk werk en zorgde ook voor de kleintjes. Beide Marokkaanse meis-
jess komen uit grote gezinnen en hebben meerdere jongere broers en zusjes. Al heel 
jongg is hun duidelijk gemaakt dat niet hun opleiding, maar hun rol als toekomstige 
echtgenotee van belang was. De meisjes zijn beide met een jongen uit Marokko ver-
loofd,, de een op vijftienjarige leeftijd, de ander toen zij zestien was, en verlieten na 
hunn huwelijk de school. Zij verbleven eerst een tijd in Marokko en keerden later met 
hunn echtgenoot terug naar Nederland. 

I nn de categorie meisjes die vroeg hun schoolloopbaan beëindigen, vallen ook zij die na 
hett VB O niet verder studeren. Het merendeel van deze meisjes volgt de richtingen tex-
tiell  of verzorging. De Turkse vader die zijn dochters naar een kostschool in Turkije 
hadd gestuurd heeft nog geprobeerd hen op een andere route te krijgen, maar andere 
ouderss doen daartoe geen enkele poging. In plaats van op de hindernissen kan hier 
ookk op het gebrek aan ondersteuning worden gewezen. Een aantal ouders prefereert 
zelfss een textiel- of verzorgingsopleiding boven de brede brugklas, omdat hun doch-
terss hierdoor alleen maar met meisjes in de klas zitten. 

Enkell  meisjes in een klas, beïnvloedt sterk de sfeer. Een Marokkaans meisje dat nu 
eenn HBO-opleïding doet, vertelt over haar eerdere ervaringen in het L H N O. 

Ikk vond het helemaal erg, omdat de enige LBO bij ons in de buurt een LHN O was en 
ikk wou niet naar een meisjesschool. Op een gegeven moment wordt het normaal, 
dann krijg je zelf ook zoiets van, ik hoor hier gewoon, het zal wel goed zijn. Ik geloof 
err gewoon echt in, dat als je leerlingen in een bepaalde omgeving stopt, ze zich dan 
aann zo'n omgeving gaan aanpassen. Dus als ji j mij op een LBO stopt, dan zal ik als 
eenn LBO'er gaan leren. Maar als ji j mij op een MAV O stopt, dan zal ik mij als 
MAVO-leerlingg gaan gedragen. Het was gewoon een meisjesclub, zo was ook de 
sfeerr in de klas, het was niet gezond. 

Opp de afdelingen textiel en verzorging zitten de zwakste leerlingen van de basisschool, 
dee meisjes van de tussengeneratie en de meisjes uit traditionele gezinnen bij elkaar, een 
combinatiee die het leerklimaat sterk beïnvloedt. Steeds wanneer ik een van deze meis-
jess uit de les kom ophalen voor een interview, zitten zij met andere meisjes te kletsen 
enn zijn de stoelen naar elkaar geschoven in plaats van naar de leraar. Volgens die leraar 
iss de gezelligheid in de klas voor deze meisjes een belangrijk motief om naar school te 



134 4 DeDe sleutel tot succes 

komen.. Zij weten zelf ook wel dat zij met hun opleiding niet ver zullen komen, en 
bovendienn staat het idee om door te studeren ver van ze af. 

Enkelee meisjes willen na het behalen van hun diploma een korte vakopleiding 
gaann doen. Zij hoeven daarvoor slechts op het laagste niveau examen te doen, maar 
datt is gezien het leerklimaat voor de zwakkere leerlingen toch nog een grote opgave. 
Eenn Turks meisje wil in navolging van haar beste vriendin, en met toestemming van 
haarr ouders, een kappersopleiding gaan doen. Zij doet voor de meeste vakken eind-
examenn op A/B-niveau, wat ook voldoende is voor die vakopleiding. Maar in Engels is 
zijj  zo slecht, dat ze bang is dat ze zelfs dat niveau niet haalt en zakt voor haar examen. 
Volgenss haar is iedereen in de klas slecht in Engels omdat niemand naar de leraar luis-
tert.. Hoewel er maar twaalf meisjes Engels volgen, weet de leraar hen niet bij de les te 
houden. . 

Dee meeste meisjes op de afdelingen textiel en verzorging zien hun toekomst als 
huisvrouww in het gezin. De activiteiten op school zijn daar in feite ook op gericht. Een 
Marokkaanss meisje dat via het VBO, MBO en H BO de universiteit heeft bereikt, is zich 
hierr op een bepaald moment sterk tegen gaan afzetten. In het interview schetst zij in al 
haarr ergernis meteen heel duidelijk de sfeer in het VBO. 

Ikk vond het op een gegeven moment heel raar dat al die meisjes dat naaien en dat 
ontwerpenn zo leuk vonden. Ik zag dat daarvoor ook echt zitten hoor, ik wou echt 
ookk die kant op gaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik er gewoon zo'n hekel 
aan.. Het deed mij gewoon heel de tijd denken aan Marokkaanse meisjes die gaan 
lerenn naaien om dat later te kunnen in hun huishouden, dat was het gewoon voor 
mij ,, die link was er steeds. Daarom vond ik het echt zo erg. Ik wou er niks meer 
meee te maken hebben. Ik had echt zoiets van, ik doe daar niet aan mee, aan dat 
spelletje.. Ik ben er niet één van zoveel die dat ook gaat doen, om te gaan trouwen 
enn kinderen te gaan krijgen en niks te gaan doen. Ik vond het ook gewoon kinder-
achtig.. Ik pakte ze er ook op aan, zo van, julli e zijn gewoon een stelletje trutten, die 
jezelff  bezighouden met tekenen, julli e komen toch niet ver, ontwerper word je 
tochh niet. Wat word je, je wordt gewoon niks. Heel gek was dat. Een raar gevoel 
hebb ik daar over, nu nog wel een beetje. 

Meisjess die in het VB O op de afdelingen textiel en verzorging zitten, worden door hun 
ouderss ook anders benaderd dan de meisjes die op hogere opleidingen zitten. Die ver-
schillenn zijn ook zichtbaar binnen gezinnen. Zij worden sneller in een traditionele rol 
gemanoeuvreerdd en staan hier, gezien hun kansen om door te studeren, ook minder 
vijandigg tegenover. Het enige Marokkaanse meisje dat de richting verzorging doet en 
datt wel van plan is door te studeren, becommentarieert haar medeleerlingen als volgt: 

Omm eerlijk te zijn, hier hè, veel Marokkaanse meisjes denken ach wat, wat doe ik 
eigenlijkk hier op school? Dat hoor ik vaak. Ze zeggen, "Ik ga toch achter het aan-
rechtt later." Je bent toch dom als je dat denkt. Dat hoeft toch niet! Dan zeggen ze, 
"Hett is wel zo en later ga ik toch trouwen en krijg ik kinderen." Dan zeg ik, "Stel je 
voorr dat je man geen baan heeft." Dan zeggen ze, "Ach, die jongen laat mij toch 
niett werken, werken en weg van huis. En ach, mijn man werkt toch wel." De mees-
tee Marokkaanse meisjes denken zo. 
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DeDe meisjes die beperkt doorstromen 
Voorr sommige meisjes die op de HAVO of in het vwo zitten, spelen na een betrekkelijk 
zorgelooss begin van hun schoolloopbaan conflicterende verwachtingen van hun ou-
derss een belangrijke belemmerende rol. Hierdoor behalen zij toch niet het succes dat in 
eerstee instantie binnen hun bereik leek te liggen. Hieronder geef ik het verhaal weer 
vann een van hen, een Turkse vwo-leerlinge. Het conflict tussen dit meisjes en haar ou-
derss krijgt op een gegeven moment een eigen dynamiek: de traditionele opvattingen 
vann haar ouders zijn er de oorzaak van dat zij op school gedesillusioneerd raakt en ge--
dragsproblemenn ontwikkelt, wat op zijn beurt weer een reactie bij de vader ontlokt. 

Zijj  heeft op een 'witte' lagere school gezeten en had vooral Nederlandse vriendin-
netjes.. Via de brugklas is zij rechtstreeks naar het vwo gegaan, waar ze eerst een zeer 
gemotiveerdee leerling was. Haar vader werd naarmate zij ouder werd steeds strenger, 
controleerdee met wie ze omging en na school moest ze meteen thuiskomen. Thuis 
kreegg ze allengs meer taken opgedragen. Zij moest helpen in het huishouden en gast-
vrouww spelen voor visite, ook al had zij de volgende morgen een proefwerk. Ze had op 
diee manier weinig tijd over voor zichzelf. Haar opleiding was eerst heel belangrijk voor 
haar,, en het was haar droom om ooit kinderpsychologe te worden. Voor haar ouders 
kwamm haar schoolopleiding echter meer en meer op de tweede plaats; haar rol als 
vrouww en toekomstig echtgenote vonden zij belangrijker. Haar droom om verder te 
studerenn verdween dan ook almaar verder uit het zicht. De ruimte die zij thuis niet 
kreeg,, nam zij op school terug, waar zij steeds onhandelbaarder werd. Ze trok zich 
nergenss wat van aan en werd regelmatig de klas uit gestuurd. Ze kreeg ook andere 
vriendinnen.. Bij de Nederlandse leerlingen die in het vwo de meerderheid vormden, 
voeldee zij zich niet langer thuis en ze ging dan ook vooral om met de Turkse meisjes 
vann de MAV O en het VBO. Ze begon te spijbelen om haar vriendinnen te ontmoeten 
diee op andere tijden les hadden en deed in schooltijd alles wat zij daarbuiten van haar 
ouderss niet mocht; ze gingen bijvoorbeeld de stad in of samen naar het zwembad. Op 
eenn gegeven moment interesseerde school haar helemaal niets meer. De meeste tijd 
zwierff  zij met vrienden over straat. De problemen met haar ouders waren op school 
bekend.. Haar mentor, die consideratie met haar had vanwege haar thuissituatie, ver-
zochtt zij de problemen op school niet aan haar ouders door te geven. Dat jaar bleef zij 
zitten.. Haar vader was woedend dat de mentor hem niets had verteld en verloor alle 
vertrouwenn in de school. Hij ging nu nóg meer op zijn dochter letten en ze hadden 
thuiss geregeld grote ruzies. Het meisje zelf kreeg onderwijl op school diverse waar-
schuwingenn over haar gedrag en prestaties, maar tussen de vader en school was er nau-
welijkss contact. Aan het einde van het jaar werd ze van school gestuurd. Na een jaar in 
eenn opvangklas te hebben gezeten, belandde ze op de HAVO. Daar ging het echter op-
nieuww fout, en ook dit keer niet omdat ze problemen met de leerstof had, maar van-
wegee haar gedrag en veelvuldig spijbelen. Dat spijbelen deed ze vooral om haar vrien-
dinnenn van haar oude school te kunnen opzoeken; haar vriendinnen waren alles voor 
haar.. Op haar nieuwe school had ze vaak ruzie met de leerkrachten. Hun dreigemen-
tenn maakten vergeleken bij die van haar vader geen indruk op haar, en ze werd op-
nieuww van school gestuurd. Haar vader hield haar daarop twee jaar thuis, wat, zoals ze 
zelff  zegt, de zwaarste tijd van haar leven is geweest. Zij probeerde eerst toch nog stie-
kemm haar vriendinnen te ontmoeten, maar haar vader werd steeds strenger en op 
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'tt laatst mocht ze nog nauwelijks het huis uit. De situatie werd op een gegeven mo-
mentt voor beide partijen ondraaglijk. De vader besloot toen dat zij toch maar weer 
naarr school moest. Ze werd na een test in de eindexamenklas van de MAV O geplaatst 
enn kwam tegelijkertijd via een vriendin terecht op een Turkse huiswerkklas. Haar va-
derr bracht haar en haar zusje daar samen naar toe en haalde hen ook weer af. De huis-
werkklass was een belangrijke uitlaatklep voor het meisje. Ze kon met de begeleiders 
overr haar problemen thuis praten en er andere Turkse meisjes ontmoeten. Een van 
haarr begeleiders heeft ook met haar vader gepraat en hem te kennen gegeven dat zij 
thuiss rustig moest kunnen werken en niet altijd zomaar beschikbaar kon zijn voor 
huishoudelijkee taken. De vader, die de problemen met zijn dochter volledig boven het 
hoofdd waren gegroeid, was bereid haar daarinn tegemoet te komen omdat hij inmiddels 
ookk wilde dat zij haar studie zou afmaken. Zij slaagde voor haar examen en besloot in 
overlegg met haar begeleider van de huiswerkklas om een MBO-opleiding maatschappe-
lijk ee dienstverlening te gaan doen. Na een moeilijke periode heeft het meisje haar stu-
diee toch weer voortgezet. De kans op een studie in het hoger onderwijs is echter niet 
reëell  gezien de vertraging die zij heeft opgelopen en de wens van haar ouders dat zij in 
dee nabije toekomst zal trouwen. 

Dee meeste meisjes die ik tot de categorie beperkte doorstromers reken, zijn via het 
VBOO of de MAVO in het (K)MBO terechtgekomen. Deze meisjes geven zelf aan dat het 
(K)MB OO hun eindopleiding is. Bij de algemene richtingen van het VBO en op de MAV O 

iss de sfeer in de klas vergeleken met de afdelingen textiel en verzorging meer gericht op 
doorleren.. De meeste meisjes zijn serieus met hun studie bezig en hopen via een ver-
volgopleidingg ook in die richting te gaan werken. Een aantal meisje krijgt hulp van 
broerss of zussen, (bijles)leerkrachten of kennissen. De belemmeringen voor hun 
schoolloopbaann komen pas later in beeld, aan het einde van de eerste voortgezette of 
vervolgopleiding.. Enkele meisjes die op D-niveau eindexamen doen op de MAVO, kie-
zenn in plaats van doorstroming naar de HAVO toch voor het MBO. Hetzelfde geldt voor 
eenn aantal meisjes in het MBO: ondanks hun bovengemiddelde prestaties gaan zij niet 
doorr naar het HBO, omdat een langdurige vervolgopleiding niet binnen hun moge-
lijkhedenn lijk t te liggen. De Turkse meisjes worden door hun ouders duidelijk vaker in 
hunn ambities belemmerd dan de Marokkaanse meisjes.19 Dit correspondeert met de 
hogee instroom van Turkse meisjes in het MBO en het grote aantal Turkse meisjes dat 
naa het MBO-diploma stopt.30 

Voorr de meisjes past een beperkte studie meer binnen de mogelijkheden die zij 
binnenn het gezin hebben. Dit blijkt vooral indirect uit hun verhalen over de omstan-
dighedenn waaronder zij naar school gaan, welke ruimte zij krijgen om te studeren en 
watt de grenzen zijn van wat zij in relatie tot school mogen; een direct verbod om te 
mogenn doorstuderen klinkt in hun verhalen zelden door.'' Veenman (1996a: 29) heeft 
hett in dit verband over de 'dubbele boodschap' die ouders aan hun dochters geven en 
Vann der Hoek & Kret (1992:105-115) spreken van een ambivalente houding van de ou-
ders.. Lindo (1996: 43) stelt het wat sterker en heeft het over prioriteiten in het gezin. 
Ouderss benadrukken wel dat een opleiding belangrijk is, maar geven tegelijkertijd 
niett de ondersteuning en de ruimte die daarbij horen. De ouders controleren de meis-
jess vaak heel streng. Alle extra schoolactiviteiten worden met argusogen bekeken. 
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Meesterr Thomas, onze klassendocenc, kwam een keer bij ons thuis langs. Toen 
hebbenn ze gewoon gepraat over alles, over het klassenfeest» over dit jaar en over het 
examen.. Dus eigenlijk hebben ze gewoon met hem contact, niet met andere mees-
terss of juffrouwen. Hij kwam bij ons thuis langs, zodat mijn ouders de meester le-
renn kennen. We gaan naar zijn huis voor de klassenavond dus, je gaat niet zomaar 
naarr iemand zijn huis. Hij is wel onze meester, maar toch, voor ons is het, ja, mijn 
ouderss kennen hem niet, hebben hem nog nooit gezien. Nu wel, nu kennen ze hem 
wel,, ze hebben hem gezien, ze hebben met hem gepraat. Dus nu weten ze dat het 
goedd is. (Turks meisje; MAVO ) 

Dee Turkse meisjes in deze groep leven thuis in een volledig Turkse omgeving.31 Er 
wordtt Turks gesproken, ook tussen de kinderen onderling, er wordt voornamelijk naar 
dee Turkse televisie gekeken en de Turkse krant is de enige krant in huis. De meisjes zijn 
zelff  ook geheel op Turkije georiënteerd; ze luisteren naar Turkse popsterren en kijken 
naarr Turkse soaps.33 Alles wat Nederlands is, wordt thuis met wantrouwen bekeken. 
Dee meisjes hebben niet veel vrije tijd. Zij zitten meestal thuis of nemen deel aan sociale 
activiteitenn binnen de Turkse gemeenschap. Zij gaan vaak op visite met hun ouders 
naarr familie of Turkse kennissen of dragen de zorg voor de visite thuis. De sociale con-
tactenn op school staan ntet onder controle van de ouders en zijn dan ook voor hen een 
constantee zorg. Zeker als de opleiding verder weg is van huis, wat bijvoorbeeld vaak het 
gevall  is bij een MBO-opleiding. In een dergelijk klimaat is het voor de meisjes niet lo-
gischh om een langdurige studie te gaan volgen in het hoger onderwijs. Zo'n studie bete-
kentt bovendien een langdurig uitstel van het huwelijk. De meisjes zeggen meestal nog 
voordatt ik erover begin, dat zij eerst hun studie willen afronden voordat zij gaan trou-
wen.. Als ik vraag wat zij met een 'afgeronde opleiding' bedoelen, noemen zij zonder 
aarzelingg hun MBO-opleiding. Een vervolgopleiding na het M B O staat niet ter discussie. 
Dezee meisjes zijn veelal binnen het gezin tot dan toe het hoogst gekomen. Met hun stu-
diee kunnen zij straks op kantoor of in de verzorging gaan werken en dat vooruitzicht 
lijk tt het hoogst haalbare. Zij zijn daarmee ook voor zichzelf geslaagd. 

Dee oudste meisjes in het gezin lopen keer op keer tegen de grenzen aan van wat wel en 
niett mag. De jongere meisjes in het gezin profiteren van de ruimte die de oudere reeds 
hebbenn veroverd.M De meisjes zijn soms zelf ook verbaasd over de veranderde houding 
vann hun ouders. Het meisje uit het onderstaande citaat woont in een klein plaatsje 
buitenn Amsterdam. 

Ikk zou nu wel gewoon overal mogen werken. Ik wou destijds graag naar de stewar-
dessenopleiding,, maar dat was te ver weg, dat mocht niet. Ik heb een zus en die wil 
dee filmacademie gaan doen en daar is zij nu al mijn vader op voor aan het bereiden. 
Zoo van, je moet mij helpen met mijn kamer, terwijl zij er pas over drie jaar naar toe 
magg gaan. Maar ja, zij heeft mij gezien, dat het toen niet mocht. Nu zegt mijn va-
der,, "Ja, het is goed, als je je best maar blijf t doen. Als je het maar in drie jaar haalt." 
Duss ze zijn wel veranderd. (Marokkaans meisje; MBO) 

Hett enige Turkse meisje dat doorgaat naar de HEAO is de spreekwoordelijke uitzonde-
ringg die de regel bevestigt. Zij wordt al haar hele studieperiode thuis tegengewerkt. 
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Alleenn omdar zij zich fel verzet tegen de verwachtingen die aan haar als dochter en 
vrouww worden gesteld en telkens opnieuw de confrontatie zoekt, heeft zij ruimte kun-
nenn creëren voor haar eigen ambities. Zij weet steeds mensen in haar omgeving te 
overtuigenn van het belang van haar studie en zo de hindernissen op haar weg opzij te 
schuiven. . 

Dee Turkse cultuur is best wel zwaar voor meisjes. Er komt ook vaak door de week 
bezoekk en dan moet je vriendelijk blijven, opgewekt en zo. Jij hoort eigenlijk je 
huiswerkk te maken en dan moet je bedienen en je moet gastvrij zijn. Ik heb een zus, 
duss als er bezoek is, vraag ik haar vaak om te bedienen. Maar ook al was mijn zus er 
niett en was ik alleen thuis, als er dan gasten zouden komen, zou ik gewoon niet 
opendoen.. Wegwezen met die gasten. Ik zeg altijd, "In het weekend mogen ze ko-
men,, maar door de week hoeven ze niet te komen." Dan bellen ze soms weleens en 
zegg ik tegen mijn moeder, "Je moet zeggen dat ze niet moeten komen. Zeg dat ik 
ziekk ben." Dan zegt zij, "Jij bent niet gastvrij, je hoort gastvrij te zijn." Maar ze belt 
zee dan toch af. (Turks meisje; MBO) 

Di tt meisje is zeer doortastend. Waar de meeste meisjes anticiperen op bepaalde verbo-
denn door zelf al bij voorbaat niets meer aan hun ouders te vragen en zichzelf daarmee 
eenn hoop frustraties besparen, gaat zij de confrontatie niet uit de weg. 

Jee krijgt een formulier op school voor een schoolreisje en je weet al dat het niet 
mag.. Maar ik dacht, ik gooi het gewoon op tafel. Dan zeg ik, "Ik moet op school-
reis.""  Dat zeg ik, ik moet, niet ik mag. Dan ga je erover praten en dan mag het. 
Mij nn oudere zus had niet eens gevraagd of ze naar Parijs mocht, terwijl zij alleen 
mett de meidengroep zou gaan. Ik zei, "We gaan naar Parijs, leuk hè," het hele jaar 
door,, "Leuk, hè?" Toen was het, "Ze wil zo graag." En mijn jongere zusje hoefde 
hett niet eens meer te vragen, die ging gewoon. 

Al ss zij iets van haar ouders gedaan wil krijgen, schakelt zij ook vaak haar oudere broer 
in.. Van haar oudere zus, die een (overigens niet afgeronde) opleiding heeft gedaan 
voorr apothekersassistente, heeft zij praktische hulp bij het vak Boekhouden gehad. De 
onderdirectricee van de school waar zij nu op zit, zegt zonder aarzelen dat zij het wel zal 
redden.. Volgens haar hebben de leerkrachten op haar school maar zelden iemand in 
dee klas die zo gemotiveerd is. 

FaalfactorenFaalfactoren bij jongens 

JongensJongens die vroegtijdig de school verlaten 
Vergelekenn met de meisjes verlaten de jongens veel minder vaak zonder diploma de 
school;; onder Turkse jongens komt dit zelfs nagenoeg niet voor. Er is wel een aanzien-
lijk ee groep Turkse jongens die na het behalen van het VBO-diploma het reguliere on-
derwijss verlaat. Bij Marokkaanse jongens is het precies andersom." Centraal in de ver-
klaringg voor beide groepen vroegtijdige schoolverlaters staan gedragsproblemen. 
Werdmölderr constateerde eerder over Marokkaanse randgroepjongeren: 'Schooluit-
vall  is een geleidelijk proces dat begint met spijbelgedrag, problemen thuis, soms con-
tactenn met de politie en dat ten slotte uitmondt in een houding van "wat doe ik nog op 
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diee stomme school"' (1990: 52). Bij Marokkaanse jongens zijn de problemen vaak 
ernstigerr dan bij Turkse.1* 

Dee meeste jongens die zonder diploma van school gaan, zitten op technische scho-
len.. Het traject naar de technische school is in zekere zin het equivalent van dat naar 
dee huishoudschool. De technische school is het vangnet voor de zwakste leerlingen: 
jongerenn die op de basisschool leerproblemen hadden en zij die in het speciaal onder-
wijss zaten en leer- en/of gedragsproblemen hadden. Het VB o, en de technische school 
inn het bijzonder, vormt tevens het vangnet voor de problematische jongens uit het al-
gemeenn voortgezet onderwijs. Als zij van school worden gestuurd in de brugklas of op 
dee MAVO, is het VBO de laatste mogelijkheid. Bovendien vinden veel jongeren die in 
hett kader van gezinshereniging pas laat naar Nederland zijn gekomen op deze scholen 
hunn eerste opvang of worden na de schakelklas hiernaar toe gestuurd. De categoriale 
VBO-scholen,, en vooral de technische school kennen een vergelijkbare ontwikkeling 
alss de basisscholen in de oudere wijken in de jaren tachtig. De school is in korte tijd 
geheell  van samenstelling veranderd en de leerlingen hebben een zeer uiteenlopend ni-
veauu in kennis en Nederlandse taalvaardigheid. Ook bestaan er grote leeftijdsverschil-
lenn in de klas. De school heeft zich in korte tijd moeten instellen op een nieuwe leer-
lingpopulatie,, die andere omgangsvormen met ouders en leerlingen vergen. 

Datt daarbij de communicatie met de jongens veelal niet zonder problemen ver-
loopt,, heb ik ook tijdens mijn onderzoek gemerkt. In tegenstelling tot de andere jon-
gerenn die ik heb geïnterviewd, zijn de afspraken met de jongens op de technische 
schooll  heel moeizaam verlopen. Op een enkele uitzondering na kwamen zij niet opda-
genn bij de eerste afspraak en zelfs de tweede keer ging het vaak mis. Opvallend daarbij 
iss dat zij geen bezwaar tegen het interview hadden; integendeel, zij vonden het leuk en 
mett de meesten heb ik uitgebreide gesprekken gevoerd. Blijkbaar hebben zij vooral 
moeitee met het nakomen van afspraken en zijn ze er niet aan gewend om die verant-
woordelijkheidd te dragen. Leraren besteden eigenlijk het grootste deel van hun tijd 
aann het rustig krijgen van de jongens. Voor een buitenstaander is het verschil in sfeer 
mett andere scholen meteen merkbaar. Op technische scholen kun je niet zomaar bin-
nenwandelen;; de deur zit op slot en bezoekers moeten zich melden bij de portier. 
Anderee scholen hebben geen portier en bezoekers moeten zich daar bij de administra-
tiee melden. Op de technische scholen zitten bovendien alle lokalen op slot, terwijl die 
opp andere scholen meestal open zijn. Op één technische school ben ik vijf ochtenden 
voorr interviews aanwezig geweest. Tweemaal was er een vechtpartij aan de gang, waar-
vann één keer tussen een leerling en een leraar. De politie kwam de leerling later op-
halen.. Als ik de jongeren er later naar vraag, halen zij hun schouders op. Voor hen is 
zoietss geen nieuws meer, dat gebeurt elke week wel een paar keer. 

Dee verhalen over jongens die zonder diploma het onderwijs verlaten zijn, net als bij de 
meisjes,, indirect verzameld. Veel verhalen gaan over (tweede-generatie) broers die in 
hethet VBO zijn uitgevallen. Ik geef hieronder het verhaal weer van een Marokkaanse jon-
gen,, dat wordt verteld door zijn zus die zelf op de universiteit zit. Haar broer is volgens 
haarr een intelligente jongen; op de basisschool kreeg hij een hoog advies en ging ver-
volgenss naar de brugklas. Hij was zeer opstandig tegen leerkrachten en weigerde zijn 
bestt te doen. Hij werd van school gestuurd en kwam terecht op een VBO-school. 
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Hijj  heeft alle scholen in Amsterdam gehad, geloof ik. Het is voornamelijk zijn 
gedrag.. Het heeft ook veel met je karakter te maken, of ji j je laat meeslepen, in hoe-
verree ji j je Iaat beïnvloeden door een ander. Mij n broertje laat zich gewoon heel erg 
beïnvloeden.. Hij kwam op dezelfde school terecht waarop ik zat, dat was toen in de 
brugklas.. Nou, het ging dus helemaal niet goed aan het einde van het jaar. Voorna-
melijkk vanwege zijn gedrag, maar ook vanwege zijn cijfers moest hij weg en toen 
gingg hij naar het tweede jaar van de LDS.17 Dat ging nog wel een beetje, hij mocht 
naarr de derde klas. Zijn gedrag was in dat jaar echter zodanig dat hij van school 
werdd getrapt. Toen ging hij naar het Europa-college, LDS. Nog datzelfde jaar werd 
hijj  weer van school gestuurd, toen ging hij KMB O doen op een andere afdeling van 
hett Europa-college. Ook van school gestuurd, het is gewoon echt heel eentonig dat 
verhaal.. Toen ging hij naar de streekschool, ik weet niet wat het is met die jongen, 
wee hebben gewoon echt van alles geprobeerd. Eerst de zachte aanpak, "Hé toe, 
luisterr nou." Hem veel proberen te stimuleren, maar dat lukte gewoon niet. Toen 
hebbenn we de harde aanpak geprobeerd, "Je mag niet meer naar buiten voordat je 
jee huiswerk hebt gemaakt!" Ook niet gelukt. We weten het gewoon niet. Maat-
schappelijkk werker heeft hij gehad, ook niet gelukt. Die heeft op een gegeven mo-
mentt gezegd, "Ik kan hier helemaal niks mee." Ik denk dat wat hem ook heel erg 
heeftt beïnvloed, toen op het OCA,3*  dat iedereen daar wel een scootertje of een 
brommertjee had en iedereen heeft daar natuurlijk weer van die hele dure gympen, 
spijkerbroeken,, dure jacks, allemaal mooie spullen zeg maar, of wat hij dan mooi 
vindtt althans. Ik denk dat je je daar ook een beetje door laat beïnvloeden, vooral als 
mensenn in jouw naaste omgeving dat soort dingen hebben. Ik denk dat je je op die 
leeftijdd ook heel snel laat beïnvloeden, je zit in je puberteit. Vooral dan is het 
gewoonn heel erg belangrijk in welke omgeving ji j je bevindt. 

Toenn zij nog op dezelfde school zaten, was zij goed op de hoogte van het gedrag van 

haarr broertje. 

Wee hadden ook dezelfde Nederlandse leraar en via hem hoorde ik dan ook heel 
vaakk wat hij in de klas had gedaan. Over zijn gedrag, maar ook over zijn cijfers en 
watt voor onzin hij nu weer had opgeschreven, voornamelijk toen hij in de brugklas 
MAVO/HAV OO zat. Hij vond het niet stoer, dat was het woord, zeg maar "niet stoer", 
hijj  vond het niet stoer om op MAVO/HAV O te zitten. Dan werd je een studje. Die 
leraarr Nederlands zei, "Kijk , hiervoor had je dus helemaal niet hoeven leren, en 
tochh schrijf je onzin op." Terwijl hij volgens mij gewoon het antwoord wist, het 
wass pure onzin wat hij dan opschreef. Volgens mij gewoon expres, om dan alleen 
maarr van die school af te mogen, om iets lagers te gaan zoeken. Wat ik bijvoorbeeld 
ookk heel erg opvallend vond... toen ik in het eindexamenjaar zat op het vwo, werd 
ikk een keer opgenomen voor Migrantcn-tv en daar werd gevraagd wat je deed en 
watt ik later wilde doen. En daarin vermeldde ik dat ik bezig was met een eind-
examenjaarr vwo. Hij kreeg kennelijk een paar opmerkingen van zijn vriendjes, 
wantt hij kwam later naar mij toe. Zegt hij tegen mij, "Ja, waarom heb je dat ge-
daan,, waarom heb je nou op de tv gezegd dat je eindexamen vwo doet, nou denkt 
iedereenn dat mijn zus een studje is. Dat vind ik helemaal niet leuk en mijn vrienden 
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lachenn jou allemaal uit. En zij lachen mij ook uit, omdat je mijn zus bent. Als je 
volgendee keer mensen tegenkomt, moet je niet zeggen dat je mijn zus bent, hoor!" 
Duss echt, hij vindt het niet stoer om goed te scoren. Hij had toen ook vrienden van 
buitenn school, daarna werden het vrienden van school. Dat was het eigenlijk ge-
woon,, want hij kon wel goed leren. Ik weet nog, in het begin ging ik hem echt 
dwingenn om thuis te zitten en te leren, toen op het OCA, tweede klas. En inderdaad, 
dann haalde hij wei een keertje een tien als hij daar zin in had. Hij vond dat waar-
schijnlijkk ook niet stoer, want daarna zorgde hij dan weer dat hij met een één naar 
huiss kwam. (Marokkaans meisje; universiteit) 

Inn de verhalen over broers die zonder diploma van school gaan, speelt de vriendengroep 
telkenss een belangrijke rol." De jongens spijbelen meestal samen met hun vrienden en 
alss zij het verkeerde pad op gaan, is dat meestal met diezelfde vriendengroep. Onder 
Turksee en Marokkaanse leerlingen is de relatie tussen schoolverzuim en kleine crimina-
litei tt onderzocht.*' De conclusies van deze onderzoeken komen overeen met mijn be-
vindingen:: de jongeren die spijbelen doen dat meestal in groepsverband; er is een dui-
delijkee relatie tussen spijbelen en doubleren enerzijds en kleine criminaliteit anderzijds; 
dee meeste delicten worden in groepsverband gepleegd (Pinkster 1990: 33, 60, 42). 

Dee jongens waarmee zij spijbelen zijn bijna altijd Turkse of Marokkaanse mede-
leerlingenn uit de eigen klas of van dezelfde school.41 Binnen de vriendengroepen van 
dezee jongens overheerst vaak een antischoolhouding. Op school hebben zij vaak ruzie 
mett leerkrachten en het wordt in deze groepen stoer gevonden om leerkrachten uit te 
dagen.. De sociale dwang is groot en om geaccepteerd te worden of mee te tellen moet 
err een grote mond worden opgezet tegen de leerkrachten. De status binnen de groep 
wordtt bepaald door leeftijd en reputatie: de jongens die goedgebekt zijn en initiatief 
nemenn hebben het hoogste aanzien. Bovendien werken dure merkkleding, scooters en 
brommerss statusverhogend. Sommige jongens werken daarvoor na schooltijd, andere 
proberenn op een illegale manier aan deze spullen te komen. Beide opties kosten veel 
tij dd en de school lijk t in het leven van deze jongens steeds minder ruimte in te nemen. 
Zi jj  zijn altijd druk bezig met geld regelen, zaakjes en afspraken voor hun ouders ver-
borgenn te houden en hun vrienden te ontmoeten. Veel jongens hebben wel eens mee-
gedaann aan winkeldiefstal, of hebben van anderen op school gestolen spullen gekocht. 
Naarmatee zij dit veel om zich heen zien, lijk t het ook normaler te worden. 

Hett is ook op zulke scholen dat je meegesleurd wordt. Want op de LTS heeft men 
mijj  wel eens uitgenodigd om naar de supermarkt te gaan en snoep en sigaretten in 
jee zak te steken. Ik heb het niet gedaan, gelukkig. Stel dat mijn neef straks LTS-
advicss krijgt en hij doet toch mee, dan is hij weg en wordt hij gecriminaliseerd als 
hijj  een keer gepakt wordt. Een eerste gesprekje met de politie, dan komt de vader of 
moeder.. Ik denk dat het voor een Turks of Marokkaans kind makkelijk kiezen is 
voorr zo'n groep op zo'n school. (Turkse jongen; universiteit) 

Eenn Turkse jongen, een stapelaar die na de LTS en de MTS nu een HBO-opleiding doet, 
verteltt dat zijn jongere broer zonder diploma van de LTS is gegaan. Zij n broertje is be-
vriendd met de jongere broer van zijn beste vriend, die ook via de lange weg de HTS 
heeftt bereikt. Terwijl de oudste broers zich aan elkaar hebben opgetrokken, zijn de 
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jongeree door hun vriendschap in een neerwaartse spiraal beland. Zij zaten op dezelfde 
LT SS en spijbelden samen, eerst alleen maar later met een groep oudere Turkse jongens. 
Zij nn broertje is uiteindelijk van school verwijderd. Hij vergelijkt de situatie van zijn 
broerr met die van hemzelf. Zij komen uit hetzelfde gezin, maar zijn een volstrekt 
anderee kant opgegaan. Hi j acht daar de vriendengroep verantwoordelijk voor. 

Mij nn broertje is niet gaan studeren, hij is al vanaf de lagere school gestopt. Hij wil -
dee niet verder gaan. Hij vond altijd wel een smoes om ermee te stoppen, of hij kon 
niett met de leraar opschieten, of hij kreeg hoofdpijn als hij aan het leren was. Hij 
hadd ook vaak problemen met de leraren. Ik heb met hem daarover gepraat, mijn 
vader,, mijn moeder, iedereen. Het is ook afhankelijk van wat voor vrienden ze heb-
ben,, hij ging toen ook veel met oudere jongens om, hij volgde hen. Of rondhan-
gen,, zij gingen spijbelen en hij was toevallig met een vriend en dan gingen ze ge-
woonn mee. Als je geen interesse in school hebt dan ga je gewoon met ze mee. Het 
lagg aan zijn vrienden, die conclusie heb ik getrokken. Als je zelf je huiswerk doet en 
jee vriend is naar de stad wandelen of naar de snackbar, leuke dingen doen zeg maar, 
enn ji j zit daar thuis achter je huiswerk, dan stop je en ga je ook naar de stad. En bij 
mijj  was het zo, we zaten thuis en in het weekend gingen we naar de stad. We had-
denn ook wel contact met andere jongens, maar doordeweeks hadden we geen be-
hoeftee om 's avonds door de stad rond te lopen. Daardoor heb ik ook de conclusie 
getrokkenn dat je omgeving bepaalt of je doorgaat, want de meeste jongens van de 
basisschooll  zijn gestopt na de LTS. En zij zoeken nog steeds een baan, of hebben 
geenn werk meer. 

Eenn Turkse begeleider van de Utrechtse huiswerkklas benadrukt eveneens dat het pro-
blematischee gedrag van de jongens begrepen moet worden in de context van hun 
vriendengroep. . 

Alleenn functioneert zo'n jongen vaak goed. Maar hij leeft niet alleen, hij leeft met 
zijnn groep en hij heeft de groep ook nodig, juist voor zijn zelfvertrouwen is 
dee groep belangrijk. Is het goed wat ik doe, wie kan dat zeggen, de groep kan dat 
zeggen,, vader doet het niet, moeder kan het ook niet doen, de groep vrienden 
geeftt hem zelfvertrouwen, niemand vindt het leuk om geen zelfvertrouwen te 
hebben.. Maar op een bepaald moment vormt de groep zijn eigen normen, daar 
gaatt het mis, want dan is het individu niet meer geïsoleerd, maar de groep wel. 
(huiswerkklas-begeleider) ) 

Gedragsproblemenn zijn er niet alleen de oorzaak van dat veel jongens het VB o zonder 
diplomaa verlaten, maar ook dat velen daardoor niet doormogen naar het ( K ) M B O . 
Di ee problemen hebben hun prestaties zodanig beïnvloed dat zij in onvoldoende vak-
kenn op c/D-niveau eindexamen kunnen doen. Ik geef hieronder een aantal voorbeel-
denn waarin ik laat zien hoe gedragsproblemen de schoolprestaties kunnen beïnvloe-
den.. Het is belangrijk om hierbij voor ogen te houden dat VBO-leerlingen op het 
laagstee niveau in het voortgezet onderwijs zitten. Als zij dat niveau niet halen, verspe-
lenn zij hun laatste kans om hogerop te komen. Wanneer zij onvoldoende vakken op 
c/D-niveauu halen, is de enige vervolgroute die hen nog rest de streekschool of een 
kortee vakopleiding. 
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Dee Turkse VBO-leerling uit het onderstaande citaat is twee keer blijven zitten en 
moestt om die reden van school veranderen. De gedragsproblemen die hij destijds had, 
fteettfteett nij inmiaaeis acnter zien gciaicn, maar ik ican mij voorstellen dat hij, toen hij 
dertienn of veertien was, voor leerkrachten en zijn ouders zeer moeilijk bereikbaar was. 
Hi jj  is nog steeds heel gesloten en stug en de antwoorden moeten uit hem worden 
getrokken. . 

Inn de derde klas begon het moeilijker te worden en zonder te leren haal je ook niks. 
DeedDeed je ook niks? 
Nee. . 
WaaromWaarom niet? 

Geenn zin. En maar lol trappen en maar lol trappen. En toen ben ik twee keer blij -
venn zitten en toen zeiden ze, "Ga maar van school af." Toen ben ik hier terechtge-
komen. . 
WatWat vonden je ouders ervan, zeiden ze niet... 
Nee,, helemaal niks. Enkel mijn moeder, zij zei, "Iedereen krijgt huiswerk behalve 
jij. ""  Dan zei ik, "Ik heb wel huiswerk maar ik doe het gewoon niet." Dat was drie 
jaarr geleden zo. 
WerdWerd je moeder dan niet kwaad op je? 
Eerstt had ik goede cijfers zonder te leren, maar naderhand drie, vier, drie, vier. 
EnEn toen ze die cijferlijst zag? 
Toenn zei ze, "Jammer hè. Volgend jaar beter." 
MaarMaar toen lukte het weer niet? 
Toenn zei ze, "Wat ga je nu doen?" Toen zei ik, "Streekschool." Toen zei zij, "Je gaat 
jee gang maar." 
WistWist ze wat jij  op school aan het doen was? 

Ja,, ze wist het wel. "Nu is hij blijven zitten. Wat gaat hij volgend jaar doen?", daar 
dachtt ze aan. 
EnEn je vader? 
Diee zei er niks over. 
HaddenHadden zegeen ouderavonden? 
Ja,, maar mijn vader spreekt maar een heel klein beetje Nederlands. Dus ik ging 
altijdd met mijn broer naar die ouderavonden. 

Dezee jongen heeft door zijn overstap naar een andere school een flinke achterstand 
opgelopenn voor de vakken waarin hij eindexamen gaat doen. Hi j mag die dan ook al-
leenn op A/B-niveau doen. Hi j zou in principe nog een extra jaar kunnen doen, maar is 
datt niet van plan omdat hij al twee jaar heeft verloren. Voor hem en zijn ouders telt 
voorlopigg alleen een diploma; volgend jaar gaat hij naar de streekschool. 

Dee Marokkaanse jongen uit het volgende verhaal, een VBO-leerling, is eveneens 
tweemaall  blijven zitten en bovendien een keer vanwege zijn gedrag van school verwij-
derd.. Hij krijgt steeds problemen met leerkrachten en zijn vader heeft al een keer ge-
dreigdd hem naar Marokko te sturen. 

Ikk had een beetje problemen met die meester [van Elektrotechniek]. Daardoor 
mochtt ik daar niet meer komen. Ja, toen had ik een onvoldoende. Dan vind ik het 
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well  logisch dat ik blij f zitten. Ik kreeg altijdd de schuld als er rotzooi was in de klas. 
Maarr we deden niks, we waren gewoon aan het lachen. Maar hij dacht dat we hem 
voorr de gek hielden. En dan werd ik eruit gestuurd en dat pikte ik niet, want die 
anderenn werden er niet uitgestuurd. Mij n vader moest zo'n beetje elke twee weken 
opp school komen. Dat vond hij niet leuk, toen ging hij wel tegen mij zeuren. 

Zij nn vader had al contact opgenomen met een oom die een winkel heeft in het zuiden 
vann Marokko, waar de familie oorspronkelijk vandaan komt. In die winkel, die is gefi-
nancierdd met geld van zijn vader, zou hij dan gaan werken. Op het laatste moment 
heeftt hij toch een school gevonden die het nog een keer met hem wilde proberen. 

Datt was na de derde, toen had ik een beetje problemen gekregen met de adjunct, 
diee adjunct... ja, wat een racist... hij was erg, je hoefde bij hem alleen wat terug te 
zeggenn en je was geschorst. Dat deed hij bij mij tenminste. Als hij tegen mij 
schreeuwt,, ik ben niet zijn hondje, hij moet normaal met mij praten. Dan zeg ik 
watt terug en dan zegt hij daag. Dan zeg ik ook dag. En toen ben ik van school ge-
stuurd.. Toen moest ik nog een jaar overdoen hier op school. 

Hi jj  is op de nieuwe school wat rustiger, omdat hij weet dat het zijn laatste kans is én 
omdatt hij door de overplaatsing is weggehaald bij zijn Marokkaanse vrienden waar-
meee hij rondhing. Bovendien was hij met hen al een paar keer betrokken geweest bij 
vechtpartijenn met andere groepen jongeren en waren er een paar jongens uit zijn 
groepjee opgepakt wegens brommerdiefstal. 

Inn eerste instantie ging het hem makkelijk af op zijn nieuwe school, omdat hij dat 
jaarr voor de tweede keer deed. Hij nam daarom een bijbaantje als pizzakoerier. Hi j 
werktee bijna iedere avond tot elf uur en kon dan de volgende dag zijn bed niet uit ko-
men.. Hi j miste daardoor vaak het eerste en tweede uur. Al gauw gingen zijn prestaties 
achteruit;; dat jaar ging hij maar nét over. Zij n vader heeft hem verboden in het eind-
examenjaarr zijn bijbaantje te houden, omdat het nu serieus is geworden. Maar in de 
eindexamenklass wordt al vroeg in het jaar bepaald op welk niveau leerlingen examen 
mogenn doen en vanwege zijn prestaties in de derde klas mag hij de meeste vakken niet 
opp c/ü-niveau volgen. Hi j had graag naar de MTS gewild, maar dat is met zijn niveau 
niett haalbaar. Als hij zijn examen haalt, wil hij door naar de streekschool. Daarmee zal 
hijj  zijn carrière in het reguliere onderwijs beëindigen en definitief het traject naar de 
arbeidsmarktt inzetten. 

Opp de VBO-scholen zitten veel meer jongens met een problematische schoolcar-
rièree en is een aantal van hen reeds met de politie in aanraking geweest. De kans dat 
eenn jongen in de problemen komt is dan ook groot. Maar de schoolcontext verklaart 
niett alles, want andere jongeren die in dezelfde omstandigheden verkeren gaan niet de 
foutt in. Bovendien komt in de brugklas en in de algemene richtingen van het voortge-
zett onderwijs een aantal jongens ook door hun gedrag in de problemen. 

DeDe doorstromers en de afhakers 
Eenn andere manier om zicht te krijgen op de faalfactoren is een vergelijking te maken 
tussenn de jongens die ondanks een problematische start toch doorstromen en de jon-
genss die uiteindelijk afhaken. Het verhaal van een Marokkaanse VBO-leerling is ver-
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gelijkbaarr met dat van de Marokkaanse jongens die ik hiervoor heb behandeld, met 
ditt verschil dat deze jongen door zijn gedrag nooit is blijven zitten en op grond van 
zijnn prestaties ook verder mag naar de MTS . 

Dezee jongen zit op dezelfde school als de Marokkaanse jongen uit het vorige voor-
beeld.. Ook deze jongen spijbelde heel veel en hij trok intensief op met een groepje 
Marokkaansee klasgenoten. In het begin trok de vriendengroep erop uit om in de 
winkelstraatt dicht bij school wat lol te trappen en werd er ook wel eens wat gestolen. 
Dee jongens vormden allengs een hechtere groep en de diefstallen werden georgani-
seerder.. Dat ging zo een tijdje door, totdat zij bij een inbraak in een woning werden 
betrapt.. Hijzelf werd buiten opgepakt, waar hij op wacht stond. Bij zijn veroordeling 
hadd hij het geluk dat hij er met een werkstraf van afkwam, en maaltijden moest rond-
brengenn in een bejaardentehuis. De andere jongens kregen zwaardere straffen, ook 
omdatt ze al een strafblad hadden. Over die periode zegt hij nu: 'Ik was een echte mee-
loper,, maar nu niet meer. Ik deed gewoon wat zij ook allemaal deden, totdat ik werd 
opgepakt.'' Zijn oudere broer, die sinds het overlijden van zijn vader thuis de verant-
woordelijkheidd heeft, is degene die hem weer op het juiste spoor heeft gezet. Zijn 
broerr had in eerste instantie niet door dat hij niet naar school ging en maar wat op 
straatt zwierf. Zijn moeder spreekt niet zo goed Nederlands en de berichten hierover 
vann school kwamen niet goed door. Maar op het moment dat zijn broertje werd opge-
pakt,, reageerde hij meteen. Hij verbood hem nog langer met zijn vrienden om te gaan 
enn kende genoeg jongens op zijn oude LTS, of hun broers, om dat ook daadwerkelijk 
tee controleren. Hij is niet alleen streng, maar praat ook met zijn broertje, helpt hem en 
motiveertt hem om zijn school af te maken. 

Ikk kan goed met mijn broer opschieten, dus waarom zou hij mij niet helpen? Niet 
mett Elektrotechniek, wel met Wiskunde en Natuurkunde. Daar sta ik nu ook 
goedd voor, een 8,5 en een 8. Maar ik moet er wel gewoon mijn tijd voor nemen. 
Alss ik het snel doe, dan lukt het mij niet. Ik moet wel een uurtje of twee uurtjes 
leren.. Mijn moeder zegt tegen mij, "Ga je huiswerk maken," maar mijn broer 
controleertt het, mijn moeder bemoeit zich er niet mee. Zij ziet het wel op mijn 
rapport.. Soms irriteert het mij wel als er een leuke film is op tv, zegt hij, "Ga je 
huiswerkk maken." Dan, discussies hè, dan ga ik pas huiswerk maken. Maar voor-
all  vrijdag, of soms al donderdag, dan heb ik geen zin meer. Tja. Mijn broer snapt 
gewoonn dingen heel snel. Ik niet, ik moet er echt aandachtig bij gaan zitten. Hij is 
meestall  stil, pas als ik naar mijn kamer ga dan komt hij. Dan gaat hij zo praten, 
dann loopt hij lachend weg en gaat hij mij treiteren, dan zegt hij, "Het lukt je niet, 
jee gaat het niet halen." Dan zeg ik, "Waarom niet? Denk je dat ik het niet kan?" 
Dann zegt hij, "Néé." Hij zit me gewoon uit te dagen, hij weet gewoon dat ik het 
kan.. (Marokkaanse jongen; VBO) 

Hett grote verschil tussen jongeren die verder ontsporen en jongeren die weer op het 
rechtee pad komen, zit hem vooral in het al dan niet aanwezig zijn van begeleiding en 
contactt met school. In het bovenstaande verhaal is een oudere broer daarbij van be-
lang,, in het onderstaande is dat een vader. De jongen waar het hier om gaat heeft op de 
basisschooll  een MAV O /HAVO -advies gekregen. In de brugklas had hij veel gedragspro-
blemenn en kwam hij amper aan leren toe. 
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Ikk ben naar een scholengemeenschap gegaan, MAVO , HAVO, VWO. Daar heb ik de 
brugklass gevolgd. Mij n ouders, vooral mijn vader heeft er altijd de nadruk op ge-
legdd dat opleiding belangrijk was en dat ik niet dezelfde fout moest maken zoals 
velee anderen, dat hij de kans niet heeft gehad, het clichéverhaal. Dus die hebben 
vann mij wel altijd verwacht dat ik een hoge opleiding zou doen. Mij n ouders waren 
duss nooit tevreden, als ik een vijf haalde wilde hij een zes. Terecht. Maar als je een 
achtt haalde, verlangden ze een negen. Het was een scholengemeenschap en ik had 
dee ambitie om gymnasium te doen en dat is dus MAV O geworden. Mij n neef zat 
daarr ook op school. Zijn vrienden, daar ging ik ook mee om. Die kende ik ook van 
opp straat voetballen. Ik was dus nooit een jongen die echt met goede cijfers thuis-
kwam.. Ik was echt een brutale aap, vooral in de brugklas, fel tegen de leraren. Je 
zouu het ook assertief kunnen noemen. Arme leraren, op een gegeven moment 
moestt ik zo vaak nakomen dat ik mijn agenda opende als de leraar zei, "Je moet 
maandagg nakomen." Dan zei ik, "Dan kan ik niet, want dan moet ik naar meneer 
die-en-die,""  dan was het pas dinsdag, woensdag, donderdag, volgende week. Zo 
ergg was het wel op een gegeven moment. Dat betekent dat het volgen van de lessen 
niett echt mijn aandacht had. (Turkse jongen; universiteit) 

Hi jj  had vooral moeite met de exacte vakken. 

Daarmeee was ik zo'n type leerling die er hard voor moest werken. Maar ik was 
altijdd weer zo dom om het te laat te doen. Op een gegeven moment kwam ik in de 
klassee van vijfjes en zesjes. Dus ik kreeg het advies om naar de grafische school te 
gaan.. Dat was tegenover die school. Dat was met je handen bepaalde dingen doen, 
enn ik had twee linkerhanden. Ik wou altijd gymnasium doen. Ik had het op de 
makkelijkstee manier willen doen, maar dat lukte dus niet. Dus ik heb dat advies ge-
woonn niet geaccepteerd en mijn vader heeft mij daarbij ook gesteund. Het kwam 
doorr mijn ouders dat ik per se naar dat gymnasium wilde, dat ik echt ook met mijn 
opleidingg bezig was, dat het belangrijk was. Dat je in principe ook psychologische 
straff  zou krijgen als je blijf t zitten. Er is altijd wel zo'n druk. Zij kwamen ook altijd 
naarr ouderavonden. Wat dat betreft waren ze wel streng en reageerden ze ook op de 
leraren.. Mij n vader herinnerde zich alleen de negatieve uitspraken van de leraren. 
Daarr werd je dan een week lang mee geconfronteerd. Dat werd onder alle familie-
ledenn rondgebazuind. 

Dezee vader blijf t vertrouwen in zijn zoon stellen en verliest, ondanks de problemen 
diee de jongen heeft, niet het contact met de leerkrachten, noch met zijn zoon. Vooral 
hett laatste, het blijvende contact tussen school en ouders en het contact tussen vader 
enn zoon, is in de beginfase van het ontstaan van problematisch gedrag cruciaal. De 
schooll  en/of de ouders moeten ingrijpen vóórdat spijbelgedrag overgaat in problema-
tischh gedrag op andere terreinen. Sommige scholen reageren alert op problemen en 
schakelenn zo snel mogelijk de ouders in. Voor een aantal jongens die dreigen te ont-
sporenn is dit de redding. Op andere scholen worden problemen vaak te laat geconsta-
teerdd en is er een zekere schroom om de ouders te benaderen. Als de school geen actie 
onderneemtt en evenmin de ouders informeert, kan het in korte tijd stevig uit de hand 
lopen.. Wanneer er pas een confrontatie plaatsvindt op het moment dat de jongens al 
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tott over hun nek in de problemen zitten en andere instanties op het toneel zijn ver-
schenen,, is het meestal te laat. Maar andersom kunnen de scholen weinig doen zonder 
dee steun van de ouders. 

Inn het contact tussen school en ouders speelt een aantal factoren een rol. Eén daarvan 
iss de beheersing van de Nederlandse taal. Weinig kennis van het Nederlands is er soms 
dee oorzaak van dat ouders geen berichten doorkrijgen of niet reageren op oproepen van 
school.. Een Turkse of Marokkaanse leerkracht zou in zo'n geval kunnen bemiddelen. 
Zoo was voor de Turkse jongen die vanwege zijn herhaaldelijk zittenblijven van school 
moestt veranderen, het gebrek aan communicatie tussen de eerste school en zijn ouders 
desastreus.. Op zijn tweede school is een Turkse leerkracht aanwezig, die uitvoerig met 
zijnn ouders praat over zijn vorderingen en die hen adviezen geeft over hoe zij hun zoon 
kunnenn stimuleren. Zijn vader die vroeger nooit naar ouderavonden ging, doet dat op 
zijnn tweede school wel en ook zijn moeder is nu veel meer betrokken bij de school. 

Tott nu toe heb ik geen onderscheid gemaakt tussen Turkse en Marokkaanse jongens, 
maarr behalve overeenkomsten zijn er duidelijke verschillen. Marokkaanse jongens 
vertonenn vaker problematisch groepsgedrag en komen vaker in aanraking met de poli-
tiee (Junger & Polder 1991: 23). Het groepsgedrag is bij hen een belangrijke oorzaak van 
verderee ontsporing (ibid.: 86, 87). De activiteiten die zij samen ondernemen, geven 
aann dat zij slechts weinig thuis verblijven.41 Zolang er niet echt iets misgaat, laten hun 
ouderss ze meestal ook maar begaan; buitenshuis lijk t het toezicht van de ouders op de 
jongenss nagenoeg afwezig.41 Problematisch gedrag van Turkse jongens is meestal be-
perktt tot school. Bovendien zijn voor Turkse jongens de mogelijkheden om op straat 
rottigheidd uit te halen veel kleiner dan voor Marokkaanse jongens. De sociale controle 
binnenn de Turkse gemeenschap zorgt ervoor dat eventuele wandaden van de jongens 
snell  bekend worden en dat de ouders veelal sneller ingrijpen.44 Kenmerkend voor de 
gezinssituatiee van de problematische Turkse jongens is dat de vaders een zeer domi-
nantee rol in de opvoeding van hun zoons hebben; zij zijn juist erg streng en controle-
renn hun zoons intensief. De ruimte die de jongens thuis niet krijgen, nemen zij op 
school.. Als het misgaat op school en de vader hiervan op de hoogte wordt gesteld, ont-
staann vaak forse conflicten. 

Voorr beide groepen jongens geldt echter dat het contact tussen ouders en school 
inn het algemeen zeer moeizaam verloopt.45 Als er al wordt gereageerd op problematisch 
gedrag,, reageert in alle gevallen eerst de vader. Het behoort tot zijn verantwoordelijk-
heidd om zijn kinderen tot de orde te roepen. De moeder houdt zich in zo'n situatie af-
zijdig.4*55 De vaders voelen zich door het gedrag van hun zoons in hun eer aangetast en 
hebbenn al snel het idee dat zij ter verantwoording worden geroepen. Zij zullen daar-
doorr eerder het contact vermijden dan dat zij het zoeken. 

Hulp ,, keuzes en kansen 

Succes-- en faalfactoren zijn hier naast elkaar beschreven, maar in de praktijk hebben 
jongerenn vaak met beide soorten factoren te maken. Bovendien kunnen in een be-
paaldee fase van de schoolloopbaan succesfactoren een doorslaggevende rol spelen, in 



DeDe sleutel tot succes 

eenn andere juist faalfactoren. Succesfactoren zijn vooral te vinden in het ondersteu-
nendee netwerk van de jongeren: oudere broers en zussen, kennissen en leeftijdgeno-
ten.. De hulp van oudere broers en zussen is de belangrijkste verklaring voor succes. 
Daarnaa volgt de hulp van leeftijdgenoten en bij een kleine groep speelt de hulp van 
leerkrachten,, bijlesleerkrachten en Turkse en Marokkaanse kennissen een rol. Het be-
langg van deze ondersteuning geeft aan dat hulpbronnen binnen de eigen gemeenschap 
eenn belangrijke verklaring zijn voor schoolsucces. Binnen de Turkse en Marokkaanse 
gemeenschapp is inmiddels een aanzienlijke expertise opgebouwd die effectief wordt 
gebruiktt voor de verbetering van onderwijsprestaties. 

Hett belang van de onderlinge hulp binnen de familie en gemeenschap lijk t strijdig 
mett het onderzoek waarin diezelfde familie en gemeenschap juist worden aangewezen 
alss oorzaken van de achterstand van Turkse en Marokkaanse jongeren in het onder-
wijs/77 Het betreffende onderzoek was er uitsluitend op gericht om problemen en ach-
terstandd te verklaren. De verscheidenheid binnen de Turkse en Marokkaanse groep 
wordtt daarmee, zeker als het om de tweede generatie gaat, geen recht gedaan. Er is ook 
eenn groep die succesvol is en die veel steun en begeleiding krijgt vanuit de eigen familie 
enn gemeenschap. De onderlinge hulp logenstraft de uitsluitend negatieve rol die aan 
diee familie en gemeenschap wordt toegekend. 

Dee schoolcontext kan zowel een belangrijke succes- als faalfactor zijn. De jongens die 
vroegtijdigg de school verlaten, hebben meestal op de afdeling techniek gezeten en de 
meisjess op de afdelingen textiel of verzorging. Dit zijn de afdelingen waar de zwakke 
leerlingenn van de basisschool terechtkomen, maar ook de problematische jongeren 
vann de tussengeneratie en de jongeren uit de minst op onderwijs gerichte gezinnen. 
Medee door deze samenstelling van de leerlingpopulatie onderscheidt het leerklimaat 
opp de categoriale vuo-scholen zich negatief in vergelijking met andere scholen. De 
schoolcontextt is echter niet de hele verklaring. Bij de meisjes speelt ook het gebrek aan 
stimulanss van de ouders of anderen uit hun omgeving om door te leren een rol en 
somss is er zelfs sprake van tegenwerking. Traditionele opvattingen over de rol van de 
vrouww zijn een ernstige belemmering voor schoolsucces. Ook meisjes uit de midden-
groepp in het onderwijs worden belemmerd in hun studie, de Turkse meisjes veel vaker 
dann de Marokkaanse. Deze meisjes komen in het algemeen uit gezinnen waarvan de 
ouderss sterk zijn gericht op de eigen gemeenschap en bang zijn voor vernederlandsing 
vann hun dochters. Maar ook in deze gezinnen zijn de opvattingen over het belang van 
onderwijss voor meisjes duidelijk in beweging. De vroegtijdige schoolverlaters vormen 
inn toenemende mate een minderheid. 

Bijj  de jongens zijn gedragsproblemen de belangrijkste oorzaak van het vroegtijdig 
verlatenn van school. Die problemen zijn bij de Marokkaanse jongens ernstiger dan bij 
dee Turkse jongens. Marokkaanse jongens verlaten dan ook vaker zonder diploma de 
school,, terwijl de Turkse jongens meestal pas na het behalen van hun VBO-diploma 
vann school gaan. De problematische Marokkaanse jongens krijgen veel vrijheid bui-
tenshuis,, waarbij de vriendengroep een belangrijke negatieve invloed heeft op hun ge-
drag,, dat ook buiten de schoolcontext problematisch is. De Turkse jongens krijgen 
minderr vrijheid en vertonen minder problematisch groepsgedrag. Bovendien is het 
problematischee gedrag bij deze jongens meestal beperkt tot school. 
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Hett contact tussen school en de ouders van problematische jongens verloopt vaak 
zeerr moeizaam. Veel van deze ouders hadden op de basisschool reeds slechte ervarin-
genn met leerkrachten. Zij hadden conflicten over het gedrag van hun zoons, over het 
blijvenn zitten van hun kinderen en over de eindadviezen. Bij succesvolle jongeren ma-
nifesterenn de goede verhoudingen op de basisschool zich in de hulp van leerkrachten 
inn het voortgezet onderwijs, bij de vroegtijdige schoolverlaters manifesteert het ge-
groeidee wantrouwen tegen leerkrachten zich juist in een gebrekkig contact met latere 
leerkrachten.. Onderscheidende factoren in de basisschool werken door in de tweede 
fasee van de schoolloopbaan. 


