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Success of marginalisatie: 
watt is de toekomst van de tweede generatie? 

Dee benadering die ik voor dit onderzoek heb gebruikt, is niet eerder toegepast in 
studiess naar schoolprestaties van Turkse en Marokkaans jongeren. Centraal in die be-
naderingg staat dat inzicht in schoolprestaties pas ontstaat als de gehele schoolloopbaan 
inn het onderzoek wordt betrokken. Om die reden heb ik gekozen voor een retrospec-
tievee benadering, waarin ik van 86 Turkse en Marokkaanse jongeren de schoolroutes 
vanaff  het begin van de basisschool gedetailleerd in kaart heb gebracht. De schoolrou-
tess of delen daarvan die hierdoor zichtbaar werden, zijn met behulp van gegevens uit 
grootschaligg kwantitatief onderzoek verder gegeneraliseerd. De breuken en over-
gangenn in de onderwijstrajecten die op deze wijze naar voren kwamen, vormden het 
uitgangspuntt voor mijn analyse van succes- en faalfactoren. Tegelijkertijd met het ver-
zamelenn van gegevens over de schoolroutes is informatie verzameld over de context 
waarinn de leerlingen hun prestaties hebben geleverd. Dat maakte het niet alleen moge-
lij kk om het belang van de routes en selectiemomenten te kwantificeren, maar ook om 
dee achterliggende selectiemechanismen inhoudelijk te kwalificeren. Het idee achter 
dezee werkwijze is dat gedetailleerde gegevens over de selectie in het onderwijs belang-
rijkee informatie kunnen verschaffen over succes- en faalfactoren. Als een Turks meisje 
bijvoorbeeldd op de MAV O in alle vakken op D-niveau eindexamen doet en desondanks 
naarr het MBO gaat in plaats van naar de HAVO, is dit een belangrijke aanwijzing voor 
mogelijkee belemmeringen en hindernissen in haar schoolcarrière. Omgekeerd bevat 
dee keuze voor een brede brugklas bij een VB O /MAV O -advies belangrijke aanwijzingen 
voorr mogelijke hulpbronnen. Deze concrete informatie is in eerder kwalitatief onder-
zoekk niet of nauwelijks systematisch gebruikt. En als zij al werd gebruikt, was dat 
meestall  beperkt tot een bepaald moment in de schoolloopbaan. Belangrijke informa-
tiee die inzicht kan verschaffen in succes- en faalfactoren wordt daarmee genegeerd. 
Doorr de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens aan elkaar te koppelen, kan én de be-
perktee generaliseerbaarheid van enkel kwalitatief én het beperkte inzicht van louter 
kwantitatieff  onderzoek worden ondervangen. 

Opp grond van deze benadering kan ik in tegenstelling tot eerder onderzoek uit-
sprakenn doen over de hele schoolloopbaan, alsmede over afzonderlijke periodes. Bo-
vendienn kan nauwkeurig worden aangegeven welke succes- en faalfactoren van belang 
zijnn voor verschillende subgroepen, omdat kenmerken van leerlingen, de school en de 
thuissituatiee in samenhang zijn onderzocht. Met deze onderzoeksbenadering heb ik 
eenn aanzet willen geven tot een alternatief voor het gefragmenteerde onderzoek dat is 
gerichtt op een geïsoleerde schoolperiode of subgroep, of waarin slechts vanuit één on-
derzoeksdisciplinee of invalshoek naar schoolprestaties wordt gekeken. 
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Eenn groot aantal onderzoekers heeft de onderwijspositie van Marokkaanse en Turkse 
jongerenn in beeld gebracht. In de meeste studies wordt gewezen op hun oververtegen-
woordigingg in lage schoolsoorten zoals het VB o en de MAVO, hun hoge schooluitval en 
grotee schoolverzuim. De jongeren uit mijn onderzoek voldoen op grond van hun 
prestatiess niet aan dit eenzijdige pessimistische beeld. Een aanzienlijke groep twee-
de-generatiee jongeren doet het goed in het onderwijs. Eén op de vier schoolgaande 
jongerenn van 15 tot en met 24 jaar volgt een HAVO- of vwo-opleiding of zit in het ho-
gerr onderwijs. Het is niet langer zo dat een verwaarloosbare groep het wél redt. Deze 
jongerenn hebben binnen één generatie een grote sprong vooruit gemaakt ten opzichte 
vann hun ouders, die zelf nauwelijks of geen scholing hebben gehad. Opmerkelijk is dat 
dee meisjes onder de succesvolle jongeren even sterk zijn vertegenwoordigd als de jon-
gens.. Zij maken ten opzichte van de tussengeneratie de grootste sprong voorwaarts. 
Eénn trede onder de succesvolle jongeren volgt een bijna even omvangrijke midden-
groep:: jongeren die een MBO-opleiding volgen of reeds een MBO-diploma hebben be-
haald.. Deze groep kan bovendien nog doorstromen naar het hoger onderwijs. Behalve 
hett opvallende succes van een deel van de tweede generatie jongeren en de aanzienlijke 
middengroep,, is er een groep die achterblijft. Dit zijn de jongeren die zonder diploma 
off  na het behalen van het VBO-diploma het onderwijs hebben verlaten. Deze groep is 
echterr bijna de helft kleiner dan de groep succesvolle jongeren. Bij deze groep vroegtij-
digee schoolverlaters zijn de meisjes in de meerderheid, terwijl het binnen deze groep 
voorall  de problematische jongens zijn die steeds in de aandacht staan. 

InIn onderzoek naar de schoolprestaties van Turkse en Marokkaanse jongeren is tot 
nuu toe slechts geringe aandacht besteed aan interne verscheidenheid en was de focus 
sterkk gericht op problemen. In deze studie heb ik zowel de succesvolle jongeren als hun 
tegenhangerss beschreven. In dit laatste hoofdstuk zet ik de uiterste groepen op het con-
tinuümm tussen succes en falen tegenover elkaar en laat ik de grote middengroep weg. 
Doorr alleen in te gaan op de extremen komen de bepalende factoren scherper in beeld. 

Hoee is het succes van een deel van de jongeren te verklaren? Over de intergeneratio-
nelee reproductie van sociaal-economische posities is inmiddels veel bekend, maar over 
dee mechanismen die sociale mobiliteit verklaren vanuit een lage beginpositie betrek-
kelijkk weinig. Wat zijn de hulpbronnen of omstandigheden die mobiliteit bevorde-
ren?? De achterstand ten opzichte van autochtone jongeren wordt enerzijds verklaard 
vanuitt de lage sociaal-economische positie van de ouders, en anderzijds vanuit de 
klooff  die ouders vanwege taal en culturele gewoonten moeten overbruggen om hun 
kinderenn in het Nederlandse onderwijs te kunnen ondersteunen. De verklaring voor 
success is hier niet zonder meer spiegelbeeldig uit af te leiden. De ouders van de succes-
vollee Turkse en Marokkaanse jongeren zijn evenzeer laag opgeleid en hebben gemid-
deldd genomen even vaak een rurale of stedelijke achtergrond. De succesvolle jongeren 
zijnn ondanks de herkomst én de lage sociaal-economische positie van hun ouders ge-
slaagd.. Het onderscheid tussen succesvol zijn en vroegtijdig van school gaan wordt 
doorr andere factoren of omstandigheden bepaald. 

Doorr nauwkeurig de schoolloopbanen van succesvolle jongeren te bestuderen, viel 
eenn onderscheid te maken tussen verschillende 'succesroutes'. De routes lopen sterk 
uiteenn en de verklaringen voor succes op deze routes zijn dan ook navenant verschil-
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lend.. De meerderheid van de succesvolle jongeren heeft op de basisschool geen hoog 
adviess gekregen. Pas in de brugklas is aan sommigen de toegang tot een hoge school-
soortt verleend, anderen kwamen pas na het behalen van het MAVO- of MBO-diploma 
opp een succesvolle route terecht. De laatsten, de zogenaamde stapelaars, onderschei-
denn zich het grootste deel van hun schoolcarrière niet zichtbaar van jongeren die niet 
succesvoll  zijn. Voor de meeste succesvolle jongeren ligt de beslissende periode pas in 
hett voortgezet of vervolgonderwijs. Dit is een belangrijke conclusie, omdat daarmee 
ookk de verklaringen voor hun succes in deze periodes moeten worden gezocht. Wat 
blijk tt is dat zij bijna allemaal hulp en ondersteuning hebben gehad. Het belangrijkste 
deell  hiervan is afkomstig uit de eigen gemeenschap, namelijk van oudere broers en 
zussenn en leeftijdgenoten. Personen uit het eigen netwerk van de jongeren hebben ad-
vies,, praktische hulp en begeleiding gegeven en hebben hen gestimuleerd om door te 
zettenn en verder te studeren. Dit is een verrassende uitkomst, omdat hulp en onder-
steuningg uit de eigen gemeenschap tot nu toe niet als zodanig is onderkend; integen-
deell  zelfs, in het meeste onderzoek wordt gehamerd op het gebrek aan hulp en onder-
steuningg uit de eigen omgeving. 

Eenn kleinere groep succesvolle jongeren kreeg op de basisschool wel een hoog ad-
vies.. Zij zijn vanuit de brugklas direct doorgestroomd naar de HAVO of het vwo en de 
meestenn hebben vervolgens zonder vertraging het hoger onderwijs bereikt. Hun relaas 
magg met recht een 'succesverhaal' worden genoemd. Hun startpositie is enigszins uit-
zonderlijk,, want zij zaten op basisscholen waar nog geen, of bijna geen Turkse of Ma-
rokkaansee leerlingen zaten. Dit heeft niet alleen grote invloed gehad op hun Neder-
landsee taalvaardigheid, maar ook een positief effect op de ontwikkeling van sociale 
vaardighedenn die voor het functioneren in een Nederlandse schoolcontext nodig zijn. 
Dee eerste acht jaar scholing zijn voor deze groep de meest beslissende. 

Dee mechanismen die in deze studie naar voren komen, zijn gedeeltelijk terug te 
vindenn bij andere migrantengroepen en ook bij Nederlandse jongeren uit de lagere 
arbeidersklasse.. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat de ouders weinig of geen 
hulpp aan hun kinderen kunnen bieden. In het netwerk van de kinderen bevinden 
zichh echter personen met meer scholing. Een oudere broer die heeft gestudeerd kan 
inn een gezin met analfabete ouders een belangrijke hulpbron zijn. De kansen van een 
kindd zijn in dat geval beter in te schatten wanneer naast de sociaal-economische posi-
tiee van de ouders ook die van de oudere broer erbij zou worden betrokken. Voor de 
verklaringg van opwaartse sociale mobiliteit van jongeren wier ouders een lage sociaal-
economischee positie hebben, is onderzoek naar de netwerken van de jongeren dan 
ookk van groot belang. Hierin schuilt hun verborgen kapitaal. 

Dee groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat is veel kleiner dan de groep succesvolle 
jongeren,, namelijk de helft. Zij kregen in het algemeen op de basisschool een VBO- of 
VBo/MAVO-advies,, In tegenstelling tot de succesvollen zaten de meeste van deze jon-
gerenn op de basisschool in klassen met veel Marokkaanse en Turkse leerlingen. In het 
beginn van de jaren tachtig kenden de basisscholen in de oudere wijken van de grote 
stedenn een grote instroom van Turkse en Marokkaanse leerlingen. De aanpassing aan 
dee nieuwe leerlingsamenstelling veroorzaakte een aantal jaren grote organisatorische 
problemen,, wat ook consequenties had voor de kwaliteit van het onderwijs. Het con-



SuccesSucces of marginalisatie 153 3 

tactt tussen school en Turkse en Marokkaanse ouders verliep veelal moeizaam. Het 
lagee basisschooladvies heeft de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs in hoge mate 
beperkt.. Veel jongeren konden eigenlijk alleen terecht op een categoriale schuol voor 
VBO.. De grote instroom van Marokkaanse en Turkse jongeren zoals die zich eerst op 
dee basisschool voordeed, heeft zich in het VBO herhaald, en daarbinnen vooral in de 
laagstt gewaardeerde afdelingen: techniek bij de jongens en textiel en verzorging bij de 
meisjes.. Omdat op deze afdelingen ook nog eens veel zij-instromers terecht zijn geko-
menn die zo hunn eigen problemen hebben, is daar een klimaat ontstaan dat weinig be-
vorderlijkk is voor het leerresultaat. Veel jongens op deze scholen hebben gedragspro-
blemenn en schoolverzuim en uitval komen hier veelvuldig voor. Een aantal jongens 
raaktt vanwege hun gedrag ook buiten de school steeds dieper in de problemen en uit-
eindelijkk gemarginaliseerd. De schooluitval onder de meisjes ligt op deze scholen nog 
hoger,, en ook hier in het bijzonder op de afdelingen textiel en verzorging. Gedrags-
problemenn komen bij deze meisjes weinig voor. Hun schooluitval hangt vooral samen 
mett huishoudelijke verplichtingen thuis, een voorgenomen huwelijk of een gebrek 
aann ondersteuning en stimulans om door te studeren. 

Inn het hierna volgende bespreek ik succes- en faalfactoren voor de Marokkaanse en 
Turksee jongeren apart en ga ik binnen en tussen die groepen dieper in op het onder-
scheidd tussen jongens en meisjes. De verschillende verklaringen voor succes en vroeg-
tijdigg van school gaan lopen namelijk gedeeltelijk parallel aan deze onderscheiden. 

Turksee tweede-generatie jongeren 

Inn de Turkse groep valt de scheidslijn tussen succesvolle jongeren en degenen die 
vroegtijdigg het onderwijs verlaten voor een belangrijk deel samen met die tussen meis-
jess en jongens. Het zijn vooral de meisjes die zonder diploma van school gaan en de 
jongenss die doorstuderen. Opvallend is dat de meisjes in eerste instantie de beste uit-
gangspositiee hebben. Zij hebben van alle Turkse en Marokkaanse tweede-generatie 
jongerenn het minst vaak een leeftijdsachterstand in het basisonderwijs opgelopen en in 
hett voortgezet onderwijs zitten zij vaker dan de Turkse jongens op de MAV O in plaats 
vann het VBO . Maar als vervolgens wordt gekeken naar de 15- tot en met 24-jarigen, blij -
kenn veel minder meisjes dan jongens doorgeleerd te hebben op hogere schoolsoorten 
enn hebben zij veel vaker zonder diploma de school verlaten. 

Dee meisjes die geen diploma behalen behoren tot het oudste cohort van de tweede 
generatie.. In de daaropvolgende cohorten komt het zonder diploma van school gaan 
nagenoegg niet voor. Het oudste cohort meisjes heeft duidelijk te maken gehad met de-
zelfdee problematiek die ook de meisjes van de tussengeneratie heeft geplaagd. De 
meestee meisjes mogen vandaag de dag van hun ouders eerst hun opleiding afmaken 
voordatt zij trouwen. Hierin lijk t de veranderende kijk in de Turkse gemeenschap op 
scholingg voor meisjes door te spelen. 

Relatieff  veel Turkse meisjes verlaten na het VBO-diploma het onderwijs. De be-
langrijkstee verklaring is het klimaat waarin zij moeten presteren. Vooral de sfeer op de 
afdelingenn textiel en verzorging van het VBO, afdelingen die vroeger samen de huis-
houdschooll  vormden, beïnvloedt de schoolresultaten negatief. Thuis worden deze 
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meisjess door hun ouders vaak al vrij jong in een traditionele rol gedrukt. De meisjes in 
hett VBO hebben trouwens met hun opleiding ook weinig doorstroommogelijkheden. 
Eenn vroeg huwelijk lijk t in hun situatie vaak een goed alternatief, een manier om onaf-
hankelijkk te worden van hun ouders. Veel van deze meisjes krijgen ook al vrij jong hu-
welijksaanzoeken.. Meisjes op een lage schoolrichting trouwen meestal op een jongere 
leeftijdd dan meisjes uit hetzelfde gezin die op hogere schoolrichtingen zitten. De laat-
stenn willen het trouwen juist zo lang mogelijk uitstellen. 

Inn het begin van het voortgezet onderwijs is een grote groep Turkse meisjes met 
success op weg. De belangrijkste twee factoren voor succes van Turkse meisjes zijn de 
hulpp van leerkrachten en de hulp van oudere broers of zussen. Een aantal meisjes is in-
tensieff  ondersteund en begeleid door leerkrachten. Zij komen allemaal uit gezinnen 
waarvann de ouders vroeg naar Nederland zijn gekomen en goed contact hadden met 
Nederlanders.. De hulp van oudere broers en zussen is vooral belangrijk geweest voor 
dee meisjes die in het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd naar hogere schoolsoor-
ten.. De ruimte voor het volgen van een langdurige studie is bij veel meisjes echter ver-
volgenss niet aanwezig. In veel Turkse gezinnen ligt het doorstuderen van meisjes nog 
steedss gevoelig. Gedurende de adolescentieperiode concurreert de toekomstige rol van 
echtgenotee in toenemende mate met een schoolloopbaan. Zo zijn er meisjes die na de 
MAV OO zouden kunnen doorstromen naar de HAVO, maar in plaats daarvan naar het 
MBOO gaan. Ook zijn er meisjes die via het stapelen van studies zouden kunnen door-
stromen,, maar die het onderwijs verlaten na het behalen van hun MBO-diploma, ter-
wij ll  zij wel de capaciteiten hebben om door te studeren. Een groot deel van het gerin-
geregere succes onder Turkse meisjes valt hieruit te verklaren. De meisjes die wel doorstu-
derenn hebben ook vaak tegenwerking van hun ouders gehad en de meeste meisjes heb-
benn in elk geval weinig steun ondervonden. Hulp en ondersteuning van oudere broers 
enn zussen en leeftijdgenoten zijn soms een belangrijk breekijzer tegen het passieve of 
actievee verzet van de ouders tegen het doorstuderen van hun dochters. 

Hett zonder een diploma van school gaan komt onder Turkse jongens van de tweede 
generatiee nauwelijks voor. De jongens met ernstige gedragsproblemen op school dou-
blerenn net zo vaak als Marokkaanse jongens, maar zij vallen minder vaak uit en maken 
ondankss de problemen hun opleiding af. Een groot aantal Turkse jongens verlaat ech-
terr wel het reguliere onderwijs na het behalen van een VBO-opleiding op het laagste ni-
veau.. Zij hebben weliswaar een diploma, maar de waarde daarvan is niet erg groot. 
Hett problematische gedrag van de Turkse jongens concentreert zich op school. Zij 
zijnn in tegenstelling tot de Marokkaanse jongens niet zo vaak buitenshuis actief en ver-
tonenn minder problematisch groepsgedrag. De sterke sociale controle binnen de 
Turksee gemeenschap voorkomt dit. Het contact tussen de school en de vaders van 
dezee jongens is meestal slecht. 

Dee Turkse jongens doen het aanvankelijk slechter dan de meisjes, maar door de 
geringee uitval en het stapelen van studies streven zij de meisjes uiteindelijk voorbij. 
Hett stapelen van studies is een veelvoorkomend fenomeen onder Turkse jongens. Zij 
krijgenn op dit lange traject hoogstens passieve support van hun ouders. Zij moeten het 
voorall  hebben van hun Turkse medeleerlingen; de jongens trekken zich aan elkaar op. 
Zijj  weten door het uitwisselen van kennis en inzichten de ontbrekende steun van de 
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ouderss op te vangen. Een kleinere groep krijgt steun van oudere broers en zussen. 
Dezee onderlinge hulp is juist op de lange weg door het onderwijs belangrijk. 

Dee beschrijvingen van de Turkse groep zijn allemaal op de één of andere manier ver-
bondenn met de sterke sociale cohesie binnen de Turkse gemeenschap.' Die cohesie 
werktt voor meisjes en jongens verschillend uit.1 Het voorkomt dat jongens zonder di-
plomaa het onderwijs verlaten, maar is tegelijkertijd ook een belangrijke taalfactor voor 
dee meisjes. Het vroegtijdig verlaten van school van de meisjes is sterk verbonden met 
traditionelee opvattingen over de rol van de vrouw, die door sociale controle binnen de 
Turksee gemeenschap worden gehandhaafd. De sterke sociale cohesie zorgt er ook voor 
datt er een grote onderlinge betrokkenheid is onder studenten, die in het geven van 
hulpp en het uitwisselen van informatie heel praktisch tot uitdrukking komt. Beide as-
pectenn van sociale cohesie binnen de gemeenschap komen naast elkaar voor. Het is 
zelfss zo dat de succesvolle Turkse meisjes tegelijkertijd last hebben van de sociale con-
trolee én steun hebben aan hun Turkse medestudenten. 

Marokkaansee tweede-generatie jongeren 

Dee extremen binnen de Marokkaanse groep laten een andere verdeling zien tussen 
meisjess en jongens. Allereerst studeren de meisjes vaker door dan de jongens. De ont-
wikkelingg van de onderwijspositie van de Marokkaanse meisjes lijk t omgekeerd aan 
diee van de Turkse. Zij hebben het vaakst van alle groepen een leeftijdsachterstand aan 
hett einde van de basisschool. Tegelijkertijd hebben de Marokkaanse meisjes van alle 
groepenn het vaakst een hoog basisschooladvies gekregen. Onder de Marokkaanse 
meisjess wordt verschillend gepresteerd en dit zet zich door in het voortgezet onder-
wijs:: aan de ene kanrzitten er meer meisjes dan jongens in het VBO, aan de andere kant 
zittenn er ook meer meisjes dan jongens op de HAVO of het vwo. Ook in de cijfers over 
Marokkaansee meisjes van 15 tot en met 24 jaar komt dat contrast tot uitdrukking. 
Forsee uitval en hoge doorstroming naar de hoogste schoolsoorten staan hier tegenover 
elkaar. . 

Dee Marokkaanse meisjes lijken het meest te profiteren van het onderwijs op 'witte' 
basisscholenn en de sterkere gerichtheid op de Nederlandse samenleving van de vroeg 
gekomenn Marokkaanse migranten. Zij behalen niet alleen het vaakst een hoog basis-
schooladvies,, maar krijgen van alle groepen uit mijn onderzoek ook het vaakst hulp 
vann Nederlandse leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast profiteert een 
groott aantal meisjes van de hulp van oudere broers en zussen. Door de, in verhouding 
tott de Turkse, grotere Marokkaanse gezinnen is de kans dat kinderen oudere broers of 
zussenn hebben logischerwijs groter en neemt de kans op praktische hulp van een ou-
deree broer of zus evenredig toe. Ook de succesvolle jongens worden veel geholpen en 
begeleidd door oudere boers en zussen. 

Dee Marokkaanse meisjes die vroegtijdig het onderwijs verlaten, doen dat voor het 
overgrotee deel zonder diploma. Anders dan bij de Turkse meisjes stoppen maar heel 
weinigg Marokkaanse meisjes na het behalen van hun VBO-diploma. De meisjes die 
uitvallen,, zitten meestal op de VB o-afdelingen textiel en verzorging. De meisjes die 
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hunn studie onderbreken, behoren tot het oudste leeftijdscohort. Een vroeg huwelijk is 
meestall  de reden voor het stoppen. In de volgende leeftijdscohorten komt om deze 
redenn het zonder diploma verlaten van school veel minder voor. 

Dee verontrustende positie van een grote groep Marokkaanse jongens is in eerder on-
derzoekk vele malen benadrukt. Onder deze groep is de schooluitval het hoogst en de 
Marokkaansee jongens worden steevast als de meest problematische groep in het on-
derwijss aangeduid. In vergelijking met de Turkse jongens vallen de Marokkaanse jon-
genss vaker uit zonder diploma. Ook zijn zij vaker betrokken bij problematisch groeps-
gedrag.. Eén categorie jongens verlaat al zeer vroeg het reguliere onderwijs omdat zij 
niett zijn te handhaven. Het probleemgedrag van de jongens ontstaat altijd in relatie 
tott schoolverzuim. Spijbelen gebeurt meestal in groepsverband. De jongens hebben 
eenn duidelijke antischoolhouding en zijn vaak betrokken bij kleine criminaliteit. 
Opvallendd is dat de problematische jongens van huis uit veel vrijheid krijgen. Toe-
zichtt van de ouders op de jongens buitenhuis lijk t vaak te ontbreken. Net als bij de 
Turksee problematische jongens is er een slecht contact tussen school en ouders. Eer-
deree slechte ervaringen met leerkrachten spelen hierbij vaak een rol. 

Dee Marokkaanse meisjes ontsnappen meer dan de Turkse meisjes aan de traditionele 
roll  van de vrouw. Er is meer ruimte om af te wijken van de groepsnorm, of anders ge-
zegd,, er is minder duidelijk een groepsnorm. Dit hangt voor een deel samen met de 
migratiegeschiedeniss van de Marokkaanse ouders: zij zijn in het algemeen eerder geko-
menn dan de Turkse ouders. De vroeg gekomen ouders zijn meer gericht op de Neder-
landsee samenleving. Bovendien is er minder dan bij de Turken sprake van een hechte 
gemeenschap.11 De Marokkaanse gemeenschap is meer gestructureerd rond de eigen fa-
milie// Het succes van de Marokkaanse jongeren is voor het grootste deel terug te voe-
renn op de hulp van oudere broers en zussen. Tegenover het ontbreken van een hechte 
gemeenschapp staat echter ook minder sociale controle, waardoor problematisch gedrag 
vann jongens op straat minder dan bij de Turkse gemeenschap wordt gecorrigeerd. Ook 
hierr vinden beide tendensen tegelijkertijd plaats. Een aantal jongens dat duidelijk is 
ontspoordd begeleidt jongere broers en zusjes zelf intensief met schoolzaken. 

Zoalss de sterke cohesie bij de Turkse jongens zich zowel uit in een intensieve 
socialee controle als in intensieve onderlinge hulp en ondersteuning, komen bij de 
Marokkaansee groep een gebrekkige begeleiding en controle van de ouders en een 
grotee onderlinge verbondenheid tussen broers en zussen naast elkaar voor. In beide 
gevallenn is dit onderscheid gekoppeld aan de verschillende generaties. Het generatie-
verschill  valt samen met een andere kijk op onderwijs en op andere mogelijkheden om 
ondersteuningg te geven. De ouders hebben weinig kennis van en ervaring met het on-
derwijss en het belang ervan is soms ondergeschikt aan andere keuzes die zij voor hun 
kinderenn of het gezin maken. Voorbeelden hiervan zijn het tussentijdse verblijf van 
kinderenn in het herkomstland en een door ouders gewenst vroeg huwelijk. Genera-
tiegenotenn hebben meer kennis van en ervaring met het onderwijs en zijn zich ook 
meerr bewust van het belang ervan. Zij zijn bovendien gericht op een toekomst in Ne-
derlandd en maken dan ook keuzes die hierbij passen. Verplichtingen die de ouders 
tenn opzichte van familie of streekgenoten ervaren, voelen zij minder. 
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Dee toekomst van de tweede generatie 

Eenn aanzienlijk deel van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse jongeren is suc-
cesvoll  in het onderwijs. Zij hebben ten opzichte van hun ouders een enorme sprong 
vooruitt gemaakt. Het valt uiteraard nog te bezien of zij hun schoolsucces weten te ver-
zilverenn met een goede baan. Onderzoek laat zien dat een hogere opleiding hun in ie-
derr geval meer kansen biedt op de arbeidsmarkt (Veenman 1996c: 39-59). De succes-
vollee jongeren zullen de eerste elite van enige omvang gaan vormen binnen hun eigen 
gemeenschap.. Zij nemen nu al leidinggevende posities over in culturele, religieuze en 
politiekee verenigingen.5 De kennis en ervaring binnen hun eigen gemeenschap zal in 
dee toekomst alleen maar toenemen en steeds meer jongeren zullen opleidingen op 
MBO-niveauu of hoger volgen. De praktische kennis die zij hiermee verwerven kunnen 
zijj  doorgeven in hun omgeving. Zij kunnen jongere broers en zusjes, neefjes en nicht-
jess helpen met hun huiswerk en advies geven over vakkenkeuzes, schoolkeuzes en ver-
volgopleidingen.. Dit soort kennis en ervaring was tot voor kort nauwelijks beschik-
baarr binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. 

Tegelijkertijdd is er een aanzienlijke groep die vroegtijdig het onderwijs verlaat. De 
meisjess die de school zonder diploma verlaten vormen hiervan de grootste groep. Zij 
trouwenn vaak jong en nemen de traditionele rol van huisvrouw op zich. De positie die 
zijj  innemen biedt weinig perspectief op een maatschappelijke positie die anders zal 
zijnn dan die van hun moeders en oudere zussen van de tussengeneratie. De traditio-
nelee visie op de rol van de vrouw is in sommige kringen nog steeds dominant en veran-
deringenn lijken maar langzaam plaats te vinden. De faalfactoren bij jongens zijn van 
eenn ander karakter. Veel jongens die vroegtijdig de school verlaten hebben gedrags-
problemen.. Zij verzuimen school, blijven zitten en sommigen worden opgepakt voor 
(winkel)diefstall  en andere kleine criminele vergrijpen. De concentratie van probleem-
jongerenn is in sommige scholen en buurten een explosief mengsel dat steeds meer jon-
gerenn opslokt. 

Mett het bovenstaande zijn de twee tendensen geschetst. De vraag is welke van de 
tweee in de toekomst het meest gezichtsbepalend zal zijn: die van de succesvolle of die 
vann de problematische groep? 

Inn ieder geval kan worden gesteld dat de oudere broers en zussen van de tussengenera-
tiee in de nabije toekomst de vaders en moeders zullen zijn van een nieuwe generatie 
leerlingen.. Ten opzichte van hun ouders hebben zij onvergelijkbaar meer kennis van 
zaken.. De jongere ooms en tantes die hebben gestudeerd of een diploma hebben be-
haaldd op MBO-niveau, zullen binnen hun netwerk een belangrijke rol spelen. Een aan-
tall  studenten uit mijn onderzoek houdt zich nu al intensief bezig met de nog jonge 
kinderenn van hun oudere broers en zussen. Ook in de beeldvorming binnen de eigen 
gemeenschapp is iets veranderd. De eerste jongeren van de tweede generatie hebben het 
hogerr onderwijs bereikt en daarmee de weg vrijgemaakt voor de generatie na hen. De 
universiteitt is niet langer een onbekende grootheid, ver en onbereikbaar, en jongeren 
zullenn binnen de eigen gemeenschap steeds meer voorbeelden zien van universitaire 
enn HBO-studenten. Vooral de studerende meisjes zijn belangrijke voorbeeldfiguren. 
Hett idee dat een universitaire studie niet voor meisjes is weggelegd, wordt door de 
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praktijkk meer en meer gelogenstraft. Er zijn steeds meer Turkse en Marokkaanse stu-
dentenn en omdat de groep groeit, nemen ook de mogelijkheden toe van onderlinge 
hulpp en ondersteuning in studentenclubjes. De andere beschreven route naar succes is 
diee van jongeren die makkelijk in de Nederlandse samenleving zijn geïntegreerd om-
datt zij in 'witte' buurten zijn opgegroeid of op 'witte' basisscholen hebben gezeten, 
maarr deze route zal steeds minder van belang worden. Turkse en Marokkaanse jonge-
renn zullen steeds vaker les krijgen op 'zwarte' scholen. Ook van de jongeren die op 
'zwarte'' scholen hebben gezeten, is een aantal succesvol. Bovendien zijn de kwaliteit 
vann het onderwijs en de sfeer op die scholen in de laatste jaren sterk verbeterd, dus dat 
hoeftt succes niet in de weg te staan 

Onderr de jongeren uit mijn onderzoek die vroegtijdig het onderwijs verlaten, zijn 
dee meisjes oververtegenwoordigd. Maar juist bij hen mag met enig optimisme naar de 
toekomstt worden gekeken. De huwelijksleeftijd van meisjes is in de laatste jaren sterk 
naarr boven verschoven, zodat huwelijk en studie steeds minder vaak met elkaar inter-
fereren.. De meisjes die vanwege een vroeg huwelijk zijn gestopt met hun studie, zijn 
meestall  de oudste dochters van het gezin. Onder de jongere meisjes komt dit steeds 
minderr voor. Vooral bij de Marokkaanse meisjes valt er een sterke tendens te bespeu-
renn om door te leren. De Turkse meisje hebben daarin weliswaar wat minder ruimte, 
maarr zij veroveren die wel in toenemende mate. Het is vooral de huidige positie van de 
jongenss die in de toekomst aanleiding kan geven tot een verslechtering. De belangrijk-
stee factor in verband met marginalisatie is de concentratie van probleemjongens op 
scholenn en in buurten. In de eerste plaats komen zij samen op de VBO-scholen, waar 
inn het algemeen de zwakste leerlingen, de meest problematische jongeren en de zij-
instromerss terechtkomen. Hierdoor ontstaat een concentratie van jongens met pro-
blemen:: leerproblemen, gedragsproblemen en door zij-instroming opgelopen leer- én 
gedragsproblemen.. Door de snelle verandering van de leerlingsamenstelling hebben 
dee VBO-scholen zich bovendien moeten instellen op nieuwe omgangsvormen met 
leerlingenn en ouders. De Nederlandse taal vormt een probleem, maar ook het verschil 
inn visie van zowel de ouders als de leerkracht op eikaars rol bij de begeleiding van de 
jongens.. De communicatie verloopt hierdoor vaak moeizaam, met als gevolg een hoge 
schooluitvall  en verzuim. De vriendengroepen van de jongens hebben een belangrijke, 
negatievee invloed op hun gedrag. Zowel bij de Turkse als bij de Marokkaanse jongens 
bestaatt deze vriendengroep uit jongens van dezelfde etnische groep. De kans om te 
wordenn opgenomen in een groepje probleemjongeren is groter naarmate zij meer ge-
concentreerdd op scholen en in buurten aanwezig zijn. Zij vormen een zichtbaar en 
aanwezigg alternatief voor de jongens in een zwakke onderwijspositie met weinig per-
spectief.. Of de tendens tot marginalisering onder jongens in de toekomst zal toene-
men,, hangt vooral af van vier factoren die tezamen de concentratie van probleemjon-
gerenn kunnen vergroten: zij-instroming, etnische concentratie, uitval in het voortge-
zett onderwijs en de aanpassing van scholen aan de nieuwe leerlingpopulaties. 

Veell  problematische jongeren zijn zij-instromer. Zij-instroming is echter een afne-
mendd verschijnsel, zodat te verwachten valt dat dit in de toekomst minder vaak de 
oorzaakk zal zijn van probleemgedrag. De etnische eenzijdigheid van de leerlingpopu-
latiee in het VB o neemt nog wel toe. Het aantal Turkse en Marokkaanse jongeren dat 
naarr VB o-scholen gaat neemt weliswaar procentueel af, maar in absolute getallen 
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neemtt hun aandeel nog steeds toe. Uitval op de MAVO is hoog en veel problematische 
jongerenn srromen door naar het VBO. Het is niet te voorspellen hoe de uitval op de 
MAV OO zich in de toekomst zal ontwikkelen. Positiefis dat de scholen in het algemeen 
meerr en meer ingesteld raken op de nieuwe leerlingsamenstelling. De instroom van 
nieuwee migrantengroepen zal echter ook in de toekomst aanpassingsvermogen en im-
provisatietalentt vergen. Op basis van deze combinatie van factoren lijk t marginalisatie 
onderr een deel van de Marokkaanse en Turkse jongens ook in de nabije toekomst 
onvermijdelijk. . 

Dee toekomst van de tweede generatie wordt bepaald door de uitkomst van de 
bovengenoemdee tendensen: een snelle uitbreiding van kennis en ervaring binnen de 
eigenn gemeenschap en een toename van voorbeeldfiguren, naast de marginalisatie 
onderr een deel van de jongeren en het effect daarvan op het leerklimaat op concentra-
tiescholenn en het leefklimaat in concentratiewij ken. Tweede-generatie jongeren kun-
nenn de kansen en mogelijkheden grijpen om zich op te werken, maar ze kunnen die 
kanss ook verspelen als zij zich laten afleiden door vrienden voor wie school een gepas-
seerdd station is. De aantrekkingskracht van beide opties is sterk afhankelijk van het 
netwerkk waarin jongeren zich bevinden. Een voorzichtig optimisme lijk t gerecht-
vaardigd,, zeker wanneer we afgaan op een vergelijking tussen het SPVA-1991 en het 
SPVA-1994,, Het aantal succesvolle jongeren stijgt nog steeds en het aantal jongeren 
datt zonder diploma het onderwijs verlaat, is drastisch gedaald. 


