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IX

Voorwoord

Op het raam van de Werkwinkel Oud-West hangt een op het eerste gezicht 

onopvallende poster. Hij toont in zwart wit een grote, oude, doorleefde hand, vol 

indrukwekkend lijnenspel, met daaroverheen gedrukt de retorische vraag: ‘‘Waar 

vind je zoveel levenservaring?” Het is een oproep aan mensen die werk zoeken. 

Erbij staat een telefoonnummer dat je kunt bellen voor informatie over banen in 

de verzorging en verpleging (“Daar is je baan zoveel meer waard”). De SIGRA, een 

overkoepelende stichting van samenwerkende instellingen in de gezondheidszorg, 

regio Amsterdam, adverteert ermee in de hoop nieuw personeel aan te trekken. 

Het beeld van de hand, de oproep te komen werken in verzorgings- en 

verpleeghuizen, en de plaats van de oproep, op het raam van een zwaar gesubsidieerd 

project voor langdurig werklozen, intrigeerden me. Op mijn dagelijkse tocht langs 

het raam, op weg naar school en werk, vroeg ik me af wie zich er door aangesproken 

zou voelen. De drie meisjes die ik zes jaar geleden in mijn nieuwe rol als stagemoeder 

leerde kennen, leerlingen van de opleiding voor helpende op de Amsterdamse School 

voor Gezondheidszorg, hadden er in ieder geval weinig boodschap aan. Dayiba en 

Iris kwamen op jonge leeftijd uit verschillende windrichtingen naar Amsterdam, 

respectievelijk uit Somalië en Suriname. Fatiha’s ouders kwamen vanuit Marokko 

naar Nederland in de jaren zeventig. Alledrie worstelden zij op hun eigen manier 

met de plaats die het leven hen leek toe te delen. De opleiding voor helpende was niet 

hun eerste keus; in hun ogen hadden ze weinig keus gehad. Naar hun levenservaring 

werd op school niet gevraagd. 

Voor mijn stagiaires was de kennismaking met de beroepspraktijk van de 

ouderenzorg geen onverdeeld genoegen. Ze droomden van beroepen met meer 

status en minder fysieke belasting. De opleiding voor helpende confronteerde hen 

met ambivalenties inherent aan helpen en verzorgen als beroep: dankbaar maar 

ook ondergewaardeerd en zwaar werk. Ze haakten alledrie in de loop van het eerste 

studiejaar af. Iris stapte over naar de opleiding voor leidster kindercentrum, Fatiha 

begon aan een administratieve opleiding en Dayiba verdween uit mijn blikveld. 

De verhalen die zij vertelden klonken lang na. Ze vormden het vertrekpunt voor 

het onderzoek waarop dit proefschrift is gebaseerd. Mijn dank geldt dan ook in de 

allereerste plaats deze drie jonge vrouwen. Met hun verhalen boden zij mij toegang 

tot de gedachtewereld van migranten/vluchtelingendochters in Amsterdam en stof 

tot nadenken over zelf en ander, scholing en status, zorg en arbeid. Zonder hen was 

ik niet op het idee gekomen om me te verdiepen in de aantrekkingskracht en afkeer 

van leren helpen en verzorgen als beroep. 

In de tweede plaats ben ik de honderdvijftig leerlingen van de opleiding voor 

helpende gezondheidszorg en de vervolgopleiding voor verzorgende die ik leerde 

kennen tijdens mijn veldwerk dank verschuldigd voor het delen van hun gedachten 
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over school en beroep. Dit geldt in het bijzonder voor de eenendertig leerlingen 

die mij hun levensverhaal toevertrouwden. In de derde plaats dank ik de docenten, 

de coördinator en de directeur van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

voor de vrijheid die zij mij boden een kijk in hun keuken te nemen. Onbedoeld 

werden zij van toezichthouders en sleutelinformanten zelf mede onderwerp van 

onderzoek. De flarden levensverhaal en vele anekdotes over het schoolse leven die 

zij vertelden tussen de lessen door hebben mij veel geleerd over de geschiedenis, de 

uitdagingen en de knelpunten van het meisjesberoepsonderwijs in Amsterdam. Het 

beeld van de school dat ik op basis van de verhalen van leerlingen ontwikkelde moest 

daardoor voortdurend worden bijgesteld. Het was niet gemakkelijk de verschillende 

perspectieven van leerlingen en beroepsvormers recht te doen. Hopelijk vinden 

beide partijen genoeg herkenning van hun denkbeelden in dit boek. 

Een volgend woord van dank geldt mijn eigen school en alle vrouwen die bij de 

wetenschappelijke vorming die ik er kreeg betrokken waren: het Belle van Zuylen 

Instituut in Amsterdam. Mijn promotor Selma Leydesdorff haalde me er binnen en 

hield mij met haar niet aflatende vertrouwen, haar aanstekelijke lach en soms ook 

met strenge vermaningen bij de les. Zij verwees me naar mijn tweede promotor, 

Christien Brinkgreve, die altijd rake vragen stelde, waar ik maanden op herkauwde. 

Haar enthousiasme voor het onderwerp en haar steun op de juiste momenten, met 

name ook in de laatste fase, waren onontbeerlijk om vertrouwen te houden in de 

goede afloop. De derde die mij op mijn weg begeleidde en me ook bij twijfel en 

wanhoop op het spoor van de wetenschap hield is Anna Aalten. Met haar deel ik 

de liefde voor de antropologie en voor ballet, om maar eens twee dwarsstraten te 

noemen. Met haar kritische instelling en tegelijkertijd pragmatische houding leerde 

ze mij bijsturen waar nodig en vooral niet alles te willen vertellen. Selma, Christien 

en Anna zijn mij alle drie heel dierbaar, niet alleen vanwege de begeleiding naar de 

voltooiing van dit proefschrift, maar vooral ook door de eigenzinnige wijze waarop 

zij zich een plaats veroverden in de wetenschap en om de mooie boeken die zij zelf 

schrijven.

De lijst intellectuele moeders waartoe ik Anna, Selma en Christien reken, is veel 

langer. Allereerst is de komst van Frances Gouda naar het Belle voor mij van grote 

betekenis geweest. Door haar vastberadenheid vrouwenstudies en feminisme in 

Nederland op de kaart te houden, haar betrokkenheid bij de coming off age van een 

nieuwe generatie wetenschapsvrouwen, maar bovenal door haar vriendschap voor 

mij en mijn gezin voelde ik me de afgelopen jaren enorm gesterkt. In haar kielzog 

kwam ook Pamela Pattynama naar het Belle, om er vriendschap en inspiratie te 

brengen. Vanuit Utrecht was Kathy Davis een stimulerende leermeester. Van haar 

leerde ik te vertrouwen op zelf ontwikkelde manieren van tegendraads en close 
reading, van biografische interviews tot wetenschappelijke teksten. Het tutorial 

met één van haar promovendae, Marlene Zwaan, was een ongelooflijke luxe. Gloria 
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Wekker liet heel in het begin haar licht schijnen over een eerste onderzoeksverslag 

tijdens de Jonge Onderzoekersdag Vrouwenstudies van het Siswo in 1998. Zij 

steunde mijn aanvankelijk aarzelende plan niet alleen meisjes van kleur maar ook 

de wit-Hollandse leerlingen van de opleiding in het onderzoek te betrekken. Allen 

zeg ik dank. 

Naast moeders waren ook de vrouwen van mijn eigen generatie de afgelopen 

jaren heel belangrijk, zowel voor de intellectuele uitdaging als de lach en de traan 

over het leven, het werk en de liefde. Dit zijn allereerst de Belles, oud en nieuw. 

Met mijn kamergenote Monika Scholten deelde ik vijf jaar lang verbazing over 

het dagelijkse nieuws, de Nederlandse politiek en ons eigen geworstel op de 

universiteit, dat niet alleen thematisch raakvlakken had. Tussendoor presenteerden 

we een paper op een congres en maakten er vervolgens een artikel van. Andere 

Belles die me door de jaren met hun eigen werk en levenshouding inspireerden 

zijn Catherine Lord, Sybille Lammes, Amâde M’charek, Marion de Zanger, Wendy 

Janssen, Yvette Kopijn, Tayba Hassan Sharif, Odile Jansen, Hanne Drogendijk, Leila 

Cherribi, Sandra Ponzanesi, mijn antropologenmaatje Marie-Louise Jansen, Astrit 

Blommestijn, Marjolein Denslagen, Margriet van Heesch, Jelke Boesten en Sonja van 

Wichelen. Het meest intensief trok ik op met Marina de Regt, mijn promotiemaatje 

van het eerste uur. We kwamen uit hetzelfde antropologische nest, het Spinhuis, 

maar waren uitgevlogen in verschillende richtingen, China en Yemen, onderwijs 

en ontwikkelingswerk. Na zes jaar terug op het spoor van de wetenschap konden 

we elkaar kruisbestuiven met onze vragen, interessante literatuur en talloze versies 

van elkaars hoofdstukken. Samen richtten we de Oral History-werkgroep op, voor 

promovendae die werken met levensverhalen. Met Geeske Hoogenboezem, Sandra 

Veen, Erica Keller en Vazira Zamindar gingen we lange tijd gelijk op. Een nieuw lid 

van de groep, Jill Burnier, hielp mij net op tijd aan mijn nieuwe baan in Amersfoort. 

Het was een feest elkaar al die jaren te zien groeien.

Buiten de arena van de wetenschap, maar minstens zo belangrijk zijn de 

vriendinnen die mij zijn blijven aanmoedigen. Inge van Meelis, Hannah Jansen, 

Anneke Swijtink, Jomara Riesebosch, Mijanou Ing, Emy van der Pal  en Greetje Wijk, 

het hardop denken met jullie in park, café, tuin, keuken en aan de telefoon maakte 

al die uren aan het bureau draaglijk en verrijkte het inzicht in mijn onderwerp. Voor 

ieder van jullie en ook voor de vriendinnen die ik hier niet met naam noem had ik 

de afgelopen jaren minder tijd dan me lief was. Dit geldt ook voor mijn familie en in 

het bijzonder voor mijn ouders Fen en Piet Jonker, Clara Le Gras en misschien nog 

wel meer voor mijn kinderen, Emy, Christophe en Yani. “Is je boek nu bijna af?”, 

klonk het steeds vaker verlangend. Een jaar geleden al liet Yani me plechtig beloven 

hierna niet weer zoiets moeilijks te gaan doen. Mijn lief Pieter weet dat schrijven net 

als schilderen tijd nodig heeft, en bleef geduldig tot de laatste letter. Speciale dank 

geldt ook zijn broer Dick Latul die tussen alle bedrijven door dit boek van een mooie 
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letter heeft voorzien. 

Het waren lange jaren. Toch weten alle mensen die ik hier genoemd heb en die 

ik oprecht dank voor al hun aanmoediging en vertrouwen dat het schrijven van dit 

boek ook een leerzame reis naar binnen was, waarvan ik zowel de eerste stap als de 

volgende duizend li met hart en ziel heb gezet. 



1

1.1. Leren helpen - inleiding
Jaarlijks schrijven ruim zestig jongeren zich in voor de tweejarige opleiding 

helpende gezondheidszorg in Amsterdam. Dat zijn er minder dan vroeger. 

Meisjes met een achtergrond van migratie of vlucht zijn in de jaren negentig van 

de twintigste eeuw veruit in de meerderheid. Het betreft dochters van migranten 

uit verschillende windstreken en meisjes die in hun jeugd of tienerjaren gevlucht 

of gemigreerd zijn.1 Over de achtergrond van de recente instroom van migranten- 

en vluchtelingendochters in het meisjesberoepsonderwijs voor de zorgsector is 

weinig bekend. Kiezen zij bewust voor scholing in zorg of dienstverlening? Hebben 

zij gezien hun schoolprestaties geen alternatief? Stemmen zij hun ambities en 

keuzen af op de taken en posities die de samenleving hen als leden van etnische 

minderheidsgroepen lijkt toe te delen? In dit proefschrift wordt verslag gedaan 

van het onderzoek naar de achtergrond, de motieven en ambities van een groep 

Amsterdamse jongeren die zich scholen voor een verzorgend beroep. De meesten 

van hen hebben een vbo-diploma op a/b niveau.2 Een kleiner aantal komt uit het 

speciaal onderwijs.

De opleiding voor helpende gezondheidszorg is een tweejarige beroepsopleiding 

die kwalificeert voor uitvoerend werk in de thuiszorg of in verzorgings- en 

verpleeghuizen.3 De opleiding is onderdeel van de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg en vormt daar de laagste beroepsopleiding in een serie van drie. 

De opleiding heet daarom een basisberoepsopleiding. Leerling-helpenden volgen 

een gecombineerd traject van school en stage, waarbij theorie en praktijk van het 

leren zorgen voor met name hulpbehoevende en chronisch zieke ouderen elkaar 

1  Dankbaar werk? 
Over de grenzen van het zorgverlangen 

tussen school en arbeidsmarkt

Care is a central but devalued aspect of human life [157]

Care has mainly been the work of slaves, servants and 
women in Western history [113]

Care becomes a tool for critical analysis when we use this 
concept to reveal relationships of power [172]

(Joan Tronto, Moral Boundaries, 1993)
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afwisselen. De opleiding staat in een lange traditie van meisjesvakonderwijs waarin 

het vormen en cultiveren van verzorgende vrouwelijkheid de rode draad is (Bontius 

1984, Van Essen 1990). Vanwege haar wortels in het vormingswerk en het kort 

middelbaar beroepsonderwijs heeft de opleiding ook een meer algemeen vormende 

component.4 

Als leerlingen op hun zestiende de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

betreden, hebben zij zich in hun schoolloopbaan tot dan toe al een beeld gevormd 

over de wereld om hen heen en hun positie erin (Leeman en Volman 1999). Zij hebben 

een voorlopige inschatting gemaakt van hun kansen op maatschappelijk succes en 

de marges waarbinnen zij een respectabele plaats kunnen vinden in de samenleving. 

Een inschatting van de verhoudingen tussen de seksen en tussen verschillende 

etnisch-culturele groepen en klassen ligt in deze beeldvorming besloten (Ogbu 

1988, Essed 1991). In het proces van beeldvorming  en plaatsbepaling in de wereld 

ontwikkelen zij ook beelden over zichzelf en de ander (Bruner 1996). Die beelden 

zijn niet statisch, maar inzet van voortdurende reflectie en herziening. Ze borduren 

voort op socialisatiepatronen en identificaties van thuis, maar dagen deze ook uit. 

Verhalen van leerling-helpenden over zelf, school en beroepskeuze vormen 

de kern van dit boek. Leerlingen zeggen voor een verzorgend beroep te kiezen 

vanuit het verlangen mensen te helpen. De keuze voor de opleiding helpende 

gezondheidszorg is echter zelden overwegend positief. Het is zelfs de vraag of er 

van keuze wel sprake is.5 Het merendeel van de meisjes die zich inschrijven voor 

de opleiding wilde liever iets anders doen, bijvoorbeeld een opleiding volgen voor 

stewardess, verpleegster of kinderleidster. Hun vbo-diploma stelt grenzen aan hun 

mogelijkheden en ambities, waarbij met name het niveau van het vak Nederlands 

de scheidslijn bepaalt. Bovendien worden opleidings- en beroepskeuzen op het vbo 

gestroomlijnd in seksespecifieke richtingen als verzorging en uiterlijke verzorging. 

Meisjes krijgen op het vbo, net als jongens, nog altijd traditionele, seksespecifieke 

adviezen over vervolgtrajecten.6 Dit maakt de horizon aan keuzen klein. 

De meeste leerlingen op de opleiding voor helpende denken van zichzelf 

dat ze niet goed kunnen leren. Hun schoolloopbaan kenmerkt zich door een 

aaneenschakeling van bewijzen voor deze veronderstelling: lage cijfers, lage 

verwachtingen van onderwijzers en lage schooladviezen. De bewijzen zijn deels 

geïnternaliseerd en de gang naar het onderste segment van het beroepsonderwijs 

lijkt onontkoombaar. Dit betekent niet dat leerlingen de moed opgegeven en hun 

ambities blijvend in de ijskast zetten. Integendeel. Velen van hen koesteren een 

diepe wens zich via scholing verder te ontwikkelen.

De samenstelling van de klassen op de opleiding voor helpende gezondheidszorg 

aan de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg is zeer divers, zowel in etnisch-

culturele achtergrond als in meegebrachte kennis, ervaring, competentie, motivatie 

en ambitie. Omdat meisjes van kleur in de meerderheid zijn heet de opleiding in de 
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wandelgangen een zwarte school. Kijkend naar het curriculum, de onderwijspraktijk, 

de samenstelling van het personeel en de verdeling van zeggenschap is zij in feite, 

net als de meeste andere scholen in Nederland, deel van een wit instituut.7

In de klas komen leerlingen met uiteenlopende achtergronden, belangen en 

motivaties met elkaar in contact. Ze vormen er bondgenootschappen, laten elkaar 

links liggen of binden strijd met elkaar aan. Het lesprogramma dat zij volgen 

biedt weinig ruimte voor diversiteit. De opleiding kan als sociale microkosmos 

model staan voor de multiculturele samenleving, waar mensen zich weliswaar met 

verschillende culturen identificeren en dagelijks met elkaar te maken hebben, maar 

waar culturen niet op gelijke voet staan. 

In de microkosmos van de school domineren vrouwen. Het is een meisjesschool 

met vooral vrouwelijke docenten. Het onderwijs richt zich ondanks sekseneutrale 

benamingen en emancipatoire doelstellingen op een beroepssector waarin vrouwen 

oververtegenwoordigd zijn. De kennis, vaardigheden, houdingen en competenties 

die er ontwikkeld worden zijn verbonden met de maatschappelijke opdracht die 

in Nederland primair bij vrouwen gelegd wordt: het zorgen voor hulpbehoevende 

anderen. De schoolloopbaan en de beroepsoriëntatie van de meisjes die de opleiding 

voor helpende gezondheidszorg volgen zijn traditioneel vrouwelijk, net als die van 

de docenten die hen lesgeven. Tegelijkertijd is de beleefde afstand in milieu en 

referentiekader tussen docenten en leerlingen groot. De verhoudingen tussen de 

verschillende culturen in de klas staan door de kruispunten met klasse, kleur en 

sekse voortdurend onder druk. In deze omgeving staat de vorming van leerlingen 

tot competente, professionele helpenden, mede door de ambivalenties die 

inherent zijn aan dit beroep, op gespannen voet met de vorming van zelfbewuste, 

geëmancipeerde, kiezende individuen als voorgeschreven aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw (Giddens 1991, Brinkgreve 1999, Wardekker 1999).

De bovenbeschreven situatie is niet uniek. Het opleidings- en beroepsveld van de 

zorg als geheel staat sinds het eind van de twintigste eeuw onder druk door groeiend 

personeelstekort bij een toenemende vraag naar professionele zorg. Doemscenario’s 

van beleidsmakers in overheids- en zorginstellingen schetsen een beeld van 

een sterk vergrijsde samenleving, waarin mensen ouder worden dan ooit, maar 

tegelijkertijd steeds afhankelijker zijn van professionele, langdurige en complexe 

zorg. De zorgsector lijkt deze ontwikkeling amper het hoofd te kunnen bieden, 

gezien het hoge ziekteverzuim en grote verloop onder zijn werknemers naast een 

dalende instroom van nieuwe beroepskrachten. De titel van het boek dat Suzanne 

Buis (1997) schreef op basis van haar ervaringen als verpleeghulp in een verpleeghuis 

spreekt boekdelen: “Geen tijd om aardig te zijn”.8 Verschillende publicaties en 

publieksdebatten dragen in deze tijd dan ook de verontruste en misschien ook wel 

verontrustende titel: “Wie zorgt in de eenentwintigste eeuw?”.9

De personele problemen in de zorgsector worden het afgelopen decennium 
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geweten aan het slechte imago dat verzorgende beroepen aankleeft. De oplossing 

ervoor wordt vooral gezocht in een andere beeldvorming. In november 1999 lanceerde 

de overheid een landelijke campagne om het imago van werken in de zorgsector te 

verbeteren, onder het motto “De Zorg. Het echte werk”.10 Verschillende “zwakke” 

categorieën op de arbeidsmarkt: herintredende vrouwen, migranten, jongeren en 

langdurig werklozen moeten ervan worden overtuigd dat betaalde zorgverlening 

een interessant beroepsperspectief is.11 De campagne is ingegeven door de angst dat 

de vraag naar zorg het aanbod van gekwalificeerd personeel de komende jaren verder 

zal overtreffen. “Als er niets gebeurt, zullen er in 2004 ongeveer 44.000 onvervulbare 

vacatures zijn in de zorgsector”, aldus het persbericht van de campagne.12 Om te 

voorkomen dat dit schrikbeeld bewaarheid wordt, wil de campagne werknemers 

in de zorgsector binden door hen aan te moedigen trots te zijn op hun werk. Zij 

moeten hun beroepstrots ook uitdragen, zodat zij als “zorgambassadeurs” mensen 

in eigen kring enthousiast kunnen maken voor een baan in de zorgsector.

De doemscenario’s over de vergrijsde en vergrijzende samenleving zijn niet alleen 

zorgwekkend vanwege het huidige en dreigende personeelstekort in de zorgsector, 

maar ook vanwege het afnemen van de vanzelfsprekende beschikbaarheid van 

volwassen vrouwen voor informele, of liever onbetaalde zorg in de sfeer van gezin, 

familie, buren en vrienden. De Nederlandse politicologe Selma Sevenhuijsen (2000) 

bedacht een treffende naam voor één van de gevolgen van dit verschijnsel: de 

verplaatsing van zorg.13 Het aantal buitenshuis werkende vrouwen stijgt sinds de 

jaren zeventig gestaag. Het aantal mannen dat binnenshuis zorgt blijft achter. De 

combinatie van zorg en andere arbeid kost in veel huishoudens hoofdbrekens. 14 Het 

verplaatsen van de zorg voor kinderen, zieken, gehandicapten en ouderen door het 

(deels) uit te besteden kan alleen als er voldoende mensen zijn die van zorgen hun 

beroep maken.

Het tekort aan zorgverleners dat is ontstaan door de voortgaande uitbesteding 

en professionalisering van zorg in de tweede helft van de twintigste eeuw wordt 

sinds de jaren zestig voor een deel aangevuld door vrouwen van kleur en anderen 

aan de onderkant van de samenleving. In formeel of informeel dienstverband 

doen zij het leeuwendeel van het schoonmaakwerk, de dagelijkse zorg voor kleine 

kinderen, en in toenemende mate ook de dagelijkse zorg voor ouderen en andere 

hulpbehoevenden in de samenleving. Dit is overigens geen Nederlands fenomeen, 

maar deel van een care chain of care drain op wereldschaal. Vrouwen met een lage 

sociaal-economische positie en vrouwen uit arme landen zorgen steeds vaker voor 

de huishoudens, de lichamen en het welzijn van mensen die het zich kunnen 

veroorloven er betaalde krachten voor in te huren.15 De instroom van meisjes van 

kleur in het Amsterdamse beroepsonderwijs van zorg en dienstverlening sinds de 

jaren negentig van de twintigste eeuw past in deze ontwikkeling.

Bij beginnende leerlingen van de opleiding voor helpende is de kennis over 
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het toekomstige beroepsveld en de inhoud van de opleiding vooraf gering en de 

motivatie vaag (“Ik wil graag met mensen werken”; “Ik wil mensen helpen”; “Ik wil 

iets met kinderen doen”).16 In het eerste jaar van de opleiding maken zij kennis met 

de levens, lichamen, huishoudens en zorgen van ouderen en moeten zij hun houding 

bepalen in het werken met hen. Deze kennismaking is indringend: leerlingen 

komen, soms voor het eerst in hun leven, in aanraking met lichaamsvuil, ziekte, 

eenzaamheid, afhankelijkheid, wanhoop en dood van vreemde anderen. De stages 

in verzorgings- en verpleeghuizen, alsmede het grote aandeel huishoudonderwijs 

en huishoudelijk werk confronteren eerstejaarsleerlingen met de grenzen van hun 

zorgverlangen. Ze worden zich in toenemende mate bewust van de lage status 

die het toekomstige beroep en de daarbij horende werkzaamheden hebben in de 

Nederlandse samenleving.17 Ze ervaren de paradox die het beroep en het beroepsveld 

van de zorg kenmerkt aan den lijve. Helpen en zorgen is levensbelangrijk werk waar 

hulpbehoevende mensen dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd is het onaanzienlijk, 

ondergewaardeerd, slecht betaald en zwaar werk aan de onderkant van de hiërarchie 

in de professionele gezondheidszorg (Waerness 1987, Abel en Nelson 1990, Fisher 

1990, Tronto 1993, Vulto, Morée en Van den Herik 1994, Gremmen 1995, Van der 

Zwaard 1999).18

Tijdens de opleiding, in confrontatie met de theorie en praktijk van het 

professioneel leren helpen en verzorgen, onderzoeken leerling-helpenden de 

gevolgen van hun opleidings- en beroepskeuze. Naast ervaringen op school en op 

stage bepalen levensoriëntatie en cultureel erfgoed de uitkomst van dit reflexieve 

proces. Op grond van dit onderzoek heroverwegen leerlingen hun keuzen en 

ambities. Dit gaat gepaard met de nodige onzekerheid, frustratie en twijfel. Grofweg 

staan leerlingen twee wegen open: met meer of minder enthousiasme volharden in 

de keuze voor zorg als toekomstig beroepsveld of afhaken. Ruim eenderde van 

de leerlingen haakt in de loop van het eerste studiejaar af of zwaait om.19 Van de 

leerlingen die het diploma halen kiest een klein deel voor een vervolgopleiding in de 

zorg op dezelfde school. Anderen kiezen alsnog voor een andere beroepsrichting. De 

vraag waarom dit zo is vormt de rode draad in dit boek.

1.2. Helpen en zorgen als beroep – onderzoeksvraag
Helpen tot je een ons weegt gaat over de frustraties, twijfels, motivaties en ambities 

van leerling-helpenden. Het gaat over afhakers en doorzetters, over inspiratie, 

ontmoediging en ambivalentie, over toekomstdromen en nachtmerries tussen 

school en werk. Het vertelt over de aantrekkingskracht en de afkeer van leren 

helpen en verzorgen als beroep. Het volgt leerlingen van de opleiding voor helpende 

gezondheidszorg in hun keuze voor een verzorgend beroep, hun eerste ervaringen 

met de theorie en praktijk van het zorgen voor vreemde anderen en hun reflectie 
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daarop. De diversiteit aan ervaringen met professioneel leren helpen en zorgen 

vormt de basis voor het onderzoeken van de ambivalente betekenis van de keuze 

voor een verzorgend beroep in deze tijd. De titel verwijst daar nadrukkelijk naar.

Het boek is een combinatie van etnografie en biografie, met de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg als primaire locatie van onderzoek. De vraag 

waarop dit boek een antwoord wil geven stelt het perspectief en de ervaringen van 

Amsterdamse leerling-helpenden centraal. Ik neem met opzet de sekseneutrale 

benaming van de beroepen over die de school aan het eind van de twintigste eeuw 

standaard hanteert, om de paar jongens die het wagen zich in te schrijven voor de 

opleiding - bij het betreden van de school zag ik hen in eerste instantie over het 

hoofd - niet bij voorbaat uit te sluiten.20 De onderzoeksvraag is daarom eveneens 

sekseneutraal geformuleerd: waarom ambiëren jongeren aan het einde van de 

twintigste eeuw een carrière in de zorg, een sector die dagelijks negatief in het 

nieuws is vanwege personeelsgebrek, ziekteverzuim, geldtekort, wachtlijsten en 

wantoestanden? Een eerste kanttekening nuanceert de vraag onmiddellijk. Niet alle 

leerlingen op de opleiding voor helpende gezondheidszorg ambiëren een carrière in 

de zorg. Waarom volgen ze dan toch een basisberoepsopleiding in die richting?

Met de antwoorden op deze vragen beweegt het boek zich op drie niveaus. 

Het vertelt over het individuele niveau van de schoolbeleving. Het geeft een 

beeld van de interactie op school, van de manier waarop leerlingen in korte tijd 

klaargestoomd worden voor een veeleisend beroep in een problematische sector van 

de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het een kritische beschouwing van de plaats van 

zorg in de Nederlandse samenleving aan het einde van de twintigste eeuw.

Inzicht in de motieven van jongeren om van zorgen al dan niet hun beroep 

te maken en in de praktijken die hun motieven beïnvloeden draagt bij aan een 

verheldering van de normen en waarden die op het spel staan in het bezorgde debat 

over de vraag wie zorgt in de eenentwintigste eeuw. Motieven, normen en waarden 

verwijzen altijd naar processen van zin- en betekenisgeving. Deze processen worden 

begrensd door maatschappelijke processen van toeschrijving, plaatsbepaling 

en inlijving. Geïnspireerd door het werk van feministische wetenschappers uit 

verschillende sociale disciplines, zoals de politicologe Joan Tronto (1993), de 

antropologen Margery Wolf (1992), Henrietta Moore (1988, 1994) en Kirsten Hastrup 

(1995), en de sociologe Kathy Davis (1988), onderzoek ik de keuze en motivatie voor 

een verzorgend beroep in het licht van de machtsverhoudingen tussen de seksen in 

Nederland, die tevens gerangschikt zijn naar klasse en kleur.

De tweeledige onderzoeksvraag: waarom ambiëren jongeren van de opleiding 

voor helpende gezondheidszorg in Amsterdam een carrière in de zorg, of, als ze die 

niet ambiëren, waarom volgen ze dan toch een opleiding ertoe, draagt een aantal 

thema’s in zich. Deze hebben te maken met zelfbeeld, wereldbeeld, keuze- en 

inlijvingsprocessen. In de ruimte tussen agency en disciplinering zoeken leerlingen 
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zich een weg richting arbeidsmarkt en volwassenheid en raken zij ingeburgerd 

in de samenleving.21 Ze worden ingelijfd in specifieke verwachtingspatronen en 

taakstellingen die meer of minder naadloos passen bij hun sekse, klasse en kleur. 

Om zicht te krijgen op hoe dit proces verloopt is gekozen voor een combinatie van 

biografische interviews of levensverhaalinterviews en participerende observatie. 

Deze combinatie stelt in staat de keuze en motivatie voor helpen en zorgen als 

beroep op het individuele niveau van ervaring en beleving te onderzoeken en te 

verbinden aan het intersubjectieve niveau van onderwijs- en beroepspraktijken. 

Beide niveaus worden in een ruimer perspectief geplaatst door ook de cultuur-

historische achtergrond van het scholen voor helpen en zorgen in Nederland in 

kaart te brengen.

Voor het biografische deel is de onderzoeksvraag opgesplitst in vier deelvragen, 

die zowel zelfbeeld als levensloop, schoolloopbaan en motivatie voor opleiding 

en beroep betreffen. Hoe vertellen leerlingen in opleiding voor een helpend of 

verzorgend beroep over zichzelf en hun leven? Hoe brengen zij ordening en 

samenhang in hun verhaal en welke referentiekaders hanteren zij daarbij? Hoe 

motiveren zij hun opleidings- en beroepskeuze en in hoeverre stellen zij hun 

motivatie bij als zij in aanraking komen met de praktijk van het leren helpen en 

zorgen? Welke invulling geven zij daarmee aan vrouwelijkheid en vrouwenwerk 

en hoeveel speelruimte is er tussen hun invulling en dominante constructies van 

beide? Samenvattend gaat het in de vier deelvragen om wat door de Amerikaanse 

antropologe Wendy Luttrell (1996) in navolging van onder meer de Amerikaanse 

socioloog C. Wright Mills (1940) is omschreven als vocabulaires van motief.22

In het etnografische deel is gekeken naar de manier waarop leerlingen hun 

biografische eigenheid, hun ervaringen, gedachten en verhalen, inbrengen in de 

klas, in interactie met klasgenoten, docenten en lesstof. Om voor anderen te kunnen 

zorgen moet je jezelf kennen, is het motto van de school. Hoeveel ruimte is er in de 

lessen om dat zelf te leren kennen en wat doen leerlingen met die ruimte in relatie 

tot het onderzoeken en vormgeven van hun ambities? De ruimte die leerlingen 

krijgen om zichzelf te leren kennen in het leren zorgen voor vreemde anderen is 

begrensd door de dominantie van Nederlandse waarden en normen rond scholing, 

arbeid en zorg, de juiste beroepshouding en regels voor vrouwelijk gedrag. De 

onderwijspraktijk dient dan ook nadrukkelijk bestudeerd te worden als geseksueerd 

en etnisch-cultureel gemarkeerd ofwel vrouwelijk, wit, westers, Nederlands (vgl. 

Wekker 2002).

Een nauwkeurige bestudering van gesprekken en gebeurtenissen in de klas biedt 

zicht op de werking van menselijke agency onder sterke structurele beperkingen en 

maakt het curriculum zichtbaar in zijn manifeste en meer verborgen vormen.23 

Het maakt de beloften en valkuilen zichtbaar in de vorming van gekwalificeerde, 

enthousiaste beroepskrachten voor de zorgsector. Een meer algemene vraag bij het 
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participerend observeren is wat mensen doen en waarom ze (zeggen te) doen wat ze 

doen. Vanuit deze visie vult een etnografie van school en klas individuele verhalen 

van leerlingen over hun ervaringen en motieven aan en vice versa.

Het doel van een etnografische blik op praktijken van leren helpen en verzorgen 

in de klas is niet het aan de kaak stellen van individuele bad practices van leerkrachten 

of het veroordelen van een school en haar praktijk. Waar wetenschappers zich in 

de regel sceptisch opstellen en praktijken die deel uitmaken van hun onderzoek 

vooral kritisch bezien, probeer ik in navolging van Sara Lawrence Lightfoot (1983) 

ook oog te hebben voor wat er goed gaat in de klas en op school.24 Dat deze studie 

uitgesproken lokaal is, maakt de uitdaging haar te verbinden met grotere patronen 

van in- en uitsluiting in onderwijs en samenleving des te groter.

In het boek schakel ik heen en weer in tijd, plaats en perspectief, op zoek naar 

de betekenis van het volgen van een opleiding voor de zorg aan het einde van de 

twintigste eeuw. Biografische interviews met schoolgaande jongeren die aan de 

poort staan van de arbeidsmarkt bieden een interessante ingang op de wisselende 

betekenissen die in de vorming van voorkeuren, ambities en keuzen aan in het oog 

springende sociale categorieën als sekse, kleur en klasse, of aan minder zichtbare 

plaatsbepalers als leervermogen, ambitie, motivatie en cultuur worden toegekend. 

In de interviews beschrijven en interpreteren leerlingen hun ervaringen op school 

en belangrijke keuzemomenten in hun schoolloopbaan en levensloop tot nu toe. In 

de levensgeschiedenissen van deze jonge mensen kan onderzocht worden hoe zij de 

kansen die een samenleving biedt verbinden met hun voorkeuren en omvormen tot 

ambities, hoe zij iemand proberen te worden, een geschoold, geslaagd, acceptabel 

mens.25 

Sekse, klasse en kleur zijn in dit wordingsproces belangrijke breukvlakken, 

die kansen en voorkeuren structureren. Vanuit dit perspectief zijn de levens- en 

ervaringsverhalen van leerlingen van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

als verteld in interviews een middel om dromen en ambities uit het verleden te 

verzoenen met ervaringen, gevoelens en zelfbeelden op school. Verlangens worden 

gemengd met teleurstelling en spijt, ambities worden bijgesteld. Tegelijkertijd 

dienen de verhalen ook ter verantwoording van het eigen handelen en ter verklaring 

van de eigen, huidige positie.

De verhalen van de leerlingen getuigen van de inspanning die het kost zich een 

weg te banen in het geseksueerde, sterk hiërarchische domein van het zorgonderwijs 

en het bijbehorende beroepsveld. In de verhalen draait het vooral om manieren van 

praten en begrijpen, om verschuivende beelden van zelf en ander. In de observaties 

van interactie in de klas gaat het om de voedingsbodem, de productie, uitwisseling 

en uitwerking van die beelden in de interactie tussen leerlingen onderling en tussen 

leerlingen en docenten. De verbinding tussen etnografie en levensverhalen wordt 

gevormd door de vraag wat er met leerlingen gebeurt op school. Wat nemen ze mee 
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van thuis, wat zoeken ze op school, wat komen ze er tegen en wat doen ze ermee? 

Het antwoord op deze vragen biedt inzicht in de redenen waarom Amsterdamse 

leerling-helpenden er aan het einde van de twintigste eeuw al dan niet voor kiezen 

om van zorgen hun beroep te maken. 

1.3. Velden van betekenis - positionering
Onderzoek naar motieven en ervaringen van leerling-helpenden beweegt zich in 

drie verschillende theoretische discussievelden en met name in de raakvlakken 

tussen de velden. Het eerste veld omvat de feministische antropologie of meer in 

het algemeen gender-, vrouwen- en meisjesstudies. In dit veld wordt het debat 

over de invloed van sekse op keuzen en keuzemogelijkheden in onderwijs, arbeid 

en zorg vanuit verschillende invalshoeken telkens opnieuw gevoerd. Het tweede 

veld is de onderwijsantropologie, waar gezocht wordt naar nieuwe manieren om 

de wisselwerking tussen disciplinering en agency te onderzoeken en beschrijven. 

Het derde veld is het terrein van de migratiegeschiedenis, zoals opgetekend uit 

levensverhalen. 

De velden nodigen uit tot perspectiefwisseling, tot het kritisch onderzoeken van 

dominante beelden en opvattingen vanuit het perspectief van minder machtigen. 

In combinatie vragen ze om een intersectionele benadering van onderzoeksvragen, 

met oog voor de verwevenheid en gelijktijdige werking van sekse, klasse en kleur in 

mensenlevens en maatschappelijke ontwikkelingen (Prins 2000, Wekker 2002). Het 

vraagt ook om oog voor patronen en variaties. In deze paragraaf geef ik mijn positie 

in de verschillende velden weer en laat ik zien wat kruisbestuiving van de inzichten 

uit de verschillende velden oplevert.

1.3.1. Een politieke fictie - vrouwenstudies
De hardnekkige verknoping van zorg met vrouwen en vrouwelijkheid en de 

bijbehorende relatie met machtsongelijkheid is onderwerp van intense verdeeldheid 

in vrouwenbeweging en vrouwenstudies (Abel en Nelson 1990, Gremmen 1995).26 Er 

tekenen zich twee kampen af, die elk een eigen lijn uitzetten in het maatschappelijk 

debat over zorg. De eerste lijn acht de verknoping tussen vrouw en zorg verbonden 

met of zelfs oorzaak van de onderschikking van vrouwen. Zorg is vanuit dit 

gezichtspunt welhaast een noodzakelijk kwaad, een last die eerlijk verdeeld moet 

worden over mannen en vrouwen en uit de benauwende privésfeer van huis en 

haard gehaald. Een overmatige zorgplicht houdt vrouwen immers af van een meer 

gelijkwaardige deelname aan de wereld van betaald werk en (politieke) macht. De 

kern van deze lijn is het onderscheid tussen arbeid en zorg ofwel tussen privé en 

openbaar, tussen de wereld van werk buitenshuis en binnenshuis als zogenaamde 

gescheiden sferen.



Dankbaar werk?

10

De Engelse antropologe Bridget Anderson, die een mooie vergelijkende studie 

maakte van de uitbesteding van huishoudelijk werk en zorg aan migrantenvrouwen 

in Europese steden, noemt dit onderscheid terecht een politieke fictie.27 Privé en 

openbaar zijn niet absoluut onderscheiden of te scheiden werelden. Toch heeft het 

onderscheid tussen buitenshuis en binnenshuis wel degelijk betekenis en vergaande 

gevolgen voor de inrichting van de samenleving. Het geseksueerde karakter van het 

onderscheid wordt algemeen onderkend. De uitwerking ervan in leven en werk 

van verschillende groepen vrouwen krijgt minder aandacht. In het kamp dat deze 

lijn van denken over arbeid en zorg uitzet, zijn het ontwerpen van scenario’s voor 

een goede organisatie van de combinatie van verzorgende en andere arbeid en het 

faciliteren van samenwerking tussen mantelzorg en professionele zorg belangrijke 

aandachtspunten. Een bewuste, positieve keuze van vrouwen of mannen voor zorgen 

als hoofdtaak of beroep valt voor denkers in dit kamp bijna niet te begrijpen.

Het tweede kamp vindt inspiratie in het werk van onder anderen de Amerikaanse 

psychologe Carole Gilligan en de filosofe Sara Ruddick. Denkers in dit kamp wijzen 

vooral op de emotionele component van zorg.28 Zorg en zorgverlangen worden 

vanuit dit standpunt gezien als intrinsiek verbonden met vrouw-zijn. Zorgverlenen 

zou voor veel vrouwen – en in kleiner getal, voor mannen – betekenisvol en 

bevredigend zijn (Miller 1976, Gilligan 1982, Waerness 1984, Ruddick 1989, Fisher 

1990). Zorgen is immers een relationele praktijk, die mensen menselijk maakt, 

gevoelig en verantwoordelijk voor andermens’ welzijn, een praktijk die mensen in 

staat stelt een verscheidenheid aan intieme relaties aan te gaan en te onderhouden.

Denkers in deze lijn benadrukken dat vrouwen bijzondere kwaliteiten ont-

wikkeld hebben in relatie tot zorgen en zorgzaamheid. Door hun vrouwelijke 

ethiek (ethic of care) of moederlijke manier van denken verschilt hun levensoriëntatie 

wezenlijk met die van mannen.29 Daarom moeten vrouwen erkenning, waardering 

en ruimte krijgen om te doen wat ze van nature en/of door opvoeding en oefening 

goed kunnen: zorgen voor anderen. Het is opvallend dat het zorgende werk 

van vrouwen binnenshuis in deze lijn van denken meer aandacht krijgt dan 

betaalde, geprofessionaliseerde en gecommercialiseerde zorgarbeid. Een kritisch, 

intersectioneel perspectief op de arbeidsdeling binnen zorgpraktijken, zowel 

binnenshuis als buitenshuis, zoals uitgedrukt in de relatie tussen bijvoorbeeld witte 

middenklasse vrouwen en de Filippijnse kindermeisjes of Ghanese schoonmaaksters 

die zij inhuren, ontbreekt in dit kamp vrijwel geheel.30

In een variant op de manier van denken in het tweede kamp wordt de traditionele 

verknoping tussen vrouw en zorg weliswaar onderkend, maar als het ware van 

binnenuit getransformeerd. Het accent ligt op de verantwoordelijkheid voor zorg 

van vrouwen en mannen, vanuit de idee dat zorg geven en ontvangen een dagelijkse 

behoefte en praktijk van mensen is, ook buiten de kleine kring van het eigen gezin. 

Vanuit deze invalshoek klinkt een pleidooi voor een feministisch geïnspireerde 
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herformulering van het kerndilemma van de verknoping: de schijntegenstelling 

tussen zorg en arbeid, ofwel tussen zorg en autonomie. De Amerikaanse politicologe 

Joan Tronto en haar Nederlandse collega Selma Sevenhuijsen formuleerden in deze 

lijn de contouren van een zorgethiek - niet te verwarren met Gilligans ethic of care - die 

verstrekkende politieke implicaties moet hebben (Tronto 1993, Sevenhuijsen 1991, 

2000, 2001).31 In de ogen van Sevenhuijsen is de centrale opgave voor (post-)moderne 

burgers het telkens opnieuw vinden van een balans tussen de zorg voor zichzelf, de 

zorg voor anderen en de zorg voor de materiële leefomgeving (Sevenhuijsen 2001: 

52). De Nederlandse sociologe Christien Brinkgreve meent dat een cultuuromslag 

nodig is om zorg te erkennen als vanzelfsprekend onderdeel van het leven, met 

leidende principes als binding en wederkerigheid (Brinkgreve 2001: 32).

Wat beide kampen met elkaar verbindt is de roep om herwaardering van de 

plaats van zorg en van zorg als activiteit: om mannen zo ver te krijgen dat ze een 

evenredig deel ervan op zich nemen, om de status van werk en werknemers in de 

zorgsector op te vijzelen en daarmee het chronisch of dreigend personeelstekort 

het hoofd te kunnen bieden, om tegenwicht te bieden aan het verschraalde 

marktdenken dat alles tot produkt maakt en individuen vooral aanspreekt op hun 

(zorg)onafhankelijkheid, om te voorkomen dat sommige vrouwen onevenredig 

zwaar belast worden met zorg, om te verhinderen dat mensen uitgeblust raken 

en kinderen, zieken en ouderen worden verwaarloosd door het primaat van werk, 

werk, werk.32 Hoe de herwaardering en herverdeling van zorg op de politieke agenda 

te houden en uit te tillen boven modieuze imago-campagnes is een van de grote 

uitdagingen van de eenentwintigste eeuw.33

De Amerikaanse sociologen Emily Abel en Margaret Nelson merken in de 

inleiding van hun fraaie bundel Circles of Care. Work and Identity in Women’s Lives (1990) 

op dat de gezichtspunten van beide kampen ontoereikend zijn. Zij stellen dat 

het belangrijk is te onderkennen dat zorg een relationele activiteit is die ook 

positieve kanten heeft. Tegelijkertijd is idealisering van zorg als betekenisvolle en 

bevredigende activiteit voor vrouwen een valkuil, waarin ongelijke arbeidsdeling 

haar legitimatie vindt en sekseverschillen versterkt en verheerlijkt worden. 

Bovendien is professionele zorg deel van het medisch en bureaucratisch regime 

en daarmee verwikkeld in machtsstructuren. Dat maakt dat zorg als relationele 

activiteit, met een gever en een ontvanger, zich leent voor meerdere interpretaties. 

Als zorgverleners werken vanuit een hoge positie in de professionele hiërarchie 

van de gezondheidszorg voor zorgvragers met een lagere maatschappelijke positie 

kan zorgverlening overgaan in sociale controle. Als zorgverleners werken vanuit de 

onderkant van de professionele hiërarchie voor middenklasse zorgvragers heeft hun 

werk het karakter van persoonlijke dienstverlening. De ambivalentie rond zorgen 

als beroep en zorgen als dagelijkse activiteit, dankbaar en ondankbaar werk tegelijk, 

is verbonden met die verschillende, deels tegenstrijdige interpretaties van zorg.
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In onderzoek naar zorg wordt vaak te weinig rekening gehouden met de 

verschillende interpretaties van zorg en met de verschillende posities van zorgenden. 

Zo zijn de diepe emoties verbonden met moederen veelvuldig onderzocht, maar is 

er weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van zorgverleners in dienst van 

formele organisaties (Abel en Nelson 1990, Gremmen 1995), en nog minder naar de 

ervaringen van zorgverleners van kleur in westerse landen, in formeel of informeel 

dienstverband. Welke betekenis geven zij aan de diensten die zij verlenen?34 In 

hoeverre brengen zij thuis geleerde vaardigheden, voorkeuren en gedragspatronen 

mee naar de werkvloer en onderhandelen zij over gewenste vormen van zorg? 

Hoe vergelijken zij relaties die ze aangaan met cliënten met relaties die ze thuis 

aangaan? Met een presentatie van de ervaringsverhalen van beroepszorgers in spé 

wil ik bijdragen aan een antwoord op deze vragen, met aandacht voor verschillen in 

beleving en waardering van zorgonderwijs en zorgpraktijken.

Aandacht voor variatie in beleving en waardering van zorg(onderwijs) is 

verbonden met de overtuiging van de noodzaak niet alleen sekse of klasse maar ook 

andere ordenende principes in onderzoek te betrekken. In de jaren zeventig namen 

feministische antropologen als de Amerikaanse Michelle Zimbalist Rosaldo, Louise 

Lamphere (1974) en Gayle Rubin (1975) hiertoe het voortouw met hun kritiek op 

het toen dominante marxistische perspectief in de sociale wetenschappen.35 Aan het 

einde van de twintigste eeuw heeft kritiek op de kleurenblindheid en het gebrek aan 

kritische zelfreflectie van vrouwen- en genderstudies geleid tot de proclamatie van 

het zogenaamde kruispuntdenken, ook wel intersectionele theorie of gender- en 

etniciteitsperspectief genoemd.36

Kruispuntdenken gaat uit van de verwevenheid en gelijktijdige werking van 

verschillende categorieën van ervaring en betekenisgeving en de noodzaak deze in 

hun samenhang te onderzoeken en begrijpen (Wekker 2002). Naast klassieke sociale 

categorieën als sekse, kleur (ras/etniciteit) en klasse, vormen seksualiteit, leeftijd, 

nationaliteit, religie en lichaamsgesteldheid belangrijke “assen van hiërarchisch 

verschil” of ordeningsprincipes waarmee mensen hun plaats in de samenleving 

en die van anderen bepalen. De categorieën raken aan cruciale epistemologische 

kwesties, omdat ze bepalen welke kennis dominant is en welke kennis onderdrukt 

wordt, welke vragen en methoden van onderzoek acceptabel zijn en welke niet, 

welke stemmen gehoord worden en welke niet, hoe verschil gemaakt, betwist of 

ontkend wordt. Intersectionele theorie(vorming) rond processen van persoonlijke, 

maatschappelijke en symbolische zin- en betekenisgeving belooft recht te doen aan 

de complexiteit van de werkelijkheid waarin mensen hun leven begrijpen.

De term intersectionele theorie spreekt tot de verbeelding, maar roept in 

onderzoek met een sterk empirische inslag en antropologische wortels ook 

vraagtekens op, niet in de laatste plaats vanwege het onuitgewerkte karakter 

ervan.37 Hoe kunnen de kruispunten van ervaring en betekenisgeving in kaart 
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gebracht worden en hun implicaties voor het sociale leven doorgrond? Hoe kan 

het fragmentarische subjectieve niveau van individuele verhalen of kleine cases 

overstegen worden om iets zinnigs te zeggen over patronen in gedrag, groeps- en 

identiteitsvorming? Hoe hangen categorieën van ervaring en betekenisgeving in een 

specifieke, lokale context samen en werken zij gelijktijdig en wat valt daaruit af te 

leiden? Wellicht is het beter in plaats van een intersectionele theorie te spreken van 

een intersectioneel perspectief op verhalen en praktijken van mensen, inclusief die 

van onderzoekers.

Net als een feministisch-antropologisch perspectief impliceert het hanteren 

van een intersectioneel perspectief gevoeligheid voor machtsverhoudingen en 

mechanismen van in- en uitsluiting bij het onderzoeken van in dit geval een 

Amsterdamse onderwijspraktijk en haar spelers. Wie acht zich geschikt of wordt 

geschikt bevonden voor het volgen en voltooien van een opleiding in de zorg, 

wie niet en op welke gronden? Hoe beïnvloeden de wisselende en eveneens door 

meerdere ordeningsprincipes gekleurde posities van de onderzoeker de uitkomst 

van het onderzoek? 

1.3.2. Meisjes en het belang van school - meisjesstudies
Een intersectioneel perspectief vraagt niet alleen om een sekse-, klasse- en 

kleurbewuste kijk op de verknoping tussen vrouw en zorg als een van de belangrijke 

vraagstukken van vrouwenstudies. Het vraagt ook om een herpositionering in 

het nauw verwante veld van meisjesstudies, een veld in opkomst sinds de eerste 

internationale conferentie in 1991 gehouden in Amsterdam, die vernoemd was 

naar één van de beroemdste meisjes uit de wereldliteratuur, Alice in Wonderland. 

Socialisatie, onderwijs en beeldvorming zijn kernthema’s in dit multidisciplinaire 

vakgebied. Verschillende empirische en ook meer historische studies vertellen hoe 

meisjes in de twintigste eeuw nagenoeg overal ter wereld geconfronteerd werden 

met dubbelzinnige opvoedings- en onderwijspraktijken die hen zowel aanspraken 

op hun verantwoordelijkheid voor anderen te zorgen als op hun plicht voor zichzelf 

te zorgen, dat wil zeggen zich te ontplooien en te scholen teneinde een beroep uit te 

kunnen oefenen en economisch zelfstandig te worden (De Ras en Lunenberg 1993). 

Deze dubbelzinnigheid is rond de laatste eeuwwisseling niet opgelost. Op 

school worden meisjes gerecruteerd voor, en vaak uiteindelijk ook weer uitgesloten 

van de wereld van succes.38 Dit geldt overigens niet alleen voor meisjes, ook jongens 

worden dwingend geworven voor en soms ook uitgesloten van bepaalde trajecten 

naar arbeid en volwassenheid. Vanuit intersectioneel perspectief is het echter niet 

langer zinnig te spreken van een ongedifferentieerde categorie meisjes, gekleurd of 

wit, of van een specifieke schoolloopbaan of biografie van meisjes in het algemeen. 

Wel is het van belang de dominante verhalen over verschillende groepen meisjes in 

een samenleving te onderscheiden en kritisch te onderzoeken.39 



Dankbaar werk?

14

Opgroeiende en schoolgaande meisjes waren in Nederland lang vooral een 

bron van zorg voor beleidsmakers, onderwijzers, hulpverleners en wetenschappers 

(De Waal 1989). Ze werden geportretteerd als slachtoffers van onderdrukking of 

schoolvoorbeeld van gebrek aan ambitie. Er werd vooral in generaliserende termen 

over hen gepraat. Zo zouden meisjes het tot de puberteit relatief goed doen op 

school, zelfs beter dan jongens, maar raakten ze daarna hun voorsprong kwijt om 

een achterstand op te lopen die ze vervolgens nooit meer zouden inhalen. Het etiket 

onderwijsachterstand moest vervolgens de hardnekkige verschillen in positie en 

loon tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt verklaren. Overigens heet het 

dat meisjes sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw hun achterstand langzaam 

aan het inlopen zijn. Dit proces wordt ook wel de stille revolutie genoemd. Meisjes 

gaan langer naar school en vinden school en werk belangrijk, minstens zo belangrijk 

als trouwen en kinderen krijgen. 

In studies naar de onderwijspositie van meisjes staan veelal meisjes uit één bepaalde 

etnische groep - vaak de dominante - centraal en wordt weinig gedifferentieerd naar 

etnisch-culturele achtergrond of andere categorieën van ervaring (Niphuis-Nell 

1982, Te Poel 1982, De Waal 1989, Jorna en Offers 1991, Du Bois-Reymond 1992 en 

1998, Naber 1992, Peters 1992, De Ras en Lunenberg 1993). Onzichtbaar blijven dan 

de verschillen in de manieren waarop meisjes met uiteenlopende etnisch-culturele 

achtergronden, maar ook meisjes die tot eenzelfde etnisch-culturele groep gerekend 

worden, zichzelf en hun levens begrijpen. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten die 

de grove indeling in etnisch-culturele groepen of klassen overstijgen.40  

Het dominante verhaal over migrantendochters en vluchtelingenmeisjes in 

Nederland aan het einde van de twintigste eeuw, samengevoegd onder het label 

“allochtone meisjes”, is dat zij het goed doen op school, althans beter dan hun 

broers. Er is weinig onderzoek dat dit verhaal staaft (Nijenhuis en Arslan 2001). 

Cijfers van enkele onderzoeken wijzen in positieve richting (Bode en Tjon-a-Ten 

1992, De Wit 1998). Net als hun witte zusters enkele decennia ervoor heten meisjes 

van kleur sinds de jaren negentig bezig te zijn met een inhaalslag in het onderwijs. 

Ze gaan langer naar school en hechten meer waarde aan diploma’s. Ook hun ouders 

zouden het belang van scholing voor hun dochters inmiddels onderkennen.41 Het 

dominante verhaal is beperkt omdat het te grof generaliseert. Het doet geen recht 

aan de verschillende uitgangsposities en wordingsgang van meisjes van kleur. Wie 

doet het goed op school en waar heeft dat mee te maken? Wie heeft het moeilijk in 

de klas en waarom? De summiere cijfers over schoolprestaties vertellen niets over 

de ervaringen en opvattingen, de emoties en verlangens, de geleefde en gedroomde 

werkelijkheid van meisjes van kleur.42 Hoe goed doen zij het in hun eigen ogen? Wat 

zoeken ze op school en wat vinden ze er? 

Een tweede dominant discours betreft de keuzemogelijkheden van meisjes in 

het algemeen. Deze zouden zijn verruimd en geïndividualiseerd volgens onder 



Dankbaar werk?

15

anderen de Nederlandse sociologen Els Peters, Manuela du Bois-Reymond en 

Christien Brinkgreve.43 Sekse en milieu bepalen volgens hen veel minder dan 

vroeger het traject dat meisjes volgen naar volwassenheid. Zij stellen dat de vitale 

waarden die ouders willen overdragen en de rolmodellen vooral voor meisjes de 

afgelopen decennia sterk veranderd zijn. In haar proefschrift signaleert Peters 

(1992) een overgang van een standaardlevensloop naar een keuzebiografie, waarbij 

moederschap voor meisjes niet langer het verlaten van de arbeidsmarkt betekent. 

Zij tekent hierbij aan dat dit vooral geldt voor meisjes uit de middenklasse, zonder 

daarbij hun kleur te vermelden. Brinkgreve meent dat de veranderingen die zich 

onder invloed van de vrouwenbeweging in met name de levens en keuzen van 

vrouwen hebben voltrokken opzienbarend zijn en hun weerslag hebben op de levens 

van hun dochters. “Vrouwen krijgen meer bewegingsvrijheid, of moeten dit althans 

gaan eisen... Voor vrouwen die zijn opgevoed in gerichtheid op anderen komt dit zo 

ongeveer neer op een mentale heropvoeding: ze hoeven zich niet langer te schikken 

naar de behoeften van anderen, maar mogen – zelfs moeten – meer uitgaan van wat 

ze zelf willen. Daartoe moet een idee bestaan van wat dat zelf is en wil, nu dat niet 

meer (uitsluitend) bepaald wordt door de sociale categorieën waartoe men behoort 

– de klasse, de sekse, religie, etnische groep” (1999: 65).

De stellingen van Peters en Brinkgreve roepen de vraag op in hoeverre de overgang 

van een standaardlevensloop naar een keuzebiografie ook opgaat voor meisjes van 

kleur en/of  meisjes uit gezinnen met een lagere sociaal-economische positie. Het 

maken van keuzen hangt namelijk samen met de verdeling van machtsposities in 

een samenleving, die op hun beurt sterk bepaald worden door de sociale categorieën 

waartoe mensen gerekend worden dan wel zichzelf rekenen. Wie heeft de macht te 

kiezen? Hoe vrij is iemand in haar keuzen? Deze vragen worden vanuit het veld van 

de onderwijsantropologie op een andere manier benaderd.  

1.3.3. Tussen agency en disciplinering - onderwijsantropologie
Het tweede veld waarin onderzoek naar schoolervaringen en onderwijspraktijken 

in de zorg zich beweegt is de onderwijsantropologie.44 Inzicht in de werking van 

onderwijs is gevormd door vijftig jaar ontwikkelingen in antropologie en sociologie, 

met elk hun eigen debatten en nationale stokpaarden.45 In het denken over de 

relatie tussen samenleving en onderwijs zijn twee polen: onderwijs is volledig 

maatschappelijk bepaald dan wel relatief autonoom. In eerste instantie domineerde 

het liberale standpunt dat scholen deel zijn van een meritocratie, waarbij opwaartse 

sociale mobiliteit een uitkomst is van talent en inzet. Vanuit deze opvatting 

werden schoolsystemen beschreven en onderwijsuitkomsten geanalyseerd, veelal 

in de vorm van surveys. Falen op school of gering schoolsucces van bijvoorbeeld 

arbeiderskinderen werd toegeschreven aan individuele tekortkomingen volgens de 

zogenaamde deficiet-hypothese (Peschar 1989, Loewenthal 2001). In onderwijsbeleid 
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leidde deze opvatting onder meer tot het starten van onderwijscompensatie-

programma’s.46 Het functioneren van het onderwijs zelf bleef buiten beschouwing. 

In het midden van de jaren zeventig kwam er kritiek op deze wijze van 

onderzoeken en verklaren. Scholen werden object van kritisch onderzoek in een 

meer historisch-etnografische stijl. De kritische stroming haalde zijn motivatie 

uit een sterk commitment aan de idealen van gelijkheid en rechtvaardigheid 

in onderwijs en de wijdere samenleving. Onderzoek moest bijdragen aan de 

verwerkelijking van deze idealen. Het onderzoek in deze stroming stond in het teken 

van reproductietheorieën. De Franse filosoof Louis Althusser (1969), de Amerikaanse 

linguïst Basil Bernstein (1977), de Amerikaanse economen Samuel Bowles en Herbert 

Gintis (1977), de Franse sociologen Pierre Bourdieu en Jean-Claude Passeron (1977), 

en in Nederland bijvoorbeeld de socioloog Anton Wesselingh (1979), betoogden 

dat scholen geen onschuldige plaatsen van cultuuroverdracht zijn en evenmin 

meritocratische springplanken voor sociale stijging. Ze beschreven hoe scholen 

daarentegen bestaande machtsverhoudingen reproduceren en daarmee sociale 

ongelijkheden actief bestendigen. Dit doen scholen door het cultureel kapitaal dat 

zij aanbieden selectief te verdelen, conform de eisen van disciplinering en aanpassing 

die een kapitalistische productiewijze en een nationale staat aan de verschillende 

klassen in een samenleving stellen.47 Scholen sorteren en sluizen leerlingen in 

bepaalde categorieën: goede, gemiddelde, slechte, moeilijke en hopeloze leerlingen, 

en kwalificeren hen door bepaalde beroepsmogelijkheden voor hen te openen en 

andere af te sluiten. Daarbij selecteren ze op sociale en culturele vaardigheden 

die vooral aan de bovenkant van de samenleving worden geoefend, waarmee ze 

leerlingen uit de midden- en hogere klassen bevoordelen. 

Het kritische onderzoek uit de jaren zeventig ondervond op zijn beurt al snel 

kritiek, vooral vanwege het deterministische karakter van de leidende theorieën. 

Scholen werden erdoor tot zwarte dozen met onbekende inhoud, volgens de 

Australische socioloog Robert Connell (1983).48 Individuele leerlingen werden 

gezien als een soort marionetten in een oneerlijk spel. Cultuur werd statisch 

opgevat en gereduceerd tot levensstijl (Meijers 1982). Met zijn beroemde boek 

Learning to Labour. How Working Class Kids Get Working Class Jobs (1977) daagde de Britse 

antropoloog Paul Willis het deterministische model van de verhouding tussen staat, 

samenleving en onderwijs uit. Hij betoogde dat leerlingen niet passief en oneindig 

vormbaar zijn, maar vitale, actieve deelnemers die het leven in de school mede 

vormgeven. Ze verhinderen een soepele gang van zaken, weerstaan of weerstreven 

de onderdrukkende mogelijkheden van de school en vormen daarbij hun eigen 

subjectiviteiten en cultuur.49 Volgens Willis bevestigden de Britse “lads” met hun 

eigen cultuur -  een schooltegencultuur waarin een bepaald soort mannelijkheid 

verheerlijkt wordt - hun toekomstige positie als arbeiders en droegen zij 

daarmee actief bij aan de reproductie van de voorwaarden van de kapitalistische 
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maatschappij. 

Willis’ studie toonde aan dat leerlingen geen slachtoffers zijn van 

standaardreproductie op school, maar deel van een erg dynamisch proces. Learning 
to Labour was aanleiding tot een serie studies van scholen en schoolgaan in een 

interpretatieve, culturalistische traditie met een focus op cultuur zoals het in het 

dagelijks leven wordt vormgegeven. Het Centre for Contemporary Cultural Studies 

te Birmingham gaf de toon aan in deze studies. Onder invloed van feminisme en 

antiracisme beperkten de studies zich niet tot een focus op klassentegenstellingen, 

maar hadden zij tevens oog voor sekse of kleur als ordenende principes (Sharpe 1976, 

Corrigan 1979, Hebdige 1979, McRobbie 1978, Griffin 1982, Te Poel 1982). De studies 

hebben met elkaar gemeen dat ze de nadruk leggen op de agency van leerlingen. 

Scholen worden niet langer gezien als monolithische leveranciers van dominante 

ideologieën. Leerlingen zijn geen sponzen; ze creëren culturele vormen die, in de 

woorden van Althusser, ideologische interpellatie weerstaan (McNeil 1986, Foley 

1990). 

In de jaren negentig zijn de verhalen over de macht van school definitief 

veranderd. De aandacht is verschoven naar dynamische processen in alledaagse 

onderwijsinteracties, naar de manieren waarop deelnemers in onderwijspraktijken 

“cultuur produceren” in plaats van enkel reproduceren. Dit betekent niet dat het 

gedachtegoed van bijvoorbeeld Bourdieu terzijde geschoven wordt. De theoretische 

begrippen die hij ontwikkelde, begrippen als kapitaal, habitus en veld, worden nu 

meer dynamisch ingezet.50 In de nieuwe, dynamische opvatting van overdragen 

en eigenmaken in opvoeding en scholing wordt ervan uitgegaan dat kapitaal 

niet zonder meer overgedragen wordt op volgende generaties, in families noch 

schoolklassen. Erkend wordt dat het de inzet vormt van actieve onderhandelingen 

en processen van toe-eigening, transformatie en afstoting. Oog hebben voor de 

speelruimte tussen het aanbieden van verschillende vormen van kapitaal en het al 

dan niet aannemen ervan is een centraal uitgangspunt in dit onderzoek. 

Bourdieu zelf neigde in zijn latere werk ook naar meer dynamische opvattingen 

van bepaling en zelfbepaling.51 Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 

prachtige verzameling verhalen over de onderkant van de samenleving die hij 

samenstelde, La Misère du monde (1993). In één van de bijdragen die hij zelf schreef voor 

dit boek noemde hij scholen “moeilijke plaatsen” voor onderzoekers. Scholen zijn 

moeilijk om te beschrijven en te begrijpen, omdat ze een veelheid aan perspectieven 

en belangen herbergen, die overeenkomt met de veelvoud aan naast elkaar bestaande 

en soms botsende gezichtspunten in de wijdere samenleving (Bourdieu 1999: 3; vgl. 

Levinson 1999). Daarbij wees Bourdieu op een belangrijk kenmerk van scholen 

en scholing dat over het algemeen weinig aandacht krijgt in wetenschappelijke 

kringen: de pijn die schoolgaan kan veroorzaken (vgl. Kumar 2000). Scholen zijn 

plaatsen vol “klein leed” of “sociaal lijden”, stelde Bourdieu (1999: 4).52 Sommige 
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kinderen worden er niet op waarde geschat, buitengesloten of afgekeurd, en lijden 

daar hun leven lang onder. 

Om de veelheid aan en dynamiek in opvattingen op een moeilijke plaats als 

een school recht te doen, pleitte Bourdieu voor “perspectivisme” in het beschrijven 

ervan, waardoor simpele, eenzijdige beelden die we aantreffen in de media vervangen 

worden door een complexe en gelaagde beschrijving die recht doet aan dezelfde 

werkelijkheid maar in verschillende en soms onverzoenbare bewoordingen.53 In zo’n 

beschrijving staan mensen die in hun dagelijks handelen improviseren op bestaande 

culturele thema’s centraal en is een reflexieve onderzoekspraktijk inbegrepen. 

Enkele verhalen die Bourdieu voor dit boek zelf optekende uit interviews, zoals dat 

met de 19-jarige scholier Malik, laten op indringende wijze zien wat hij hiermee 

bedoelt (1999: 427-429). 

Met de focus op de dynamiek in onderwijspraktijken en de nieuwe inzichten over 

de werking en reikwijdte van onderwijs worden de centrale vragen in etnografisch en 

biografisch georiënteerd onderwijsonderzoek anders geformuleerd dan voorheen. 

Hoe leren leerlingen iemand worden binnen de organisatorische beperkingen van 

een school? Hoe vormen zij hun zelf in relatie tot dominante verhalen en sociale 

bewegingen? Hoe worden historische personen gevormd in de praktijk, binnen 

en tegen grotere maatschappelijke krachten en structuren die zich in scholen en 

andere instituties manifesteren? Samengevat gaat het om de vraag hoe menselijke 

agency werkt onder machtige structurele beperkingen. Deze vraag beweegt zich 

tussen structuralistische en culturalistische interpretaties van onderwijs- en andere 

sociale processen en vertrekt vanuit de idee dat scholen plaatsen zijn waar cultuur 

geproduceerd en gereproduceerd wordt met wisselende uitkomsten in tijd en 

plaats.  

Het werk van de antropologen Bradley Levinson (1996), Dorothy Holland en 

Debra Skinner (1996 en 1998) staat in deze nieuwe traditie en vormt een belangrijke 

inspiratiebron voor mijn onderzoek. Zij kijken in hun studies van lokale 

onderwijspraktijken naar wat er gebeurt in de ruimte tussen structuur en cultuur, 

tussen agency en disciplinering. Ze gaan er net als Willis vanuit dat leerlingen 

boodschappen die scholen hen meedelen, kapitaal dat hen er wordt aangeboden 

niet passief absorberen, maar dat zij zich er creatief mee uiteenzetten. Tegelijkertijd 

verliezen zij niet uit het oog dat het creatieve proces van eigenmaken, toe-eigenen 

en transformeren plaatsvindt op plekken die in hoge mate gedifferentieerd zijn naar 

het soort boodschap dat meegedeeld en het type kapitaal dat aangeboden wordt. 

Mensen zijn in hun ogen geen slachtoffers van oude structuren. Ze tonen agency, 

strijdvaardigheid en verbeeldingskracht, terwijl ze worstelen met de structuren die 

rondom hun gesitueerde levens gewikkeld zijn. In de woorden van Levinson, Holland 

en Skinner produceren ze cultuur, in de ruimte tussen agency en disciplinering. Hun 

leerprocessen beperken zich bovendien niet tot formele instituties, maar vinden 
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plaats in een veelheid van situaties en locaties.

Met hun werk wijzen Levinson, Holland en Skinner op het belangrijkste inzicht 

uit vijftig jaar sociologisch en antropologisch geïnspireerd onderwijsonderzoek: 

de paradoxale werking van door scholing verworven kennis en vaardigheden, die 

bepaalde vrijheden, mogelijkheden en beloften bieden, maar ook valkuilen. Door 

verder leren gaan werelden open, maar sluiten zich ook deuren. Paden worden 

voorgespiegeld en gebaand, maar dwingen ook in een bepaalde richting en kunnen 

zelfs doodlopen. Scholen kunnen kinderen maken of breken. Op individueel niveau 

kan scholing leerlingen het gevoel geven iemand te worden of zijn, iemand met 

verstand van zaken, een geschoold mens. Het kan leerlingen ook een leven lang 

opzadelen met het gevoel tot mislukken gedoemd te zijn. De valkuilen zijn er ook 

voor de dominante groepen die proberen het onderwijsproces en de uitkomsten 

ervan te sturen en beheersen.54 

De uitkomsten van scholing zijn per definitie ongewis, vanwege het 

ingewikkelde krachtenspel tussen handelende individuen en bepalende structuren. 

Onderzoek naar de bepalende ingrediënten van onderwijsprocessen en uitkomsten 

dient dan ook meedogenloos lokaal te zijn, stellen Levinson en Holland in de 

inleiding van de door hen geredigeerde bundel The Cultural Production of the Educated 
Person (1996). Zij volgen hiermee de opvattingen van onder anderen de Amerikaanse 

wetenschapshistorica Donna Haraway (1988) en verwerpen met haar totaliserende 

theorieën die blind zijn voor lokale omstandigheden en verstandhoudingen. Mijn 

onderzoek volgt deze lijn van denken.

1.3.4. Een completer verhaal - migratiegeschiedenis
Het derde betekenisveld waarin dit onderzoek zich zijdelings beweegt is het domein 

van de migratiegeschiedenis en in het bijzonder de mondelinge variant ervan: de 

vertelde levensgeschiedenis van mensen met een achtergrond van migratie of vlucht. 

Mijn bijdrage aan dit veld draagt een nieuw soort vragen aan, al is de historische 

waarde ervan beperkt vanwege het contemporaine karakter van het onderzoek. 

Migratiegeschiedenis heeft volgens historica Geertje Mak baat bij een 

kruisbestuiving met inzichten uit vrouwenstudies. In een heldere vergelijking 

tussen de resultaten van beide velden constateert Mak (2001) dat veel Nederlandse 

migratiehistorici neigen tot een afstandelijke, haast klinische “rapporteur-stijl” 

kenmerkend voor surveys, die zij aanduidt met het label historisch realisme. 

Hierdoor presenteren deze historici vaak een ongemerkt eenzijdig perspectief op 

migratie. Als voorbeeld noemt zij onder meer het werk van de broers Jan en Leo 

Lucassen en Rinus Penninx.55 Zij voegt eraan toe dat dit een bewuste keuze van 

hen is, als tegenwicht tegen al te geëngageerde stellingnames of korte-termijn 

perspectieven van andere wetenschappers. Toch meent zij dat het hanteren van 

een actor-theorie, in combinatie met systematische aandacht voor de positie van 
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de onderzoeker en de gesitueerdheid van kennis(productie) als voorgestaan en 

gepraktizeerd door feministische wetenschappers meer recht doet aan de complexe 

werkelijkheid waarin migranten leven en hun levens begrijpen.

Met het optekenen van levensverhalen van migranten en vluchtelingen in een 

stijl waarin voldoende ruimte is voor (inter)subjectiviteit kan een completer verhaal 

geschreven worden over de manieren waarop mensen zich een plaats in de wereld 

veroveren en de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien. Ervaringen met migratie 

of vlucht verschillen in tijd en plaats, maar hebben ook veel gemeenschappelijk: 

armoede en geweld die doen vertrekken; dromen over een beter leven; verwondering, 

verwarring, teleurstelling en pijn bij aankomst en in het levenslange proces van 

thuisraken. Door het opnemen van ervaringen en verhalen van migrantengroepen 

in het (trans)nationale verhaal en deze niet langer uitsluitend te duiden in termen 

van assimilatie of nostalgie kunnen vastgeroeste, koloniale beelden kantelen en 

processen van sociale verandering ingezet worden (Benmayor en Skotnes 1994, Lutz 

1995, Willems 1998, Thomson 1999, Leydesdorff 2000, Mak 2000 en 2001, Pattynama 

2001, Phoenix 2001). Verhalen over het leven in meerdere culturen tegelijk, vanuit 

partial identifications (Bhabha 1994), dragen bij aan het dichten van de kloof tussen zelf 

en ander, tussen “allochtoon” en “autochtoon”.

Bij initiatieven om de levensverhalen van migranten en vluchtelingen te 

verzamelen werd doorgaans gedacht aan de verhalen van de eerste generatie, die 

bewaard moeten blijven voor de tweede, derde en latere generaties, opdat zij de 

geschiedenis van hun voorouders kunnen (her)ontdekken. Ook zijn in eerste 

instantie vooral de verhalen van mannen opgetekend, in de veronderstelling dat 

migranten- en vluchtelingenvrouwen primair vrouwen of dochters van migranten 

en vluchtelingen waren, passief en afhankelijk van de echtgenoten en vaders 

die zij in den vreemde volgden. Vanuit verschillende disciplines is deze bias ter 

discussie gesteld en is gewezen op het belang van oog voor sekse in onderzoek 

naar processen van migratie en vestiging (Dumon 1981, Phizacklea 1983, Simon 

en Bretell 1986, Mochs 1992, Gabaccia 1994, Koser en Lutz 1998, Kofman 1999, 

Van der Linden 1999, Chotkowski 2000, Lucassen 2001).56 Vrouwen kwamen pas 

later in beeld als (arbeids)migranten of zelfstandige vluchtelingen, met hun eigen 

verhalen, motieven, verlangens en ervaringen. Dit leidde tot een aantal interessante 

casestudies als die van de Nederlandse sociologen Helma Lutz en Barbara Henkes 

over respectievelijk Turkse maatschappelijk werksters in Duitsland (1991) en Duitse 

dienstbodes in Nederland (1995). 

Mijn boek sluit aan bij hun initiatieven, maar wijkt daar ook van af. Het biedt 

nadrukkelijk ruimte aan de verhalen van meisjes met een achtergrond van migratie 

of vlucht. Het laat zien dat zij een eigen perspectief en belang hebben in het getuigen 

van hun ervaringen bij het opgroeien en schoolgaan in Nederland. Anders dan Lutz 

en Henkes richt ik mij echter niet op een specifieke groep vrouwelijke migranten/
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vluchtelingen en de diversiteit daarbinnen, maar ben ik juist geïnteresseerd in 

diversiteit in ruimere zin, dwars door etnisch-culturele verschillen. Hiermee wil 

ik voorkomen dat meisjes (en jongens) op hun etnisch-culturele achtergrond 

vastgepind worden en in beeld brengen hoe hun verhalen zich vormen in het 

verweven raken van verschillende culturen en patronen van identificatie.  

1.4. Onderzoek op een school – methode
De betekenis van het volgen van een basisberoepsopleiding in de zorg voor 

Amsterdamse jongeren heb ik op twee manieren onderzocht: etnografisch en 

biografisch. In de eerste plaats heb ik levensverhalen verzameld van leerling-

helpenden. De interviews waren deel van omvattender veldwerk, dat gericht was 

op het verkrijgen van inzicht in de leefwereld van de leerlingen, in processen 

van identiteits- en beroepsvorming op school. Daartoe heb ik de interactie in de 

klas en in de wandelgangen van de opleiding voor helpende gezondheidszorg 

en de vervolgopleiding voor verzorgende aan de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg geobserveerd. Ter aanvulling bestudeerde ik schriftelijke bronnen 

die vanwege hun normativiteit sleutelfuncties vervullen in de schoolse praktijk, 

waaronder beleidsstukken, lesboeken, roosters, studiegidsen, en de landelijke 

teksten waaraan zij refereren. 

De keuze voor de combinatie van biografie en etnografie werd ingegeven door 

het verlangen niet alleen te luisteren naar wat leerlingen vertellen over hun doen 

en laten, maar ook te zien wat ze in concrete situaties doen binnen de grenzen die 

de schoolse setting en de genoemde teksten stellen aan de speelruimte voor hun 

handelen. De combinatie stelt in staat kennis opgedaan uit verschillende bronnen 

met elkaar te vergelijken en te verbinden, en daardoor inzicht in de betekenis 

van verhalen, interacties en teksten te verdiepen. Tezamen bieden de verhalen, 

observaties en teksten het materiaal voor een antwoord op de centrale vraag naar 

de motivatie en ambitie van jongeren om van helpen en zorgen al dan niet hun 

beroep te maken. Hierbij is expliciet aandacht voor verschillen in hun ervaringen 

en bewoordingen. 

1.4.1. De aanpak
Het materiaal waarop dit boek zich baseert is verzameld in een veldwerkperiode 

van drie schooljaren (september 1997 tot juni 2000). Nadat ik in het najaar van 1996 

persoonlijk betrokken raakte bij de opleiding voor helpende gezondheidszorg als 

stagemoeder en vervolgens als voorlichter (zie voorwoord), ben ik vanaf september 

1997 als onderzoeker systematisch contacten op gaan bouwen in de school waarvan 

deze opleiding deel uitmaakt, de Amsterdamse School voor  Gezondheidszorg. Ik 

leerde in die periode ruim honderdvijftig leerlingen, tien docenten, de coördinator 
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en de directeur van de opleiding voor helpende gezondheidszorg kennen, alsmede 

overig personeel van de school. 

De kandidaten voor interviews werden geworven in de klas, waar ik bij mijn 

entree kort het doel van mijn aanwezigheid kenbaar maakte. Sommige leerlingen 

meldden zich daarop spontaan, anderen benaderde ik zelf. Bij de selectie van 

leerlingen voor interviews is variatie in uitgangspositie in het onderwijs nagestreefd, 

om de dominante dichotomie tussen “buitenlands” en “Nederlands” te doorbreken 

en herijken.57 Ik heb dus niet gekeken naar een bepaalde etnische groep of een 

bepaald niveau van vooropleiding, maar verschil in bredere zin als uitgangspunt 

genomen. Verschillen tussen leerlingen zijn zichtbaar of hoorbaar in houding, 

gedrag, kleding, huidskleur, sekse en manieren van praten, maar soms ook meer 

verborgen, uitgedrukt in geloofsovertuiging, toekomstdroom of levensoriëntatie. 

Alle klassen zijn op deze punten heterogeen van samenstelling. 

Uitgangspunt bij het selecteren op verschil was de verschillen tussen leerlingen 

serieus te nemen, zonder ze te fixeren. Bij de portrettering van leerlingen 

met verschillende achtergronden en ervaringswerelden gaat het niet om de 

representativiteit van hun verhalen en interacties voor een bepaalde sociale categorie, 

maar om representaties die gangbare beelden van bijvoorbeeld migrantendochters 

of van leerlingen in het lagere vrouwelijke beroepsonderwijs van de zorg nuanceren, 

uitdagen of ondermijnen.

De leerlingen waren in de periode van onderzoek verdeeld over acht klassen, op 

vier niveaus. Een kleine groep van negen leerlingen zat in de schakelklas, klas I A. 

Deze klas diende ter voorbereiding op de reguliere opleiding en moest leerlingen 

bijspijkeren op het gebied van elementaire schoolse kennis en vaardigheden. 

Leerlingen van de schakelklas kregen halve dagen les in een aantal basisvakken als 

Nederlands en rekenen, en volgden geen stage van betekenis. De eerstejaars waren 

opgedeeld in drie klassen, respectievelijk I B, I C en I D. 

Bij de klassenindeling wordt rekening gehouden met schoolprestaties en 

motivatie voor het beroep, met als gevolg dat er jaarlijks een keurklas ontstaat van 

gemotiveerde leerlingen met een relatief hoog niveau, een gemengde klas, en een 

zwakke klas van minder enthousiaste of ongemotiveerde leerlingen, leerlingen 

met een laag vbo-niveau en leerlingen uit het speciaal onderwijs, de zogenaamde 

“vso-tjes”.58 De keurklas en de sterke leerlingen uit de gemengde klas beginnen 

met een stage in een verzorgingshuis, de anderen mogen, in de woorden van de 

directeur van de opleiding, eerst wennen aan de omgangsvormen in de Nederlandse 

cultuur in de veilige omgeving van een gezinsstage.59 In het tweede jaar worden 

de klassen samengevoegd. Bij de indeling ligt dan het accent op een evenwichtige 

samenstelling naar prestaties en “humeuren”, zoals een docente het formuleerde. In 

schooljaar 1998 was I C de keurklas, I D de gemengde klas en I B de zwakke klas, en 

waren er twee klassen tweedejaars, II A en II B. 
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Bij het begin van mijn veldwerkperiode was ik mij van deze vooropgezette 

indeling van leerlingen in meer of minder kansrijk niet bewust, zodat het de 

selectie van mijn interviewees niet beïnvloed heeft. In totaal heb ik eenendertig 

levensverhalen opgetekend van leerlingen uit verschillende klassen, in verschillende 

fasen van de opleiding, met verschillend cultureel erfgoed en verschillende 

motieven voor het volgen van de opleiding. Van de leerlingen die ik geïnterviewd 

heb zaten de meesten in genoemde periode in klas I C (7). Een tweede groep vormen 

drie leerlingen uit de schakelklas. Een derde groep bestond uit vijf oud-leerlingen 

van de opleiding voor helpende gezondheidszorg die zijn doorgestroomd naar de 

vervolgopleiding voor verzorgende. Ze zaten in het laatste jaar van de opleiding, vier 

van hen zaten in klas 3 B, één in 3 A. De overige geïnterviewden (16) zaten verspreid 

in de andere klassen.60 

Dat leerlingen uit twee klassen bijna de helft van mijn onderzoeksgroep vormen, 

twaalf van de eenendertig geïnterviewden, vloeit voort uit de goede sfeer in die 

klassen tijdens de periode van interviewen en observeren. Gezien de voorselectie 

door docenten zou dat een vertekend beeld kunnen opleveren, omdat juist deze 

klassen veel kansrijke en gemotiveerde leerlingen kenden. Het ging mij echter 

niet om een representatieve dwarsdoorsnede van prestaties, slagingskansen en 

slagingspercentages, maar om een ruimere belichaming van verschil. De indeling 

in sterke en zwakke leerlingen valt overigens niet samen met een bepaalde etnisch-

culturele achtergrond. 

De interviews zijn merendeels op school gehouden, in een verlaten klaslokaal. 

Enkele leerlingen wilden liever thuis of in mijn huis geïnterviewd worden. De 

lengte van de interviews varieerde van twee tot vier uur. De interviews hadden een 

thematische oriëntatie, maar boden vanwege hun ongestructureerde karakter veel 

vrijheid aan de verteller. Daardoor zijn ze niet gelijkvormig. Dit was ook niet het 

streven, daar juist de persoonlijke zelfpresentatie en interpretatie van ervaringen 

voorop stond. De interviews zijn integraal op band opgenomen en getranscribeerd.61 

De namen van de geïnterviewden zijn geanonimiseerd.62 Omdat gesproken 

taal veel slordiger is dan geschreven taal, zowel bij moedertaalsprekers als bij 

tweedetaalsprekers, zijn de interviews bewerkt. In het oog springende grammaticale 

onjuistheden, versprekingen en weinig zeggende herhalingen zijn door mij 

gecorrigeerd of weggelaten, omdat dit de leesbaarheid ten goede komt en omdat zij 

zonder correctie een vertekend beeld zouden geven van de talige competentie van de 

geïnterviewden. Ik heb ervoor gewaakt de eigenheid in de manier van spreken van 

de verteller zoveel mogelijk te bewaren. 

Tijdens de interviews kwamen de schoolloopbaan, het behaalde niveau van de 

vooropleiding, de motivatie en ambities van individuele leerlingen in beeld. Ik heb 

individuele schoolprestaties niet geverifieerd met gegevens uit intakeformulieren 

of leerlingdossiers. Ik baseer mijn interpretaties van schoolloopbanen op de 



Dankbaar werk?

24

mondelinge weergave van ervaringen en verklaringen van de leerlingen. Dit is het 

gevolg van de bewuste keuze het perspectief van de leerlingen centraal te stellen en 

hun verhalen als basis te gebruiken voor een boek over opleiden voor de zorg. De 

keuze is mede ingegeven door de overtuiging dat schriftelijke stukken niet persé 

meer waarheid bevatten dan mondelinge verklaringen en dat het ruimte bieden aan 

de stemmen van leerlingen een belangrijke interventie is in een schoolse praktijk 

waarin leerlingen weinig stem hebben.63 Bovendien ging mijn interesse primair uit 

naar de beleving en waardering van onderwijs als intersubjectieve praktijk en niet 

naar min of meer objectief gemeten prestaties.  

Het participerend observeren in de klas stond in eerste instantie in dienst 

van het werven van kandidaten voor interviews.64 De observaties bestonden uit 

terugkerende activiteiten (theorie- en praktijklessen, pauzes, toetsen) en incidentele 

gebeurtenissen (excursies, diploma-uitreikingen, feesten). Ik volgde leerlingen in 

de ruimten die hen ter beschikking staan: de klas, de kantine, de kleedkamer en 

de gymzaal, de spiegels bij de toiletten, de studiehoek, de rokershoek, de gangen 

en het plein voor de school. Ik woonde wekelijks lessen in verschillende vakken 

bij van verschillende klassen van opeenvolgende jaargangen van de opleiding voor 

helpende en de vervolgopleiding voor verzorgende.65 

De leerlingen wisten van mijn onderzoek en accepteerden mijn aanwezigheid, 

soms stilzwijgend, maar ook door kritische vragen te stellen (“Wat kom je doen?”; 

“Ben je er nu al weer?”; “Is je boek nu nog niet klaar?”). Ik maakte ter plekke 

aantekeningen van wat ik zag en hoorde. Leerkrachten zagen mijn schrijven in de 

klas als vanzelfsprekend onderdeel van mijn onderzoeksactiviteiten. Bij leerlingen 

prikkelde het nieuwsgierigheid naar de bedoelingen van mijn observaties. 

Regelmatig riepen ze me luid en soms op spottende toon ter verantwoording (“Wat 

schrijft u allemaal op? Mogen we het lezen?”; “Ben je soms van de inspectie?”). Ook 

waarschuwden ze elkaar voor mijn aandachtige blik (“Pas op, hoor, anders kom je in 

het boek!”). 

Op verzoek toonden leerlingen mij hun werk, voor of na beoordeling van 

de betreffende leerkracht: boekverslagen, opstellen (“Hoe ziet mijn leven als 

verzorgende eruit in het jaar 2005?”), en eindscripties met titels als Enige kenmerken 
van dementie, Dood en depressie, Diabetes Mellitus en Decubitus, Dominantie en eenzaamheid en 

Omgaan met een chronische ziekte. Ook ten aanzien van dergelijke stukken heb ik niet 

gekozen voor een triangulatie met schriftelijke beoordelingen van leerkrachten. Wel 

observeerde ik waar mogelijk toetsingspraktijken, verzamelde ik de teksten (toetsen 

en opdrachten) die erbij gebruikt werden en legde ik docenten vragen voor over 

dingen die me niet duidelijk waren.

Om de leerlingen te kunnen volgen bouwde ik contacten op met de zogenaamde 

gatekeepers op school, in de ruimten die hun werkterrein vormen.66 Zo sprak ik 

meestal informeel met docenten in de koffiekamer, de wandelgangen, de klas en de 
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docentenkamer. Ik maakte formele afspraken met de directeur, de gespecialiseerde 

leerlingbegeleider, de coördinator en enkele docenten van de opleiding voor een 

gesprek in hun respectieve werkkamers, en hield alledaagse gesprekken met de 

conciërge, de roostermaker en de dames van de kantine en de receptie.

Geleidelijk kreeg het observeren een meer gelijkwaardige plaats en verschoof 

het doel van de observatie. Ik volgde een aantal klassen gericht en daarbinnen 

een aantal leerlingen die ik geïnterviewd had of nog wilde interviewen. Ook 

richtte ik mijn aandacht op een beperkter aantal vakken en modules binnen het 

lesprogramma, waarvan ik op basis van eerdere observaties wist dat ze weerstand 

of spanningen opriepen die deels te maken hadden met culturele verschillen. Dit 

waren de volgende vier vakken: huishoudkunde en in het bijzonder de lessen 

over schoonmaken en koken; ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en 

daarbinnen bijvoorbeeld het oefenen met haren wassen, tandenpoetsen, aan- en 

uitkleden bij elkaar; SAV (sociaal-agogische vaardigheden, ook wel interactie in 

beroepssituaties genoemd) met rollenspelen over het omgaan met feedback of met 

intimiteit; PMV (persoonlijke & maatschappelijke vorming), waarbij de lessen een 

veelheid aan onderwerpen omvatten, variërend van praktische zaken als wonen, 

inkomen en arbeidsmarktoriëntatie tot ethische dilemma’s als euthanasie en 

abortus. 

Van de interviews, de gesprekken, de getoonde werkstukken, het lesmateriaal, 

de toetsen en de observaties heb ik gedetailleerd aantekeningen gemaakt in 

onderzoeksdagboeken, die werden aangevuld met reflectie op het verzamelde 

materiaal en het veldwerk als proces. Met de transcripties van de interviews leverden 

de aantekeningen stapels ongeordend materiaal op, waarvan dit boek slechts een 

geordende fractie presenteert. Inzichten uit de oral history en antropologie boden de 

handvatten voor het scheppen van orde. 

1.4.2. Levensverhalen en ervaring
Onderzoek naar de betekenis van het volgen van een basisberoepsopleiding in de 

zorg vertrekt vanuit interesse in de manier waarop leerlingen school ervaren, hoe ze 

praten over hun schoolervaringen en hoe ze deze een plaats geven binnen het grotere 

geheel van hun levenservaringen. Hoe mensen zichzelf, hun leven, de cultuur in en 

om hen heen ervaren, de manieren waarop zij gebeurtenissen begrijpen, dingen 

voelen, verlangen en verwachten, is onderwerp van de antropologie van ervaring. 

Dit is geen nieuwe antropologie maar een andere naam voor wat door anderen ook 

wel hermeneutische, interpretatieve, poststructuralistische, symbolische of processual 
antropologie wordt genoemd.  

In de antropologie van ervaring staat geleefde ervaring, in de vorm van woorden, 

beelden en indrukken centraal als primaire werkelijkheid. In de inleiding van de 

bundel The Anthropology of Experience (1986) die de Amerikaanse antropologen Victor 
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Turner en Edward Bruner samenstelden, schrijft Bruner dat het moeilijke van 

ervaring is dat we alleen ons eigen leven kunnen ervaren, dat wat wordt ontvangen 

door ons bewustzijn. Andermens’ ervaringen kunnen we nooit helemaal kennen. 

Anderen kunnen hun ervaringen met ons delen, maar iedereen censureert of 

onderdrukt, is niet volledig in staat bepaalde aspecten van wat ervaren is uit te 

spreken of is zich er niet ten volle van bewust (Turner en Bruner 1986: 5). We kunnen 

wel vragen naar de ervaringen van anderen en de uitdrukkingen van andermens’ 

ervaringen interpreteren om de beperkingen van de individuele ervaringswereld te 

ontstijgen.

Uitdrukkingen van ervaring zijn er in vele vormen, toonaarden en kleuren. 

Ervaring en uitdrukking staan nooit los van elkaar. De relatie tussen ervaringen 

en uitdrukkingen ervan is altijd problematisch, in de zin van dialectisch en 

dialogisch. Ervaringen komen tot uitdrukking in interactie met anderen en krijgen 

daardoor betekenis (Denzin 1989). Ze hebben als het ware een reële of denkbeeldige 

gesprekspartner nodig. Uitdrukkingen van ervaring zijn altijd tegelijkertijd 

interpretaties van die ervaring en zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Ervaring 

structureert uitdrukkingen: we begrijpen mensen en hun uitdrukkingen op basis 

van onze eigen ervaring. Andersom structureren uitdrukkingen ook ervaring 

en kunnen zij deze verhelderen of verfijnen. Bruner geeft als voorbeeld van deze 

mogelijkheid de innerlijke verrijking die het lezen van een meesterwerk als Hamlet 

biedt. Weinig bekende verhalen op het raakvlak van verschillende culturen of 

de onverwachte poëzie en zeggingskracht van levensverhalen hebben eenzelfde 

mogelijkheid tot verrijking in zich.67 De innige verknoping van geleefde ervaring 

en verhaalde ervaring hangt samen met het talige van ons bewustzijn, waarbuiten 

ervaring niet verwoord of gedacht kan worden.68

Eén van de manieren om naar de ervaringen van anderen te vragen is het 

houden van levensverhaalinterviews of biografische interviews.69 Het zijn interviews 

waarin de ander maximaal de ruimte krijgt te vertellen over eigen ervaringen en 

opvattingen. Dit vertellen gebeurt niet in het luchtledige, maar is gebonden aan 

bepaalde sociale regels. Ik vat ze samen in drie karakteristieken, die ik ontleen aan 

het werk van de Amerikaanse linguïste Charlotte Linde (1993). In de eerste plaats 

moet een levensverhaal begrijpelijk en tot op zekere hoogte herkenbaar zijn voor de 

luisteraar. Die begrijpelijkheid of herkenbaarheid bestaat vooral uit een ‘logische’ 

samenhang.70 Deze is het gezamenlijk produkt van verteller en luisteraar. De laatste 

stuurt het verhaal door haar respons en de vragen die zij stelt. Dit betekent dat het 

verhaal een gekunstelde chronologie krijgt die bijeengehouden wordt door een 

keten van causale verbanden.71 Deze moeten geloofwaardig overkomen, maar er 

niet te dik bovenop liggen, schrijft Linde (1993).72 Het vertellen volgens een voor de 

luisteraar acceptabel en begrijpelijk stramien toont de culturele competentie van de 

verteller.73
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Mensen hanteren verschillende referentiekaders om samenhang en causaliteit in 

hun levensverhaal te brengen. Daarmee geven ze hun ervaringen een plaats en een 

zin in hun leven. Linde noemt dergelijke kaders coherence systems. Ze zijn cultureel en 

historisch bepaald, dat wil zeggen dat ze verschillen naar plaats en tijd. Linde schaart 

levensovertuigingen, geloof en bijgeloof, psychologische stromingen, politieke 

ideologieën, kortom alles waarop een mens zich kan beroepen ter motivering of 

verantwoording van haar daden, gedachten, verlangens en gevoelens onder deze 

samenhang-systemen of referentiekaders. Ze hanteert daarbij een grove tweedeling: 

common sense en special coherence systems, waartoe ze ook religies en afgeleide populaire 

versies van expert theories als Freudiaanse psychologie, astrologie of feminisme rekent. 

In de tweede plaats moet een levensverhaal voortbouwen op bekende, gedeelde 

kennis van verteller en luisteraar. Linde noemt dit de cumulatieve eigenschap van 

een levensverhaal: naarmate we iemand beter leren kennen, verwachten we ook 

meer over haar achtergrond te weten en wordt het verhaal dat we elkaar vertellen 

uitgebreid met meer details en diepgang. Een levensverhaalinterview is wat dat 

betreft een zeer kunstmatige gesprekssituatie. Als interviewer/luisteraar en verteller 

elkaar niet vooraf kennen, moeten ze elkaar dermate vertrouwen dat er ruimte komt 

het levensverhaal in al zijn geuren en kleuren, glorie en pijn te vertellen. In het geval 

interviewer/luisteraar en verteller elkaar wel of zelfs goed kennen, moet de nodige 

afstand gecreëerd worden om het verhaal waarvan al delen bekend zijn nog eens, en 

wellicht in een ander daglicht, te vertellen.

 Een derde karakteristiek van levensverhalen is dat ze bepaalde ‘feiten’ wel en 

andere juist niet vermelden, afhankelijk van het doel van de vertelling, of in het geval 

van een levensverhaalinterview, afhankelijk van de focus van het onderzoek waar 

het deel van is. In het westerse cultuurgebied is het beroep dat iemand uitoefent, 

het werk dat zij doet om in haar levensonderhoud te voorzien, naar verwachting 

een cruciaal onderdeel van het levensverhaal en de zelfpresentatie, althans in 

middenklasse kringen. De vraag: “Wat doe je (voor de kost)?” is een algemene en 

meestal acceptabele opening voor een gesprek tussen mensen die elkaar willen leren 

kennen. De vraag heeft de bedoeling een inschatting te maken van de positie, de 

belangstellingssfeer, de talenten en ambities van de ander. Het feit dat veel vrouwen 

die thuis zorgen voor kinderen, huis en haard op deze vraag verontschuldigend 

antwoorden: “Niets”, onderstreept het (overmatige) belang dat in de huidige 

westerse maatschappij gehecht wordt aan betaald werk buitenshuis. Van mensen 

die geen antwoord geven op de vraag kan al gauw gedacht worden dat ze iets doen 

dat het daglicht niet verdraagt of dat anderszins laag gewaardeerd wordt. De vraag 

naar het waarom van opleidings- en beroepskeuze en ambitie is onderdeel van de 

westerse preoccupatie met de dagbesteding van mensen. 

Er is nog een vierde aspect dat levensverhalen en met name levensverhaalinterviews 

bijzonder maakt. Mensen die erin toestemmen hun levensverhaal te vertellen in een 
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interview zijn zich ervan bewust dat er op de achtergrond publiek is dat meeluistert. 

De interviewer verpersoonlijkt een groter, denkbeeldig publiek waarop de verteller 

haar verhaal afstemt. In het vertellen over zichzelf, over hun daden, keuzen, vragen 

en overwegingen zoeken mensen vocabulaires van motief die zowel henzelf, hun 

interviewer als ook het toekomstige of gedroomde publiek aanspreken. Bij het 

interpreteren en weergeven van de verhalen is de vraag van belang welk beeld 

leerlingen van zichzelf willen geven en op welk beeld van mij en in het verlengde 

daarvan, op welk beeld van een denkbeeldig lezerspubliek, zij dat beeld afstemmen. 

Dominante beelden en verhalen, genres waarin zij gewoonlijk verbeeld of verteld 

worden, resoneren mee in de vertelling (Tonkin 1992, Leydesdorff, Passerini en 

Thompson 1996). 

Dit betekende voor mijn onderzoek dat leerlingen zich tijdens het interview 

richtten naar het onderwerp dat ik bij de introductie van het onderzoek in de 

klas noemde: meningen en ervaringen van leerlingen die in opleiding zijn voor 

een vrouwelijk beroep, in het bijzonder voor uitvoerend werk in de thuiszorg 

en ouderenzorg. Ze stemden hun verhaal af op een publiek van hoger opgeleide, 

merendeels witte Nederlanders en refereerden daarbij meer of minder expliciet 

aan dominante verhalen over de groep waartoe zij zich rekenen dan wel waartoe zij 

(denken) gerekend (te) worden. Afhankelijk van de groep waren dit vaak stereotiep 

negatieve verhalen opgehangen aan etniciteit (“Ik ben wel Marokkaanse, maar 

die jongens vind ik ook heel erg hoor”), levensstijl, sekse (“Ik heb wel vrouwelijke 

trekjes, maar dat komt gewoon omdat ik mezelf ben”), cognitief vermogen (“Ik kan 

niets onthouden met lezen”), ouderlijk huis, opvoeding, handicap (“Niemand weet 

wat het verschil is tussen slechthorend en doof. Ze denken allemaal dat ik doof ben”) 

of een combinatie van deze (“Mijn moeder is hier alleen maar vrouw met kinderen, 

zij is niks meer nu”). 

De verhalen die leerlingen vertelden moesten eventuele negatieve oordelen 

die ik als hoogopgeleide, witte vrouw over hen heb of die denkbeeldige lezers van 

het te schrijven boek over hen zouden kunnen hebben bij voorbaat uitschakelen. 

De verschillende posities die wij toegeschreven krijgen in het onderwijsbestel, 

respectievelijk onderaan en bovenaan de hiërarchie, klinken door in het veldwerk 

en in de interviews, echter zonder dat er absolute waarden aan verbonden worden. 

De meeste leerlingen zagen weinig in mijn soort werk, dat ze terecht associeerden 

met veel lezen en schrijven. Andersom namen de verhalen van de meest enthousiaste 

leerlingen mijn aarzelingen tegenover helpen en verzorgen als beroep niet weg. 

Waar Linde de nadruk legt op samenhang als kenmerkende eigenschap van een 

levensverhaal, wijst de Amerikaanse antropologe Katherine Ewing (1990) juist op het 

illusoire karakter ervan, vanuit de overtuiging dat de verhalen die mensen vertellen 

over zichzelf vol tegenstrijdigheden zitten.74 Deze constatering brengt haar tot de 

veronderstelling dat mensen wereldwijd meervoudige zelfpresentaties ten beste 
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geven die onderling met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Deze zijn gebaseerd 

op verschillende ketens van herinneringen en kunnen volgens uiteenlopende 

culturele schemata geordend zijn. Daartegenover staat dat mensen zichzelf ervaren 

als een samenhangend geheel, door Ewing getypeerd als de ervaring van het één-

geheel-zijn (experience of wholeness). Die ervaring is volgens haar tegelijkertijd reëel en 

ingebeeld. Opvattingen over het zelf, net als interpretaties van de culturen waarmee 

mensen zich identificeren, concludeert zij vervolgens, zijn er in meervoud.75 Beide 

vormen geen keurig afgebakend, samenhangend geheel, maar zijn samengesteld uit 

delen die potentieel strijdig zijn met elkaar. 

Enkelvoudige modellen van cultuur en zelf schieten in Ewings ogen dan 

ook tekort in beschrijvingen van de wijzen waarop mensen zichzelf ervaren en 

(re)presenteren. Afhankelijk van de situatie, de stemming en de tegenspeler plaatsen 

mensen verschillende versies of aspecten van hun zelf en hun cultuur op de voorgrond. 

Ze kunnen snel heen en weer schakelen tussen verschillende, tegenstrijdige zelf-

representaties. Het vertellen van (levens)verhalen helpt bij het handhaven van een 

gevoel van samenhang en zinvolheid te midden van fragmentarische en verwarrende 

ervaringen.76 Samenhang is dus in Ewings opvatting geen eigenschap maar veeleer 

een functie van een levensverhaal.

De twee op het eerste gezicht tegenstrijdige visies van Linde en Ewing op het 

karakter van een levensverhaal en zijn functie inspireerden en intrigeerden mij bij 

het interviewen van leerlingen en het interpreteren van hun verhalen.77 De vraag 

hoe leerling-helpenden hun verhaal vertellen, met meer of minder samenhang, 

aan welke kaders zij daarbij refereren, wat zij graag vertellen en wat liever niet en 

waarom, welk aandeel ik als luisteraar heb in de vertelling, zijn deel van reflectie op 

het interviewmateriaal. De vragen dwingen de eigen positie en handelingen tijdens 

het interviewen en in het onderzoek als geheel kritisch te bezien. 

De verhalen die leerlingen vertellen zijn, als in elk ander onderzoek dat zich 

baseert op verhalen, per definitie onaf, ‘partieel’ en gesitueerd, dat wil zeggen 

verteld en geschreven vanuit bepaalde posities en stemmingen in een bepaalde 

setting aan een bepaald iemand. Desalniettemin bieden de verhalen inzicht in de 

voorwaarden en omstandigheden waaronder beelden van zelf en ander op school 

gevormd worden, en in de manieren waarop ambities, keuzen en motieven in deze 

beeldvorming voortdurend onderzocht en heroverwogen worden. Het verhaal dat 

ik rond de verhalen van de leerlingen weef is net zo gesitueerd en onvolledig.78 

Het vervolg van dit boek is dus geen objectieve presentatie en categorisering van 

ervaringen, evenmin een allesomvattende etnografie van een school of klas, maar 

een hybride verslag van een intersubjectieve zoektocht naar de betekenis van het 

volgen van een basisberoepsopleiding in de zorg, vanuit het perspectief van een 

groep Amsterdamse jongeren. 
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1.4.3. Kanttekeningen bij het veldwerk
Het doen van etnografisch en biografisch onderzoek op een school is als een 

oefening op de evenwichtsbalk, balancerend tussen de werelden van leerlingen, 

docenten, schoolleiders, onderwijsontwikkelaars en academici. In de eerste plaats 

is er het gegeven dat de school zich bevindt in mijn woonplaats. Dit maakt mij tot 

zogenaamde native anthropologist, welk label specifieke verwachtingen en dilemma’s 

met zich meebrengt (Narayan 1993, Lal 1996, Sunier 2000). Geboren en getogen in 

Amsterdam word ik verondersteld de landelijke en plaatselijke cultuur te kennen.79 Ik 

ben er als het ware een insider. Dit is echter een relatief want contextgebonden begrip 

(Clifford 1988, Headland, Pike en Harris 1990). Een school is een weliswaar openbare, 

maar toch enigszins gesloten en zelfs defensieve locatie, met toegangsregels, een 

eigen geschiedenis en een eigen cultuur. Sommige mensen horen er, anderen 

hebben er weinig of niets te zoeken. Ik was en bleef er een buitenstaander, ondanks 

het feit dat docenten meermaals uitriepen dat ik er helemaal bij hoorde. 

Toegang tot een school krijgt een onderzoeker via echte insiders van de school, en 

dan vooral van mensen die er een machtspositie bekleden. De noodzaak toegang te 

vragen bepaalt de plaats van de onderzoeker al voor zij enige onderzoeksactiviteit 

ondernomen heeft. De toestemming verbindt de onderzoeker met de hiërarchische 

positie die docenten en ander personeel innemen ten opzichte van leerlingen. 

Deze verbinding wordt versterkt door factoren als leeftijd, opleiding, etnisch-

culturele achtergrond, kleur, klasse en belangstellingssfeer. Docenten en leerlingen 

rekenden mij op grond van deze factoren eerder tot de wereld van de volwassenen 

en opleiders dan tot de wereld van jongeren en leerlingen. Mijn keuze het 

perspectief van de leerlingen centraal te stellen heeft het verkrijgen van toegang 

wellicht vergemakkelijkt. Docenten hoefden in mijn komst en aanwezigheid geen 

bedreiging te zien. Hun handelingen en opvattingen waren immers geen onderwerp 

van kritische studie, althans in de oorspronkelijke opzet van het onderzoek. De 

eerste kanttekening betreft het verschuiven van interessen en posities in het veld 

van de school.

Participerende observatie, de verzamelnaam voor etnografische, per definitie 

eclectische methoden, impliceert een dubbelzinnige positie, wisselende rollen 

en activiteiten in het onderzoeksveld.80 Gezien mijn leeftijd, mijn status van 

onderzoeker en mijn vriendschappelijke contacten met mensen die posities van 

autoriteit bekleedden op school was het participerende in mijn observatie specifiek 

en beperkt van aard.81 Ook al stelde ik de perspectieven van leerlingen van meet af 

aan centraal in mijn onderzoek, ik was nooit één van hen, of één met hen. In de klas 

benaderden leerlingen me regelmatig in de rol van leerkracht of mentor, door hulp 

te vragen bij het maken van opdrachten of de correcte spelling van een woord, door 

een persoonlijk probleem aan me voor te leggen of met een schuin oog naar mij 

hardop hun baldadig gedrag in de klas te evalueren.
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Het zitten in de klas, ‘s morgens vroeg of op een landerige vrijdagmiddag, 

overgeleverd aan het humeur en de agenda van de leerkracht, riep herinneringen 

wakker aan het leerlinggevoel. De stijl van lesgeven, vaak frontaal en klassikaal, 

strikt volgens schema of juist chaotisch daarvan afwijkend, maakte de tegenzin 

van individuele of groepen leerlingen invoelbaar. Soms moest ik me inhouden niet 

ook geïnteresseerd in popagenda’s te bladeren of mee te keten naar aanleiding van 

komisch of erg autoritair optreden van een leerkracht. Op andere momenten wilde 

ik het roer van de docent overnemen om een discussie een andere wending te geven 

of een interessante kwestie meer uit te diepen. 

Buiten de klas was ik voor leerlingen een klankbord voor schoolse en andere 

ervaringen, voor vraagstukken van motivatie, loyaliteit of juist animositeit. 

Groepjes leerlingen lieten me aanschuiven aan hun tafels in de pauze en maakten 

me deelgenoot van hun gesprekken. Sommige leerlingen benaderden me als 

vraagbaak voor persoonlijke problemen met school of thuis. Enkelen wisten 

geen raad met mijn aanwezigheid of stelden deze niet op prijs. Dat toonden ze 

door me bijvoorbeeld openlijk te negeren. Voor de meeste leerlingen bleef ik een 

gedulde, nieuwsgierige buitenstaander, waarbij de rollen die ze me toebedeelden 

uiteenliepen van confidante tot “iemand van de inspectie”. Vragen naar de precieze 

aard van mijn werkzaamheden reserveerden leerlingen voor de meer besloten en 

vertrouwelijke ruimte van het interview.

Docenten trokken me in hun kamp door in de klas, op metaniveau, van gedachten 

te wisselen over een lesboek, over de organisatie van hun vak of over het curriculum 

van de opleiding. Soms vroegen ze me een oogje op de klas te houden als ze even het 

lokaal uitgingen om iets te halen. Anders dan de leerlingen, voor wie de koffiekamer 

van de docenten verboden terrein was, stond het mij vrij er koffie en thee te halen 

of mijn boterham op te eten. In de docentenkamer waar vijf leerkrachten uit het 

team van de opleiding voor helpende hun bureau hadden, mocht ik zonder kloppen 

in- en uitlopen en woonde ik gesprekken bij, deels op gang gebracht door mijn 

aanwezigheid of vragen. Een enkele leerkracht nodigde me uit samen te werken, 

bijvoorbeeld door een oriënterend lesprogramma te maken voor schoolverlaters 

met mogelijke interesse in zorgberoepen. We hebben het programma samen met 

veel plezier uitgevoerd (najaar 1999).

De vermenging van verschillende oriëntaties en activiteiten maakten mijn 

positie in het veld van de school complex, vooral voor mijzelf. In de loop van het 

veldwerk veranderde de rol die leerkrachten voor me hadden. Het bleef belangrijk 

mijn relaties met hen te onderhouden teneinde me van toegang tot hun lessen te 

verzekeren. Ook waren ze een belangrijke bron van informatie over de opleiding 

en het bijbehorende beroepsveld, en niet zelden een klankbord en toetssteen 

voor tussentijdse onderzoeksbevindingen. Gaandeweg ging ik de leerkrachten 

met hun opvattingen en lespraktijken echter steeds meer zien als integraal deel 
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van het onderzoeksthema. Dit kwam door de kritische evaluaties van de lessen 

door leerlingen, in de klas of tijdens interviews, die ik aanvulde met mijn eigen 

bedenkingen over gehanteerde onderwijsvormen, en andersom, door terloops 

geventileerde oordelen van docenten over leerlingen, over hun eigen vak of over 

verzorgende beroepen in het algemeen. 

Het maakte mijn contacten met de leerkrachten ambivalent. Elk informeel 

gesprek werd potentieel materiaal voor het onderzoek. Soms twijfelde ik aan 

hun autoriteit in het leren helpen en verzorgen. Tegelijkertijd besefte ik dat ik 

de docenten tekort deed, omdat ik hen vooral bezag in hun functie en minder als 

persoon met eigen motieven, belangen en overwegingen. De strategie docenten als 

subjecten te betrekken in het onderzoek heb ik vanwege de focus op het perspectief 

van de leerlingen slechts summier gevolgd.82

Een tweede kanttekening heeft te maken met de veranderlijkheid van het veld. 

Elk jaar komen er nieuwe leerlingen op school met andere achtergronden, verhalen, 

ervaringen en opvattingen. De geïnterviewde leerlingen doen nieuwe ervaringen 

op in de wereld van school en werk, die hun ideeën over zichzelf, de opleiding en 

zorgen als beroep uitdagen en mogelijk veranderen. Zo knapte een interviewee die 

na de opleidingen voor helpende en verzorgende met succes te hebben voltooid 

enthousiast aan de slag ging in de kraamzorg binnen een jaar af, door de hoge 

werkdruk. Ze besloot zich om te scholen voor een administratief beroep. Een ander 

raakte onverwacht zwanger en moest daardoor tijdelijk afzien van haar vervolgstudie 

op het hbo. 

Ook op school zijn er voortdurend veranderingen. Deze hebben soms 

ingrijpende gevolgen, die op het moment van schrijven nog niet zijn te overzien. 

Zo vond aan het einde van mijn veldwerkperiode bijvoorbeeld de voorgenomen 

fusie tussen de afdelingen Gezondheidszorg en Dienstverlening & Welzijn van het 

Regionale Opleidingencentrum Amsterdam en omstreken plaats. Als eerste werden 

de opleidingen voor helpende gezondheidszorg en helpende welzijn samengevoegd 

in een pilotproject. Dat betekende een ander curriculum, andere studieboeken, een 

samenvoegen van verschillende docentenculturen, het uitproberen van nieuwe 

didactische arrangementen, nieuwe stagemogelijkheden, et cetera. De gedwongen 

samenwerking tussen verschillende docententeams die hieruit voortvloeide, maakt 

het mogelijk de scherpe kanten van beider functioneren af te slijpen en elkaar te 

inspireren tot verbeteringen.83

Op landelijk niveau blijft het eveneens rommelen in het “woud van opleidingen” 

in de zorg, zoals directeur Bert het gezondheidszorgonderwijs noemt. Tegen de 

tendensen in starten nieuwe inservice-achtige opleidingen die na jaren touwtrekken 

tussen overheid, scholen en zorginstellingen juist afgeschaft waren. Ook worden 

gekke (nood)sprongen gemaakt in het beroepsveld, zoals het inschakelen van 
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vluchtelingen met een lopende procedure in verzorgingstehuizen, in een wanhopige 

poging het personeelstekort althans tijdelijk op te lossen.84 

Het is helaas niet mogelijk alle veranderingen te blijven volgen na het beëindigen 

van het veldwerk, laat staan ze te incorporeren in het boek. Schrijven bevriest de 

veranderlijkheid van een veld in een weliswaar veelkleurig beeld dat de dynamische 

werkelijkheid altijd te kort doet.  

Een derde kanttekening betreft de beperking van het veldwerk tot het erf van 

de school. Identiteits- en beroepsvorming vindt in het beroepsonderwijs voor een 

belangrijk deel plaats op de werkvloer en niet in de klas, in het geval van helpenden 

en verzorgenden in spe tijdens stages op afdelingen van verzorgingshuizen, 

verpleeghuizen en ziekenhuizen, thuis bij cliënten van de Thuiszorg, of in 

stagegezinnen. Afgezien van mijn eigen ervaring als stagemoeder (1996-1997), 

excursies aan zorginstellingen in het kader van de introductieweek aan het begin 

van de opleiding (schooljaren 1998-1999, 1999-2000) en enkele stagebezoeken 

heb ik het beroepsveld van de zorg niet uitgebreid verkend. In de interviews met 

leerlingen waren stage-ervaringen in de zorgwereld nadrukkelijk wel onderwerp 

van gesprek. Hun verhalen heb ik vergeleken met ervaringsverhalen van 

werknemers in de (ouderen)zorg en enkele etnografische studies van leven en werk 

in verzorgingshuizen, als ook met persoonlijke ervaringen in zorginstellingen van 

mijzelf, collega’s en vrienden.85 

Tenslotte roept het doen van onderzoek in een machtsbeladen instituut als een 

school ethische en epistemologische vragen op. Hoe de uitspraken van leerlingen en 

docenten over zichzelf en elkaar kritisch doch integer weer te geven? Hoe verhoudt 

zich wat ik zag en hoorde in de klas tot wat individuele leerlingen en leerkrachten 

me buiten de klas, in interviews en informele gesprekken, vertelden? Hoe veranderde 

mijn blik onder invloed van wat ik zag en hoorde in de verschillende fasen van 

onderzoek en in hoeverre verschoof daardoor mijn focus? Doe ik de leerlingen en 

docenten die meewerkten aan het onderzoek voldoende recht door een boek over 

hen te schrijven, of moet ik me afvragen hoe ik op andere manieren verandering kan 

(helpen) bewerkstelligen?86 Deze vragen achtervolgden me in het onderzoeksproces 

en dwongen tot reflectie tijdens het schrijven. 

1.5. Opbouw van het boek
Geen enkele etnograaf is onschuldig, stelt Edward Bruner (1986: 146). We beginnen 

allemaal met een verhaal in ons hoofd dat onze eerste observaties in het veld 

structureert. In dit inleidende hoofdstuk heb ik aangegeven met welk verhaal ik 

begon (meisjes van kleur opleiden voor de zorg is problematisch; een keuze voor 

helpen en zorgen als beroep is zelden een vrije keuze voor meisjes) en welke verhalen 

ik zocht (waarom volgen Amsterdamse jongeren een opleiding in de zorg en hoe 
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beleven en waarderen zij die opleiding). De rest van het boek bestaat uit een weefsel 

van verhalen, waarmee ik de betekenis van het leren helpen en zorgen als beroep 

probeer te vatten. 

In de volgende hoofdstukken laat ik zien wat er tijdens de zoektocht met 

het oorspronkelijke verhaal gebeurde, hoe het werd ondermijnd, aangevuld en 

getransformeerd door de verhalen van leerling-helpenden, Amsterdamse jongeren 

met uiteenlopende achtergrond, opvattingen en overtuigingen. De verhalen van 

docenten over leerlingen die zijdelings ter sprake komen in het boek dagen op hun 

beurt de verhalen van leerlingen en mijn interpretaties ervan uit. De beschrijving 

van de materiële cultuur van de school en het dagelijks reilen en zeilen in de klas 

vormen het podium voor de verhalen. De neerslag van mijn zoektocht naar de 

achtergrond en het ontstaan van dit type meisjesberoepsonderwijs in Nederland 

en in Amsterdam in het bijzonder, vormt het décor waartegen de verhalen reliëf 

krijgen. 

Het boek is als volgt opgebouwd. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, 

geeft een uitgebreide beschrijving van de school, de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg. De hoofdstukken 3, 5 en 6 bespreken ieder een centraal thema 

dat uit de interviews met leerlingen naar voren kwam, respectievelijk kiezen na 

school (hoofdstuk 3), afstoten en afhaken (hoofdstuk 5) en doorzetten (hoofdstuk 

6). Hoofdstuk 4 zoomt in op de interactie in de klas. Het biedt kapstokken om de 

levens- en ervaringsverhalen van individuele leerlingen te kunnen plaatsen en te 

verbinden met beschrijvingen van hun dagelijks doen en laten op school. Hoofdstuk 

7 verbindt de microgeschiedenissen van de leerlingen en de schets van het dagelijks 

leven op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg met het grotere verhaal 

van de ontwikkelingen in de zorg en het bijbehorende beroepsonderwijs in de 

twintigste eeuw. 

In de conclusie maak ik de balans op om te kijken met welk verhaal ik eindig en 

de transformatie van het beginverhaal te verantwoorden. Ik trek verbindingslijnen 

tussen de uitkomsten van een etnografische benadering en een biografische 

benadering van de betekenis van leren helpen en zorgen als beroep. De twee 

zijn verbonden door de interesse in de manier waarop jongeren hun ervaringen 

op school begrijpen en een plaats geven, om zich op basis daarvan al dan niet te 

voegen in het pedagogisch regime van de school, en in het verlengde daarvan, in de 

wereld van de professionele (ouderen)zorg en in Nederlandse normen en waarden 

rond volwassenheid en burgerschap. De kritische vragen van leerlingen over mijn 

activiteiten in het veld gebruik ik daarbij als leidraad. Zo vroeg Surély, eerstejaars 

helpende, tijdens een les persoonlijke & maatschappelijke vorming aan een zichtbaar 

en hoorbaar verveelde klas hardop aan mij: “Juf, wat u tijdens de les opschrijft, komt 

dat ook in het boek?” Niet wetend of ze ja of nee wilde horen, hield ik een beetje een 

slag om de arm. Daarop zei ze: “Het zou goed zijn, dan weten ze tenminste hoe we 
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hier bezig zijn”. Felicia, tweedejaars helpende en uitgesproken fel in haar meningen, 

formuleerde het nog directer toen ik haar en haar klasgenoten uitnodigde mee te 

doen aan het onderzoek: “Als we meedoen, verandert het dan hier?” 
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1 Leerlingen uit de onderzoeksgroep en/of hun ouders komen uit Turkije, Marokko, Somalië, 
Eritrea, Portugal, Ghana, Suriname, de Antillen, Indonesië. Naast deze groep is ook een kleiner 
aantal leerlingen in het onderzoek betrokken die geboren en getogen zijn in een Hollands gezin, 
in Amsterdam.

2 Een vbo-diploma op a/b niveau is een diploma van het voorbereidend beroepsonderwijs, dat vier 
verschillende niveaus, a tot en met d, kent. Deze vorm van onderwijs is sinds 1 augustus 1999 
samengevoegd met het mavo tot vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Doel van 
deze vernieuwing is het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. Zie het dossier vmbo van het ministerie van OC&W op internet.

3 In hoofdstuk 2 volgt een uitleg van de inschaling van de opleiding in de nieuwe kwalificatiestructuur 
voor het beroepsonderwijs in de gezondheidszorg.

4  De algemeen vormende component bestaat uit de vakken sociale vaardigheden, persoonlijke & 
maatschappelijke vorming en Nederlands.

5 De term keuze lijkt een vrije beslissing te impliceren of een rationele afweging tussen 
kosten en baten. Mensen maken hun keuzen echter altijd in een bepaalde leefwereld, waarin 
gewoonten, regels, normen, waarden en verwachtingen met elkaar verweven zijn tot een leidend 
referentiekader. Bij het maken van keuzen is ruimte buiten dit kader te treden, maar de ruimte 
is beperkt. De keuzen die mensen maken kun je afhankelijk van het denkkader dat je hanteert 
bestempelen als rationeel of irrationeel; ze zijn in ieder geval altijd gesitueerd. Filosofe Annemarie 
Mol onderzoekt in haar oratie uit 1997 de transformatie van kiezen tot ideaal, tot iets goeds, een 
verworvenheid, een groot goed, tegenover een overrompelend noodlot, rigide tradities en door 
paternalisten al dan niet met geweld afgedwongen keuzen. Zij vraagt zich af of kiezen altijd beter 
is dan wat er tegenover staat en zoekt naar wegen de waarde van het kiezen te herijken. Daartoe 
stelt zij ook de vraag wat het eigenlijk is, kiezen, en wat eraan vast zit. Dit doet ze door te kijken 
waar en wanneer het woord kiezen gebruikt wordt, waar en wanneer de situatie van het kiezen tot 
stand wordt gebracht. Een belangrijke conclusie van haar zoektocht is dat kiezen niet eigen is aan 
de mens (cursief in origineel), zoals veel westerse ethici en humanisten veronderstellen, maar dat 
kiezen voor bepaalde mensen in een specifieke situatie “georganiseerd” wordt. Met interessante 
voorbeelden laat ze zien dat “kiezen en dwang, net als alle tegenpolen, niet alleen tegenover elkaar 
staan, maar ook een koppel vormen. Het zijn twee kanten van eenzelfde médaille. Samen staan 
ze tegenover, of liever gezegd, naast andere ordeningswijzen. Die van het zorgen, bijvoorbeeld, 
waarin zorg contrasteert met gebrek aan zorg: verwaarlozing”. De twee kanten van de médaille 
trekken hun sporen wereldwijd. “Onze” vrijheid en vriendelijkheid draagt bij aan het ontstaan van 
ellende elders in de wereld, meent Mol. Ze noemt als voorbeeld de lijn die loopt van de vrijheid om 
wapens te produceren naar de moorden die ermee gepleegd worden en concludeert: “Kiezen op de 
ene plaats contrasteert niet alleen met niet-kunnen-kiezen elders. Keuze genereert ook dwang” (cursief 
in origineel). Annemarie Mol, Wat is kiezen? Een empirisch-filosofische verkenning, oratie, Enschede: 
Universiteit van Twente 1997, oa. pp. 2-3, 5, 12, 14. Interessant voor mijn onderzoek is vooral de 
vraag of en hoe voor meisjes en in het bijzonder meisjes met een achtergrond van migratie of vlucht 
keuzen in scholing en beroep georganiseerd worden. Ik kom er in de conclusie op terug.   

6  Ook op het nieuwe vmbo is het seksespecifieke karakter van keuzemogelijkheden en trajecten 
gehandhaafd. 

7  Afgezien van de mensen die de school dagelijks na afloop van de lessen schoonmaken hoort het 
lesgevend en leidinggevend personeel tot de dominante etnische groep van witte Hollanders. 
Eenzelfde etnische dominantie tekent de samenstelling van mensen die beleid in het 
zorgonderwijs bepalen, mensen die schoolboeken maken, praktijkbegeleiders en zorgmanagers in 
het beroepsveld van de zorg, et cetera. De samenhang tussen etniciteit en culturele normativiteit is 
natuurlijk geen rechte lijn; feit is wel dat er weinig kleur in het curriculum en de organisatie van de 
opleiding voor helpende zit en dat intercultureel werken en denken er weinig ontwikkeld is. 

8 De volledige titel van het boek van Suzanne Buis luidt: Geen tijd om aardig te zijn. Achter de schermen van 
een verpleeghuis, Utrecht: Het Spectrum 1997. In het woord vooraf schrijft Buis dat haar boek niet 
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alleen een aanklacht is tegen de werkomstandigheden in het verpleeghuis, maar ook een oefening 
in zelfkritiek. Met verbazing beziet ze de minder aardige karaktertrekken die in haar boven komen 
ten gevolge van het werken in het welhaast “onmenselijke” regime van het verpleeghuis.

9 De bezorgdheid die spreekt uit de titel Wie zorgt (er) in de 21 eeuw? betreft het dreigend tekort aan zorg, 
betaald of onbetaald, bij een alsmaar stijgende vraag. Zie bijvoorbeeld Annemarie de Vries en Ina 
Babbe, Jaarboek Emancipatie 1999. Wie zorgt in de 21e eeuw?, ‘s-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie 
1999, en Anneke Groen en Els van der Wal (red.), Wie zorgt er in de 21e eeuw? Over de combinatie van werken 
en zorg, Amsterdam: Stichting de Rode Hoed 2001. Opvallend is dat in de meeste discussies vooral 
de herverdeling van onbetaalde zorg in de sfeer van familie en vrienden centraal staat, of, anders 
geformuleerd, de integratie van zorg in de loopbanen van mannen en vrouwen. Weinig aandacht is 
er voor de oorzaken van personele en andere problemen in de betaalde, professionele zorg.

10 Zie voor de achtergrond en inhoud van de campagne de website www.zorgcampagne.nl, waar 
sinds de start van de landelijke beeldvormingscampagne bericht wordt over met name regionale 
activiteiten ter bevordering van de beroepstrots van werknemers in de zorg, die op hun beurt als 
“zorgambassadeurs” nieuwe werknemers moeten zien aan te trekken. 

11 De campagne is inmiddels opgevolgd door een nieuwe actie, onder de naam “Hard nodig”. De 
actie bestaat uit het aanschrijven van een “slapersbestand” van het ABP en de PGGM, voornamelijk 
vrouwen, om als herintreedsters hun oude beroep in de zorg weer op te pakken, eventueel 
met behulp van een opfriscursus. De meerjarige campagne ging van start op 12 mei 2001 en 
wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door het CAOP, het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen in Den Haag. Zie ook de website www.infopuntzorg.nl. Doel is in drie jaar 
tijd 12.000 nieuwe werknemers te vinden voor de zorgsector. 

12 Het persbericht is van 25 augustus 2000 en staat op genoemde website www.zorgcampagne.nl. 
13 Analoog aan “de verplaatsing van de politiek” (Bovens 1995), signaleert Selma Sevenhuijsen een 

verplaatsing van dagelijkse zorg, ofwel “het onderhoud van lichaam, ziel en relaties”, en wel langs 
drie lijnen: van vrouwen naar mannen, van binnen naar buiten en van genezen naar verzorgen. De 
plaats van zorg. Over de relevantie van zorgethiek voor sociaal beleid, oratie, Utrecht: Universiteit van Utrecht 
2000, pp. 3-9. Waarschuwend merkt zij op dat de verplaatsing van zorg niet zonder voetangels 
en klemmen gaat en dat er onderweg het nodige verloren kan raken of zelfs kan leiden tot een 
“ontzorging van de verzorgingsstaat” (p. 8).

14 Het gangbare onderscheiden van zorg en arbeid, alsof zorg geen arbeid is en arbeid geen zorg 
inhoudt, bevalt mij niet. De keuze voor de formulering “verzorgende en andere arbeid” is beter, 
omdat deze de activiteiten die nodig zijn om het dagelijks leven in en om het huis prettig op orde 
te houden zichtbaar maakt waardoor ze meer gewaardeerd en bijvoorbeeld ook verdisconteerd 
kunnen worden in de berekening van werkweken. Deze formulering heeft als nadeel dat ze het 
primaat van arbeid in het leven bevestigt. Vergelijk de neiging in het Duitse taalgebied om elke 
activiteit aan te duiden met werk. Ook het vertellen van een levensverhaal wordt bijvoorbeeld 
“biografisch werk” genoemd (Fischer Rosenthal 1995, Inowlocki en Lutz 2000). 

15 De laatste jaren is er in feministische sociale wetenschappen veel aandacht voor de positie van 
vrouwelijke (migrant) domestic workers. Zie bijvoorbeeld het werk van Rhacel Salazar Parreñas, Servants 
of Globalization. Women, Migration and Domestic Work, Stanford: Stanford University Press 2001, en de 
fraaie vergelijkende studie van Bridget Anderson naar leven en werk van deze groep in vijf Europese 
steden. Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour, London/New York: Zed Books, 2000.

16 Ik noem de motivatie van leerlingen voor opleiding en beroep in de zorg vaag, maar bedoel daar 
niet mee dat deze niet serieus genomen moet worden. Het verlangen naar mensenwerk, tegenover 
bijvoorbeeld productiewerk of technisch werk, kan deel zijn van een diepgewortelde voorkeur, 
die de keuzen in scholing, beroep en carrière bepaalt. Het verlangen is echter tevens deel van 
historisch gegroeide machtsverhoudingen tussen de seksen in de samenleving en moet dus 
kritisch onderzocht worden.

17 Niet alleen in de Nederlandse of westerse samenleving heeft helpen en zorgen een lage status 
of op zijn minst een ambivalente status. Zoals blijkt uit de interviews met bijvoorbeeld meisjes 
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uit landen als Somalië, Turkije of Marokko, is de status van huishoudelijk en verzorgend werk 
als beroepsarbeid voor hen problematisch in relatie tot meegebrachte culturele referentiekaders 
uit hun herkomstland (zie de hoofdstukken 3, 5 en 6). In hoeverre dit verband houdt met hun 
geloofsovertuiging, bijvoorbeeld met islamitische noties van reinheid en onreinheid of meer 
met het milieu waarin zij opgegroeid zijn (dienstboden!), komt uit de interviews niet eenduidig 
naar voren. Wellicht gaat het juist om de verwevenheid van zowel klasse als geloof en andere 
aspecten van cultuur in hun opvattingen over de plaats en status van zorg en verzorgend werk in 
mensenlevens. 

18 De connotatie “onaanzienlijk” bij werk in de zorgsector verdient een nadere beschouwing vanwege 
de mannelijke normativiteit die eruit spreekt. Zo schrijven de Nederlandse socioloog Abram de 
Swaan en de sociaal-geograaf Hans van Amersfoort beiden over de onaanzienlijkheid van betaalde 
zorgarbeid in relatie tot ander werk. De Swaan verklaart de onaanzienlijkheid uit de associatie 
met persoonlijke dienstverlening. De Swaan in een interview met De Boer in het Tijdschrift voor 
de Sociale Sector, juni/juli 1991, geciteerd in Marijke Steenbergen, Samenhang in de zorg als ‘paradogma’. 
Een studie naar het vernieuwen van de ouderenzorg, Utrecht: SWP, 1994, p. 50. Van Amersfoort verklaart 
met de onaanzienlijkheid van het werk de intrede van migrantenvrouwen in de zorgsector (zie 
ook hoofdstuk 7). J.M.M. van Amersfoort, Immigratie en minderheidsvorming: een analyse van de situatie in 
Nederland 1945-1973, Alphen aan de Rijn: Samson 1974, p. 188.

19 Dit is geen ongewoon hoog percentage in het beroepsonderwijs, waar gemiddeld met dertig procent 
uitval gerekend wordt. Zie bijvoorbeeld Peter Godefrooij en J. Gijtenbeek, Onderwijsvoorzieningen in 
Amsterdam voor 16-18 jarigen, ‘s-Gravenhage: Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs 1984; Mario 
de Jong en Jan de Wild, Samenvattingen van KMBO-onderzoek, SVO-project 6049, Amsterdam: Stichting 
Centrum voor Onderwijsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam, 1988; J.M. Meijer, Uitval 
uit leerlingwezen en Kort-middelbaar beroepsonderwijs: een overzicht van onderzoeken naar uitval en rendement, 
Utrecht: LOVWJ 1994.  

20 Temidden van de ruim honderdvijftig leerlingen die ik in de periode 1997-2000 leerde kennen 
bevonden zich welgeteld drie jongens. Zij zijn in de loop van het veldwerk deel gaan uitmaken van 
het onderzoek en zijn alledrie geïnterviewd. De verhalen van twee van hen komen uitgebreid aan 
bod in respectievelijk hoofdstuk 3: Manuel en hoofdstuk 5: Tom.

21 Er is geen goed Nederlands woord voor agency. Handelingsruimte en ook doelgericht, 
(wel)overwogen  handelen komen in de buurt, maar dekken de lading niet helemaal. Het wordt 
vaak in engere zin opgevat als positief handelen, in de zin van empowered (afgeleid van empowerment, 
het modieuze en net zo onvertaalbare Engelse zusje van agency dat er vaak mee in verband wordt 
gebracht), dat wil zeggen handelen om eigen vrijheid, welzijn en zelfbepaling te bevorderen. De 
Amerikaanse antropologen Dorothy Holland en Debra Skinner geven een definitie van agency waar 
ik me in kan vinden: agency is “the realized capacity of people to act upon their world... purposively 
and reflectively, in more or less complex interrelationships with one another, to reiterate and 
remake the world in which they live, in circumstances where they may consider different courses 
of action possible, though not necessarily from the same point of view”. Dorothy Holland, William 
Lacichotte jr., Debra Skinner en Carole Cain, Identity and Agency in Cultural Worlds, Cambridge, MA/
Londen: Harvard University Press 1998, p. 42. Een eenvoudiger omschrijving geven Kathy Davis 
en Christien Brinkgreve in een inleiding over levensverhalen: agency als het vormgeven aan eigen 
leven. Kathy Davis en Christien Brinkgreve, ‘Inleiding: Levensverhalen’, in: Brinkgreve, Davis, Van 
Heerikhuizen en Kruithof,  Levensverhalen, themanummer Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jaargang 
29, nummer 1, 2002, p. 17. 

22 Vocabulaires van motief zijn sociaal aanvaardbare manieren van praten die mensen hanteren om te 
verklaren waarom ze doen wat ze doen. De Amerikaanse antropologe Wendy Luttrell gebruikt de 
term in haar onderzoek met vrouwen die op late leeftijd terugkeren in de schoolbanken. Luttrell, 
‘Becoming Somebody in and against School: Toward a Psychocultural Theory of Gender and Self-
Making’, in: Levinson, Foley en Holland (ed.), The Cultural Production of the Educated Person. Critical 
Ethnographies of Schooling and Local Practice, New York/Albany: State University of New York Press 
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1996, pp. 93-117. Zie ook  Wendy Lutrell, Schoolsmart and Motherwise. Working-Class Women’s Identity and 
Schooling, New York/Londen: Routledge 1997. Zie voor een meer beschouwende omschrijving van 
de term C. Wright Mills, ‘Situated actions and vocabularies of motives’, in; American Journal of Sociology 
5 (1940), pp. 904-913, en Geert C. de Vries, ‘Het motief als drijfveer en als genre’, in: Psychologie en 
Maatschappij 15 (1991) 2, pp. 158-169. 

23 Het concept verborgen curriculum wordt in meerdere publicaties over de sluisfunctie van scholen 
gebruikt. Zie voor een vroege publicatie: Benson R. Snyder, The Hidden Curriculum, Cambridge, MA: 
NIT Press 1973.

24 Sara Lawrence Lightfoot schreef een prachtige, inspirerende inleiding voor haar boek over zes 
middelbare scholen in Amerika. ‘Origins: Art and Science’, The Good High School. Portraits of Character 
and Culture, New York: Basic Books 1983, pp. 3-26. Haar pleidooi toch vooral ook te kijken naar 
“goodness” in schoolse praktijken heeft me zeer getroffen. Helaas is het maar ten dele gelukt 
vanuit een dergelijk perspectief te schrijven, vooral ook omdat ik moeilijk voorbij kon gaan aan de 
onvrede onder veel leerlingen en mijn eigen opvattingen over goed onderwijs.

25 Ambities zijn niet altijd realistische afspiegelingen van kansen, maar een mengeling van 
verlangen, voorkeur en inschatting van de realiteit. Zie voor een mooie case over de werking 
van deze mengeling de vergelijkende studie naar de motieven en ervaringen van vrouwen in de 
kledingindustrie in Bangladesh en Engeland, van Naila Kabeer. The Power to Choose. Bangladeshi Women 
and Labour Market Decisions in London and Dhaka, London/New York: Verso 2000. 

26 De controverse over de lastige en belastende verknoping van zorg met vrouwen en vrouwelijkheid 
heeft een lange geschiedenis. Ook in het begin van de twintigste eeuw streden verschillende visies 
over de plaats en betekenis van zorg in vrouwenlevens en dientengevolge in meisjesonderwijs om 
voorrang. Een korte beschrijving van deze strijd is opgenomen in hoofdstuk 7.

27 Anderson stelt dat vrouwen ondanks het fictieve karakter van het onderscheid tussen privé 
en openbaar toch in de kloof ertussen klem kunnen raken. Zo stelt zij dat schoonmakers, 
kinderopassers en verzorgers die bij mensen thuis werken, net als prostituees, de denkbeeldige 
ruimte tussen de twee werelden bezetten, met alle ambiguïteit en tegenstrijdigheden van dien. 
Doing the Dirty Work, 2000.

28 De Amerikaanse sociologe Arlie Russell Hochschild muntte de term emotionele arbeid om werk te 
beschrijven dat warmte en betrokkenheid vraagt omdat het bestaat uit het verzorgen van mensen. 
“The emotional style of offering the service is part of the service itself... Seeming to ‘love the job’ 
becomes part of the job.” Russell Hochschild, The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling, 
Berkeley CA: University of California Press 1983, pp. 6-7. 

29 Carole Gilligan benadrukt in de inleiding van haar omstreden boek In a Different Voice dat het 
verschil tussen het spreken, handelen en oordelen vanuit een “ethic of care” of een “ethic of justice” 
weliswaar te benoemen is als vrouwelijk of mannelijk, maar niet absoluut voorbehouden aan 
vrouwen of mannen. Gilligan, In a Different Voice. Psychological Theory and Women’s Development, London/
Cambridge, MA: Harvard University Press 1982. Kritiek op haar visie vanuit vrouwenstudies betrof 
desalniettemin voornamelijk het gevaar van essentialisering van sekseverschil. 

30 Met intersectioneel perspectief bedoel ik het oog hebben voor de werking van sekse, klasse, kleur 
en cultuur in hun verwevenheid. Zie ook noot 36. 

31 Met anderen als bijvoorbeeld Berenice Fisher en Kari Waerness proberen Joan Tronto en Selma 
Sevenhuijsen te komen tot een ruime definitie van zorg, waarin de verschillende aspecten van zorg 
tot hun recht komen. De meest volledige en vaak geciteerde definitie komt van Fisher en Tronto: 
“...caring [should] be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and 
repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves and 
our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustaining web” (cursief in 
origineel). Berenice Fisher en Joan Tronto, ‘Toward a Feminist Theory of Care’, in: Emily Abel en 
Margaret Nelson (eds), Circles of Care. Work and Identity in Women’s Lives, Albany, NY: State University of 
New York Press 1990, p. 40.

32 Het motto van Paars I, de coalitie tussen de PvdA en de VVD die ons land regeerde van 1994-1998 
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was “werk, werk, werk”. De nadruk die ook in de eropvolgende regeringsperiode van Paars II lag op 
betaald werk als levensdoel en teken van maatschappelijke participatie is deel van de twintigste-
eeuwse, misplaatste verheerlijking in westerse en socialistische landen van productieve arbeid als 
hoogste doel in een mensenleven.

33 Christien Brinkgreve meende in haar bijdrage aan een van de vijf debatten die de Rode Hoed 
en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van november 1999 tot februari 2000 
organiseerden over de vraag “Wie zorgt er in de 21eeuw?” dat het tij gunstig is voor herwaardering 
van zorg “uit welbegrepen eigenbelang”. Zorgen voor anderen is dan geen plicht of offer, maar deel 
van een veelzijdiger bestaan, een bevrediging schenkend onderdeel van het leven. Brinkgreve, ‘Een 
herwaardering van zorg uit welbegrepen eigenbelang’, Wie zorgt er in de 21e eeuw? Over de combinatie van 
werken en zorg, Amsterdam: Stichting De Rode Hoed 2001, pp. 26-33, met name p. 32.

34 De antropologe Geraldine Lee-Treweek zegt het in een mooi etnografisch artikel over het werk van 
zorghulpen in een Brits verpleeghuis kort en krachtig: “care work is realwork”. Zij benadrukt dat 
het betaald helpen en verzorgen door veel vrouwen niet zozeer uit altruïstische motieven, maar 
veeleer uit instrumentele overwegingen gedaan wordt, namelijk om in inkomen te voorzien. 
‘Women, Resistance and Care: an Ethnographic Study of Nursing Auxiliary Work’, in: Work, 
Employment & Society, vol. 11, no. 1, pp. 47-63.

35 Andere belangrijke voormoeders van het intersectionele denken zijn de Amerikaanse schrijfsters 
bell hooks en Audre Lorde. 

36 De Amerikaanse juriste Kimberlé Crenshaw muntte de term intersectionaliteit met betrekking tot 
de dubbele positionering van zwarte vrouwen in Amerika om te verwijzen naar de verschillende 
manieren waarop ras en sekse elkaar kruisen in hun werkervaring en juridische positie. Anderen, 
onder wie de Amerikaanse literatuurcritica Valerie Smith, breidden de term uit en verklaarden 
haar van toepassing op alle mogelijke subjectposities, daarin gesterkt door studies waarin witheid 
nadrukkelijk als etnische positie en cultureel produkt benoemd wordt. Zie bijvoorbeeld Ruth 
Frankenberg, White Women. Race Matters, Minneapolis: University of Minnesota Press 1994; Toni 
Morrison, Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination, Cambridge: Harvard University Press 
1992; bell hooks, Killing Rage, Ending Racism, New York: Holt & Co. 1995, en voor het Nederlandse 
taalgebied Gloria Wekker en Rosi Braidotti (red.) Praten in het donker. Multiculturalisme en anti-racisme in 
feministisch perspectief, Kampen: Kok Agora 1996.

37 De sociologe Helma Lutz zaaide met haar overigens boeiende uiteenzetting over het 
kruispuntdenken op het derde Landelijk Congres Gender/vrouwenstudies op 5 oktober 2001 
te Amsterdam verwarring door het noemen van maar liefst dertien “assen van maatschappelijke 
betekenisgeving”. De lijst was incompleet en tegelijk overvol en bovendien erg polariserend van 
karakter. Theorievorming over de manieren waarop de verschillende categorieën samenhangen 
is nog volop in ontwikkeling, althans weinig gearticuleerd. Dit blijkt bijvoorbeeld in de recent 
verschenen bundel onder redactie van Maayke Botman, Nancy Jouwe en Gloria Wekker, die 
theorievorming op dit vlak wil bevorderen: Caleidoscopische visies: de zwarte, migranten- en vluchtelingen-
vrouwenbeweging in Nederland, Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen / Utrecht: GEM, 
Expertisecentrum voor Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit in het Onderwijs / Den Haag: 
E-Quality 2001. Tot deze conclusie komt ook de Amerikaanse antropologe Lisa Maher, die een 
spannend boek schreef over drugsverslaafde prostituees in Brooklyn: Sexed Work: Gender, Race and 
Resistance in a Brooklyn Drug Market, Oxford: Clarendon Press 1997, p. 169 e.v. 

38 ‘De wereld van succes’ is geen neutrale omschrijving. Zij draagt het gevaar in zich normen te 
stellen of te reflecteren ten aanzien van succes of perspectiefrijk die seksespecifiek en etnisch-
cultureel ingekleurd zijn (= wit-mannelijk-westers). Op grond van zulke normen heet het dat 
meisjes verkeerde keuzen maken door te weigeren exact of anderszins niet-traditioneel te kiezen. 
Het is een valkuil waar ik zelf ook voortdurend intrap, als ik meega met de dominante retoriek 
over zorg en aanverwante dienstverlening als mindergewaardeerde / minderwaardige werkvelden 
ten opzichte van flitsender sectoren als het bedrijfsleven. Ook sociologe Helma Lutz trapt in deze 
kuil als zij de inschakeling en mobilisering van migrantenvrouwen in de zorg en dienstverlening 



Noten

41

interpreteert als overheidscomplot om hen in tweederangsbanen te marginaliseren, zonder oog 
voor de waardering die vrouwen van kleur net als hun witte zusters mogelijk zelf hechten aan 
zorgarbeid of erkenning van de structurele en in zichzelf problematische onderwaardering van 
zorg als werkveld. Helma Lutz, ‘The Tension between Ethnicity and Work’, in: Haleh Afshar & 
Mary Maynard, The Dynamics of  “Race”  and Gender. Some Feminist Interventions, London: Taylor & Francis 
1994, pp. 182-195.

39 De Amerikaanse antropoloog Edward Bruner laat in zijn bijdrage aan de bundel The Anthropology 
of Experience (1986) aan de hand van de verschuivende verhalen van en over Indianen zien hoe 
dominante verhalen en hun tegenhangers ontstaan, elkaar wederzijds beïnvloeden en veranderen, 
als de omstandigheden veranderen. Bruner, ‘Ethnography as Narrative’, in Bruner en Victor 
Turner, The Anthropology of Experience, Urbana/Chicago: University of Illinois Press 1986, pp. 139-
155. De vraag is wel wat de motor is voor verandering: verander(en)de omstandigheden of andere 
verhalen. 

40 Een uitzondering vormt de studie van Lenie Brouwer, Bea Lalmahomed en Henna Josias, Andere 
tijden, andere meiden. Een onderzoek over het weglopen van Marokkaanse, Turkse, Hindostaanse en Creoolse meisjes, 
Utrecht: Jan van Arkel 1992.

41 Eerdere studies benadrukten vooral het thuishouden van dochters door migrantenouders van 
Turkse en Marokkaanse afkomst. M. Luykx en P. Uniken Venema, Wegblijven van school. Een onderzoek 
naar het verzuim en het voortijdig schoolverlaten van de school bij 14-17 jarige Turkse, Marokkaanse en Nederlandse 
meisjes, Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht 1985; Ineke Vlug, Schoolverzuim van Turkse en Marokkaanse 
meisjes: een studie naar de omvang en de redenen van schoolverzuim en schoolverlaten van 12 t/m 16-jarige Turkse 
en Marokkaanse meisjes en het tegengaan daarvan, Rotterdam: Erasmus Universiteit 1985; M. Luykx, 
Schoolsucces van Turkse en Marokkaanse meisjes in het mavo, havo en vwo, Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht 
1988.

42 Migrantendochters zijn, net als hun witte zusters, nog altijd sterk ondervertegenwoordigd 
op niet-seksespecifieke beroepsopleidingen. Op hogere beroepsopleidingen en universiteiten 
vormen zij, met hun broers, een weliswaar groeiende minderheid. Het positieve beeld van hun 
schoolloopbanen hangt samen met de tijdgeest, waarin emancipatie van vrouwen niet langer 
uitsluitend wordt afgemeten aan roldoorbreking in opleidings- en beroepskeuze. Het Netwerk 
Zwarte en Migranten Vrouwen-met-een-hogere-opleiding gaf een boek uit om een “aanloop” 
te geven in de inhaalrace die zwarte vrouwen en mannen, migranten en vluchtelingen moeten 
inzetten opdat ook zij een alledaagse verschijning in de collegebanken worden. Roline Redmond, 
Sabah Makhloufi, De inhaalrace...Tien portretten van zwarte, migranten- en vluchtelingenstudenten in het hoger 
onderwijs, Utrecht: Netwerk-ZMV 1997.

43 Zie bijvoorbeeld het proefschrift van Els Peters, Veranderingen in de jeugdfase van meisjes. Generaties 
vergeleken, Leiden: DSWO 1992; Els Peters, Manuela du Bois-Reymond en Janita Ravesloot, ‘Jongeren 
en hun ouders. Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding’, in: Amsterdams 
Scoiologisch Tijdschrift, 1990, nr. 17, pp. 69-100; Christien Brinkgreve, ‘Generaties en overdracht. Over 
verschil en verschuiving in sociale erfenissen’, in: Carolien Bouw e.a. (red.), Van alle markten thuis, 
Amsterdam: Babylon/De Geus 1994; Christien Brinkgreve, Bernard Kruithof en Geert de Vries, 
Overdragen en eigenmaken. Over sociale erfenissen, Groningen: Wolters Noordhoff 1994.

44 In Nederland is de onderwijssociologie bekender terrein dan de onderwijsantropologie. In 
Amerika en Engeland zijn educational ethnography en anthropology of education bloeiende subdisciplines. 
Zie bijvoorbeeld het werk van Martyn Hammersley, Peter Woods, Douglas Foley, Dorothy Holland 
en Bradley Levinson.  

45 Het centrale probleem voor de Nederlandse en andere westerse onderwijssociologie sinds de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw is de betekenis van het onderwijs voor het handhaven of 
verkleinen van maatschappelijke ongelijkheid. De nieuwe Engelse onderwijssociologie, onder 
meer vormgegeven vanuit de Birmingham School, was voor het Nederlandse onderzoek met name 
in de jaren tachtig richtinggevend. Zie bijvoorbeeld de interessante bundel geredigeerd door Els 
Diekerhof, Leren, wat moet je ermee? Over jeugdcultuur en onderwijs, Muiderberg: Coutinho 1982. 
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46 De deficiet-hypothese en daaruit voortvloeiende maatregelen lijken ook in het huidige politieke 
denken over onderwijs en opvoeding van kinderen uit etnische minderheidsgroepen een 
leidend principe. Ik denk bijvoorbeeld aan de hooggespannen verwachtingen rond opvoedings-
ondersteungsprogramma’s als Opstapje en nog recenter, de voorschool, die impliciet grote 
groepen kinderen en hun ouders/opvoeders diskwalificeren om ze vervolgens bij te scholen naar 
Nederlands model. 

47 De constatering dat scholing verbonden is met nationale projecten van burgerschap gaat terug op 
het werk van de socioloog Emile Durkheim, die stelt dat scholen de vaardigheden, subjectiviteiten 
en disciplines onderwijzen die de natie-staat schragen. Zie bijvoorbeeld E. Durkheim, Essays on 
Morals and Education, London 1979. 

48 R.W. Connell schrijft: “Schools had become the black boxes which, perforce, reproduced the 
structuralist requirements of the capitalist economy and the state”, in: Which Way is Up? Essays on 
Class, Sex, and Culture, London: Allen & Unwin 1983.

49 Paul Willis: “Cultural reproduction in particular, always carries with it the possibility of producing 
– indeed in a certain sense it really lives out – alternative outcomes [...] Social agents are not passive 
bearers of ideology, but active appropriators who reproduce existing structures only through 
struggle, contestation and a partial penetration of those structures.” Learning to Labour. How Working 
Class Kids Get Working Class Jobs, New York: Columbia University Press 1981 (1977), p. 172 en 175.

50 Met kapitaal doelde Bourdieu op hetgeen mensen meekrijgen van thuis. Hij onderscheidde 
economisch kapitaal (geld en goederen), sociaal kapitaal (connecties, netwerk van relaties) en 
cultureel kapitaal (onderwijs, smaak, stijl). Deze komen samen in manieren van doen en zijn, 
de habitus. Een veld is een sociale ruimte in de samenleving waarin mensen een positie innemen 
en handelen, terwijl ze gebonden zijn aan bepaalde spelregels. Zie voor een goede weergave van 
Bourdieus vroege denken onder meer Dick Pels (red.), Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, 
Amsterdam: Van Gennep 1989. Met name het begrip cultureel kapitaal is nuttig in het denken 
over de wisselwerking tussen leerlingen en leerkrachten in het vormen en vestigen van nieuw 
symbolisch kapitaal (Levinson en Holland 1996). 

51 Bourdieus gedachtegoed is weinig opgepakt noch uitgedaagd in Angelsaksische feministisch 
wetenschappelijke kringen. Zelf had hij tot het publiceren van La Domination Masculine in 1998 
(Paris: Seuil) ook weinig oog voor de bijzondere positie en ervaringen van vrouwen. Wederzijdse 
kruisbestuiving, bijvoorbeeld van Bourdieus opvattingen over de sociale constructie van het 
subject in praktijken, met klasse als bepalende factor, en Judith Butlers visie op subjectiviteit als 
performance, gekleurd door onder meer sekse, seksualiteit en etniciteit, zou beide stromingen ten 
goede komen, meent Terry Lovell in haar artikel ‘Thinking feminism with and against Bourdieu’, 
Feminist Theory, vol.1, nr 1, pp. 11-32. Zie ook Bourdieu, ‘At the heart of any political battle. On 
male domination’, in: Le Monde Diplomatique, oktober 1998. Hierin schrijft Bourdieu dat scholen 
en de staat, veel meer dan de huiselijke sfeer, de basis vormen voor bestendiging van mannelijke 
dominantie (p.3).

52 Bourdieu onderscheidt “la petite misère”: “gewoon”, “sociaal” of “positioneel” lijden, van “la 
grande misère”: “werkelijk” lijden ofwel materiële armoede. Hij waarschuwt ervoor materiële 
armoede als maatstaf voor lijden te nemen, omdat het leidt tot een onderschatting van de impact 
van klein leed, veroorzaakt door bijvoorbeeld discriminatie en uitsluiting als op scholen. 

53 Bourdieu maakt een kanttekening bij de term “perspectivisme”: het is niet hetzelfde als 
“subjectivistisch relativisme” dat neigt naar cynisme of nihilisme. Perspectivisme is gebaseerd op 
de werkelijkheid van de sociale wereld. De term gaat terug op de socioloog Karl Mannheim. ‘The 
Space of Points of View’, 1999, p. 4.

54 Alle extra maatregelen voor het bestrijden van achterstand van bepaalde groepen kinderen hebben 
in dertig jaar geen gelijke kansen, laat staan gelijke uitkomsten geschapen in het onderwijs. Het 
onderwijsbeleid richt zich desalniettemin met nieuwe programma’s op steeds jongere kinderen, 
als in de voorschoolse educatie.

55 Geertje Mak verwijst met name naar Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, 
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Nederlanders. Immigranten in Nederland 1550-1993, Amsterdam: Het Spinhuis 1994, en Jan Lucassen 
en Leo Lucassen (ed.), Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives, Bern: 
Lang 1997. Zie Mak, ‘Verschil als uitgangspunt. Een inbreng van vrouwenstudies op het terrein 
van (lokale) migratiegeschiedenis’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jaargang 26, nummer 4, 
2000, pp. 343-362. Tot een soortgelijk oordeel komt ook filosofe Baukje Prins in haar typering 
van Nederlands minderhedenonderzoek. Zie Prins, Voorbij de onschuld. Het debat over de multiculturele 
samenleving, Amsterdam: Van Gennep 2000.

56 Een dergelijke sekseblindheid heeft migratiegeschiedenis gemeen met het bredere veld van 
etnische studies en postkoloniale studies. Zie de mooie oratie van Gloria Wekker, Nesten bouwen op 
een winderige plek. Denken over gender en etniciteit in Nederland, Universiteit van Utrecht, 19 april 2002.

57 Dit heet ook wel focused sampling. Ter vergelijking: Mieke de Waal selecteerde voor haar onderzoek 
onder lyceummeisjes op verschillen in positie in de klas, van “uitsloofster” tot “zondebok”. Meisjes. 
Een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de middelbare school, Amsterdam/Meppel: Boom 1989, p. 20.

58 De denigrerende uitdrukking “vso-tjes” die docenten hanteren verwijst naar leerlingen uit 
het voortgezet speciaal onderwijs. Verwachtingen van deze groep leerlingen in het reguliere 
beroepsonderwijs zijn over het algemeen laag. Vaak moeten ze beginnen op een schakelopleiding.

59 Gezinsstages vinden plaats in gezinnen met jonge kinderen, waar bij voorkeur fulltime een 
huisvrouw aanwezig is om de stagiaires te begeleiden. Het betreft voornamelijk het leren plannen 
van huishoudelijk werk en passend leren “communiceren”.

60 De verhouding interviewees over de verschillende klassen en jaargangen in studiejaar 1998-1999 
is als volgt: schakelklas I A: 4; I B: 2; I C: 7; I D: 5; II A: 2; II B: 5. Van de doorstromers die met 
de opleiding voor helpende zijn begonnen heb ik alleen leerlingen uit het laatste jaar van de 
vervolgopleiding voor verzorgende geïnterviewd, respectievelijk 1 uit klas 3 A en 5 uit klas 3 B. In 
totaal gaat het om 31 interviews.

61 Meer dan de helft van de interviews heb ik zelf getranscribeerd, een klein deel is door  drie 
verschillende  typisten tegen betaling op papier gezet. 

62 Sommige interviewees gaven al tijdens het interview aan dat ze onder een andere naam te boek 
wilden staan en bedachten zelf een nieuwe naam. Herkenning door met name familie en bekenden 
vonden ze geen prettig vooruitzicht. Anderen wilden juist graag met hun eigen naam in het boek 
komen en waren er op voorhand al trots op. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen alle geïnterviewden, 
zowel de leerlingen als de docenten en leidinggevenden, te anonimiseren. 

63 Ik varieer hier op een uitspraak van de Italiaanse historicus Alessandro Portelli: “Oral sources are 
a necessary (not a sufficient) condition for a history of the nonhegemonic classes; they are less 
necessary (though by no means useless) for the history of the ruling classes, who have had control 
over writing and leave behind a much more abundant written record.” Portelli, ‘What Makes 
Oral History Different’, in: The Death of Luigi Trastulli and Other Stories. Form and Meaning in Oral History, 
Albany: State University of New York Press 1991, p. 56. Het hoofdstuk verscheen eerder als artikel 
onder de titel: ‘On the Peculiarities of Oral History’, in: History Workshop Journal 12 (Spring) 1981, pp. 
96-107.

64 De Nederlandse antropoloog Thijl Sunier bespreekt in zijn artikel ‘Pas op voor het schijnbaar 
bekende’ de haken en ogen aan participerende observatie op een (middelbare) school in eigen 
land. Een onderzoeker krijgt volgens hem weliswaar relatief gemakkelijk toegang tot een school in 
Nederland en kan er in eerste instantie onbekommerd zijn neus in allerlei zaken steken, maar stuit 
naarmate het veldwerk langer duurt onvermijdelijk op grenzen. Sunier concludeert op basis van 
zijn eigen onderzoek dat een school, anders dan hij verwachtte, een gesloten bolwerk is met eigen 
codes en rituelen. Van echte participatie is niet altijd sprake. Hijzelf kwam vaak niet verder dan 
rondlopen en obseveren. Zijn artikel verscheen in de serie ‘In het spoor van Malinowski’, Kwalon, 
jaargang 5, nummer 3 (2000), pp. 22-25. Talja Blokland-Potters komt in haar zeer lezenswaardige 
proefschrift op basis van haar veldwerk in een Haagse wijk tot een soortgelijke conclusie: 
participerend observeren bestaat in allerlei gradaties, van meer naar minder participatief. Wat 
stadsbewoners bindt. Sociale relaties in een achterstandswijk, Kampen: Kok Agora 1998.
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65 Een docent maakte mij attent op zes oud-leerlingen van de opleiding voor helpende, die het 
laatste jaar van de vervolgopleiding voor verzorgende volgden. Hen heb ik alle zes geïnterviewd en 
tegelijkertijd volgde ik hen in lessen persoonlijke & maatschappelijke vorming en bij geïntegreerde 
praktijktoetsen (zie hoofdstuk 4). 

66 In zijn artikel ‘The Anthropology of Education’ wijst de Amerikaanse antropoloog Bradley 
Levinson op de figuur van de gatekeeper, de bewaker van een instelling als een school, meestal 
de directeur, die gunstig gestemd moet worden om onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken. 
Levinson in American Anthropologist, 101 (3) 1999, pp. 594-604. De Indiaas-Amerikaanse antropologe 
Jayati Lal doelt met access provider op eenzelfde figuur, die de startpositie van de onderzoeker bepaalt. 
Jayati Lal, ‘Situating Locations: The Politics of Self, Identity, and “Other” in Living and Writing the 
Text’, in: Diana L. Wolf, Feminist Dilemmas in Fieldwork, Boulder: Westview Press 1996, pp. 185-214.

67 Een mooi voorbeeld voor het Nederlandse cultuurgebied is het recent verschenen boek van Steffie 
van den Oord, Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland, Amsterdam/Antwerpen: 
Contact 2002. 

68 Edward Bruner zegt het in de inleiding van The Anthropology of Experience (1986) als volgt: 
“...experience is culturally constructed while understanding presupposes experience”, p. 6.

69 Harvey Sacks (1974) noemt levensverhalen het “jasje” waarin individuele ervaringen worden 
gestoken. ‘On the analyzability of stories by children’, in: Ralph Turner (ed.), Ethnomethodology, 
Middlesex: Penguin 1974. Zie ook Kathy Davis en Christien Brinkgreve, ‘Inleiding: levensverhalen’, 
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jaargang 29, nummer 1 (2002), themanummer levensverhalen, pp. 
7-18, met name p. 11. 

70 Wat als logisch gezien wordt verschilt naar tijd en plaats.
71 Hiermee is niet gezegd dat een levensverhaal altijd chronologisch verteld wordt. Vaak brengt de 

interviewer de temporele ordening aan, door de verteller uit te nodigen bij het begin te beginnen 
(geboorte, ouderlijk huis). Ook springen vertellers in de regel moeiteloos heen en weer tussen 
verleden, heden en toekomst. 

72 In haar boek Life Stories. The Creation of Coherence (Oxford/New York: Oxford University Press 1993) 
geeft Charlotte Linde een overzicht van gangbare theorieën over levensverhalen en hun gebruik 
in verschillende disciplines, om vervolgens zelf verder te theoretiseren over het creëren van 
samenhang in levensverhalen. Als basis gebruikt ze een beperkt aantal interviews met witte 
Amerikanen uit de middenklasse over hun werk en hun beroepskeuze. Dit laatste is problematisch: 
de uitspraken die ze doet en de definities die ze geeft hebben welhaast universele pretenties, terwijl 
ze in feite gebaseerd zijn op verhalen van een selecte groep mensen. Linde is zich hiervan bewust 
en relativeert haar uitspraken met voorbeelden uit andere culturen, uit onderzoek van anderen. 
Ook maakt ze haar eigen leven, of liever de manier waarop ze erover vertelt aan verschillende 
soorten gesprekspartners, tot onderwerp van kritische reflectie om dieper door te dringen tot 
de aard en wetmatigheden van levensverhalen. Het probleem blijft in hoeverre uitspraken 
hierover herkenbaar zijn of geldigheid hebben in andere taal- en cultuurgebieden dan de Euro-
Amerikaanse. 

73 Linde stelt ten aanzien van samenhang in een levensverhaal “...coherence is not an absolute property 
of texts, but rather is created by speaker and addressee. The process of creating coherence is not a 
light matter; it is in fact a social obligation that must be fulfilled in order for the participants to 
appear as competent members of their culture. In the case of narratives that form a part of the life 
story, this demand amounts to an obligation to provide coherence - usually in the form of a chain 
of causality that is neither to thick nor too thin. If this obligation is not met, the speaker is liable to 
be criticized or corrected by the addressee.” Life Stories, 1993, p. 16.

74 Katherine Ewing schreef het opmerkelijke artikel ‘The Illusion of Wholeness’ op basis van 
veldwerk in Lahore, Pakistan, waar zij in de jaren zeventig-tachtig regelmatig met een jonge vrouw 
sprak over uiteenlopende facetten van het dagelijks leven. In haar verhalen gaf de jonge vrouw 
blijk van wisselende zelfbeelden die op hun beurt verwezen naar verschillende sociale rollen en 
referentiekaders. In een fragment dat Ewing als voorbeeld opvoert spreekt zij over zichzelf, haar 
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dromen en verlangens vanuit het wisselende perspectief van een goede, dankbare en gehoorzame 
dochter, een goede echtgenote, een goede moslima, een ongehoorzaam kind, een slimme strateeg, 
en implicieter, een zoon. Met het voorbeeld onderstreept Ewing haar stelling dat de ervaring van 
samenhang en één-geheel-zijn weliswaar een illusie is, maar daarmee niet minder relevant. De 
ervaring ontstaat volgens haar in een semiotisch proces waarin ervaring tot object van reflectie 
gemaakt wordt. In dit proces vindt tevens een ordening van ervaring plaats en worden bepaalde 
aspecten geaccentueerd boven andere. Met andere woorden: het verlangen naar samenhang vormt   
het geheugen en structureert interpretaties en herinneringen. Ewing, ‘The Illusion of Wholeness’, 
in: Ethos, vol. 18 no. 3 (1990), pp. 251-279, en daar in het bijzonder pp. 252-253.  

75 Mensen kunnen zich deel voelen van verschillende culturen, niet alleen van etnische 
groepsculturen, maar ook van bijvoorbeeld bedrijfsculturen, jeugdculturen, et cetera. 

76 De Amerikaanse psycholoog Dan McAdams typeert het vertellen van een levensverhaal als het 
scheppen van een uniek heldenverhaal of een persoonlijke mythe, waarin de sleutel tot zelfkennis 
ligt. The Stories We Live by. Personal Myths and the Making of the Self. New York/London: The Guilford Press 
1993.

77 In tweede instantie zijn de visies van Ewing en Linde niet onverzoenlijk. Beiden zijn het erover 
eens dat levensverhalen aan alle mogelijke sociale constructies raken, omdat zij bol staan van 
veronderstellingen over wat in de lijn der verwachting ligt, wat gangbare normen en waarden zijn 
en welke referentiekaders gehanteerd kunnen worden om de nodige samenhang, een gevoel van 
thuishoren (belonging), van acceptabel en competent zijn, te creëren.

78 Alessandro Portelli geeft een heldere omschrijving van de noties partieel, onaf, gesitueerd 
en onvolledig in zijn onvolprezen boek over de kracht van verhalen en andere mondelinge 
geschiedenis. “Oral history has no unified subject; it is told from a multitude of points of view, 
and the impartiality claimed by historians is replaced by the partiality of the narrator. ‘Partiality’ 
here stands both for ‘unfinishedness’ and for ‘taking sides’…” Portelli, ‘What Makes Oral History 
Different’, 1991 (1981), p. 57-58.

79 Mijn vader maakte bij het proeflezen van dit hoofdstuk bezwaar tegen de formulering “getogen” 
in Amsterdam. Na mijn vroege adoptie als baby van negen maanden groeide ik immers bij nieuwe 
ouders op in Enschede, om pas op mijn zeventiende terug te keren naar de hoofdstad. Hij heeft 
gelijk. Ik heb de formulering toch gehandhaafd, omdat ik inmiddels meer dan de helft van 
mijn leven in Amsterdam woon en Amsterdam ook tijdens mijn jeugd, bijvoorbeeld door ons 
abonnement op Het Parool, een belangrijk referentiepunt was.

80 Zie voor een specifieke analyse van de relatie tussen sekse en etnografie de mooie bundel Gendered 
Fields. Women, Men and Ethnography, geredigeerd door Diane Bell, Pat Caplan en Wazir Jahan Karim 
(London/New York: Routledge 1993). Ook Charlotte Aull Davies’ Reflexive Ethnography. A Guide to 
Researching Selves and Others, London/New York: Routledge 1999 biedt aanknopingspunten voor 
reflectie op het etnografisch proces, net als de vele interessante studies waar ze naar verwijst.

81 Thijl Sunier (zie noot 64) waarschuwt voor aannames over native anthropology als zou veldwerk op 
bijvoorbeeld een school in eigen land gemakkelijk zijn omdat je uit eigen ervaring bekend bent 
met de cultuur en structuur ervan. Hoewel ik zijn argumenten in grote lijnen onderschrijf, lijkt 
zijn beschouwing toch vooral ook ingegeven door zijn eigen vooronderstellingen, verwachtingen 
en dromen over antropologisch onderzoek in het algemeen en over veldwerk op een school in 
eigen land in het bijzonder. 

82 Een enkele leerkracht heb ik persoonlijk geïnterviewd. Anderen boden me in informele gesprekken 
na of buiten school glimpen van hun levensgeschiedenis, hun loopbaan en hun persoonlijke 
motivatie, frustratie en twijfel. Liefst had ik met het hele team en andere belangrijke actoren als 
de directeur ook levensverhaalinterviews gehouden, vanuit de overtuiging dat hun ervaringen en 
persoonlijke verhalen hun opvattingen en handelen ten opzichte van de leerlingen op school in 
perspectief zouden plaatsen en begrijpelijk maken. Tijdgebrek en de keuze de verhalen van de 
leerlingen centraal te stellen weerhielden me ervan. 

83 Een bevriend docent van de opleiding helpende welzijn die bij het pilotproject betrokken is 
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vertelde me van hoopvolle ontwikkelingen, oa. op het gebied van leerlingbegeleiding en taalbeleid 
(informeel gesprek, 12 februari 2003). Ik kom er in hoofdstuk 7 kort op terug.

84 Het gaat om deelnemers aan het project Asielzoekers in Zorgbanen, die in negen maanden 
hun mbo-diploma verzorgende kunnen halen en daarbij een stoomcursus Nederlands en een 
interculturele training doen, waarna ze meteen betaald aan de slag gaan op hun stageplek, meestal 
een verzorgingshuis. De meeste deelnemers hebben geen verblijfsvergunning, maar zitten nog in 
de asielprocedure. Joost Goes, ‘Van verstekeling tot bejaardenverzorger’, NRC, 23 juli 2002.

85 Met name het genoemde artikel van Geraldine Lee-Treweek (1997) over vrouwelijke verpleeghulpen 
in een verpleeghuis voor ouderen is indringend. Zie noot 34. Zie ook Timothy Diamond, Making 
Grey Gold. Narratives of Nursing Home Care, Chicago: Chicago University Press 1992; Nancy Foner, The 
Caregiving Dilemma. Work in an American Nursing Home, Berkeley: University of California Press 1994; Bert 
Keizer, Het refrein is Hein. Dagen  uit een verpleeghuis, Nijmegen: Sun 1994; R.H.J. ter Meulen, Verschraalde 
zorg? Over autonomie, identiteit en zingeving in de zorg voor hulpbehoevende ouderen, Vught: Radboudstichting 
Wetenschappelijk Onderwijsfonds 1994; J. Neil Henderson en Maria D. Vesperi, The Culture of Long 
Term Care. Nursing Home Ethnography, Wetsport, CT: Bergin & Garvey 1995. 

86 Levinson, Foley en Holland vragen zich in de introductie van de prachtige bundel die zij 
redigeerden ook af waartoe een kritische onderwijsantropologie eigenlijk dient en hoe de 
tegenstrijdigheid inherent in het soort onderzoek dat zij doen op te lossen. “In our research 
and writing, through our own ethnographic practice, we may valorize ‘popular’ knowledge and 
values. We often serve as advocates of subordinated groups, attempting to show the logic, vitality, 
and dignity of their cultural worlds. We serve, in other words, as vehicles of what has become to 
be called counter-hegemonic discourse... Yet, we also stand at the top of dominant educational 
institutions. We are the products of their knowledge-making machinery. However much we have 
‘resisted’ this machinery, we bear the handiwork of its imprint.” Levinson, Foley, Holland (eds) The 
Cultural Production of the Educated Person, 1996, p. 22.
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2.1. De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg - inleiding
De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg (ASG) heeft een ingewikkelde 

geschiedenis. Deze toont zich in de vele naamswisselingen, fusies en 

plaatsveranderingen van de afgelopen dertig jaar. De huidige school is een 

samenraapsel van opleidingen op verschillende niveaus, verspreid over drie locaties 

in de stad. Als instituut maakt zij sinds de laatste megafusie in 1997 deel uit van 

het Regionale Opleidingencentrum Amsterdam en omstreken (ROC Amsterdam). 

De opleidingen zijn ingedeeld volgens de nieuwe kwalificatiestructuur voor 

verzorgende en verplegende beroepen. Ze vertegenwoordigen daarin de niveaus twee 

tot en met vier. De niveaus komen overeen met het vroegere leerlingwezen, het (kort) 

middelbaar beroepsonderwijs en het vroegere inservice-onderwijs. Leerlingen worden 

opgeleid voor de volgende beroepen: helpende gezondheidszorg, verzorgende, 

verpleegkundige, apothekers-, dokters- of tandartsassistent en praktijkopleider. De 

opleidingen zijn er in twee varianten: “school en stage” ofwel beroepsopleidende 

leerweg (BOL), en “werken en leren”, een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Elke 

opleidingsvariant heeft zijn eigen opleidingscoördinator en team docenten. De 

faciliteiten en gebouwen worden gedeeld. 

De drie gebouwen die vallen onder de Amsterdamse School voor Gezondheids-

zorg worden in de wandelgangen aangeduid met de naam van de straat waaraan ze 

gelegen zijn. Ze bieden onderdak aan bestuur, leiding, docenten, ondersteunend 

personeel en leerlingen van de verschillende beroepsopleidingen. Voor dit 

onderzoek zijn twee locaties van belang: het gebouw waar de opleidingen voor 

helpende en verzorgende gehuisvest zijn (Frederik Roeskestraat nummer 90, of 

FR90) en het gebouw waar een deel van het hoger management en de afdeling 

onderwijsontwikkeling ondergebracht zijn (Koningin Wilhelminaplein of KWP). 

In dit hoofdstuk richt ik me op het eerste gebouw, de school aan de Frederik 

2  Van “superschoolgebouw” 
tot “armoeschool”. 

Opleiden voor de zorg in Amsterdam 1969-2000

“Toen het gebouw in 1969 door Beatrix geopend werd, was het een rijke school, een 
superschoolgebouw, heel statig!” 
(Ria Visser, voormalig adjunct-directeur)

“Dit is een armoeschool.”

(Bert Berendsen, directeur)
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Roeskestraat, die de primaire locatie van het veldwerk vormde.1 De gewoonte scholen 

aan te duiden met de naam van de straat waaraan ze gelegen zijn neem ik over, ter 

afwisseling van de officiële namen, die vaak saai zijn. Een tweede linguïstische 

eigenaardigheid in het onderwijs, het tutoyeren en noemen bij de voornaam 

van leerkrachten, volg ik eveneens. De namen van de leerkrachten zijn overigens 

gefingeerd. Het veelvuldig gebruik van afkortingen, een onhebbelijke gewoonte in 

onderwijsland, probeer ik tot een minimum te beperken.

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de school aan de Frederik Roeskestraat. Het 

beeld is een compositie van verhalen over de wordingsgeschiedenis en eigen aard 

van de school, opgetekend uit interviews met beroepsvormers en geselecteerd uit 

beleidsdocumenten, nieuwsbrieven, het personeelsblad en andere teksten die de 

afgelopen jaren op de school circuleerden.2 Door verschillende facetten van de school 

te beschrijven wil ik de lezer meevoeren naar de wereld die meisjes en een enkele 

jongen betreden als ze zich inschrijven voor de laagste opleiding die de school 

biedt: de opleiding voor helpende gezondheidszorg. Door deze invoering kunnen 

de ervaringsverhalen, de acties en identificaties van de leerlingen die in de volgende 

hoofdstukken centraal staan geplaatst en begrepen worden. 

In dit hoofdstuk beschrijf ik in essentie mijn beeld van de school, op basis van 

een selectieve weergave en interpretatie van mondelinge en schriftelijke bronnen. 

Ik laat mensen aan het woord die nauw betrokken zijn bij de beroepsvorming van 

leerling-helpenden. Het betreft mensen die vanuit hun functie met autoriteit en 

een zeker overzicht spreken, zoals de coördinator van de opleiding, tevens docent 

huishoudkunde, Tineke Sorgdrager, de directeur Bert Berendsen en de voormalig 

adjunct-directeur Ria Visser. Allen hebben meer dan twintig jaar ervaring in het 

voortgezet en beroepsonderwijs. Hun herinneringen vormen de leidraad om 

inzicht te krijgen in de wordingsgeschiedenis van de school. Hun visie op de 

huidige staat van de school biedt zicht op continuïteit en verandering in de theorie 

en de praktijk van het opleiden voor helpen en verzorgen op een Amsterdamse 

meisjesopleiding. De verhalen van de beroepsvormers zijn opgetekend uit formele 

interviews en informele gesprekken die in de loop van drie jaar veldwerk (1997-2000) 

zijn gehouden. 

Thema’s die ik in de interviews aan de orde wilde stellen waren van algemene 

aard: de diversiteit in de leerlingenpopulatie, de terugloop in het aantal 

aanmeldingen, specifiek beleid ten aanzien van migrantenleerlingen, doorstroming 

naar hogere opleidingen, de waarde van de te behalen diploma’s en de kansen op 

de arbeidsmarkt. In de traditie van de oral history heb ik me echter grotendeels laten 

leiden door de thema’s die Ria, Tineke en Bert zelf te berde brachten naar aanleiding 

van een korte introductie van mijn kant over de opzet van mijn onderzoek en mijn 

eerste bevindingen. De verschillen in hun gezichtspunten zijn niet weggeschreven, 

maar in hun tegenstrijdigheden illustratief voor de spanning tussen werkvloer 
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en management op de school. De ervaringen van een vierde oudgediende, docent 

huishoudkunde Mieke Lichtveld, bieden zicht op continuïteit en verandering 

in een centrale praktijk van de opleiding voor helpende gezondheidszorg, het 

huishoudonderwijs. 

Het hoofdstuk is primair beschrijvend van aard. In de beschrijving ben ik op 

zoek naar een antwoord op de vraag hoe een “rijke school” vol goede bedoelingen 

en beloften in dertig jaar tijd kan veranderen in een slecht onderhouden, 

noodlijdende “armoeschool” met een “dramatische terugloop” in leerlingen. In 

het verlengde hiervan vraag ik me af wat de consequenties van deze verandering 

zijn voor de onderwijspraktijk, en de beelden die leerlingen - mede onder invloed 

van hun ervaringen op school en in de klas - ontwikkelen van de maatschappelijke 

verhoudingen en van hun eigen positie daarin. Meer specifiek gaat het om de 

beelden die zij zich vormen van zichzelf, van hun schoolloopbaan, van hun positie 

op de arbeidsmarkt en van hun carrièreperspectieven. 

De facetten van de school die ik beschrijf zijn thematisch opgedeeld. 

Achtereenvolgens komen het gebouw, de geschiedenis, de organisatie, de 

beeldvorming, de leerlingenpopulatie en het intakeritueel van de school aan bod. 

Het curriculum dat de basis vormt van de onderwijspraktijk komt in dit hoofdstuk 

summier ter sprake als onderdeel van de organisatie van de school. In hoofdstuk 4 over 

het dagelijks leven in de klas kom ik er uitgebreider op terug. Het idee te beginnen 

bij het gebouw is ontleend aan het spannende werk van de Indiase antropologe 

Nita Kumar. Zij wijst in haar paper ‘Learning Modernity? The Technologies of 

Education in India’ op het belang oog te hebben voor de materialiteit van scholen 

en de ideologische uitgangspunten en dilemma’s die erin besloten liggen.3 De 

materialiteit van scholen wordt door haar aangeduid met de technologie van het 

onderwijs. Behalve de leerlingen rekent zij nagenoeg alles daartoe: gebouwen en 

ruimten, meubilair en tekstboeken, onderwijzers en curricula, routines en rituelen. 

Ik ga in grote lijnen met haar mee. 

In het rijtje van Kumar mist één aspect van het onderwijs: de organisatie. In 

mijn ogen is de organisatiestructuur van een school een onlosmakelijk deel van 

de technologie van het onderwijs. De organisatie van een school heeft immers 

consequenties voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs, zowel materieel 

als immaterieel. Het in kaart brengen van de organisatiestructuur brengt bovendien 

de verbindingslijnen van de school met andere scholen, met de arbeidsmarkt, met 

de omringende stad en met nationaal beleid in beeld. De organisatiestructuur en 

de missie van de school zijn daarom een apart thema in mijn beschrijving van de 

school. 

Naast een middel om de technologie van het onderwijs in kaart te brengen is 

aandacht voor de materialiteit van de school ook een etnografisch stijlmiddel, bedoeld 

om de lezer mee te nemen naar de plaats waar de mensen, intenties en praktijken 
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samenkomen die de hoofdrol spelen in het onderzoek.4 In laatste instantie is de 

beschrijving van de school ook bedoeld als verslag van de zoektocht naar de cultuur-

historische wortels van de hedendaagse varianten van het meisjesvakonderwijs. Deze 

zoektocht brengt de continuïteit in de bestemming van bepaalde groepen meisjes 

(lagere sociaal-economische groepen) voor bepaalde soorten werk (huishoudelijke 

dienstverlening en verzorging) via bepaalde, seksespecifieke trajecten en praktijken 

aan het licht, alsmede de uitgangspunten die in dit type onderwijs door de jaren 

heen centraal staan. Deze aspecten worden in hoofdstuk 7 in een breder historisch 

kader geplaatst. 

2.2. Paddestoelen in de kleedkamers – het gebouw
De school aan de Frederik Roeskestraat staat er al dertig jaar. Toen de school in 1969 

door prinses Beatrix geopend werd, was het een prestigieus, statig gebouw, een “rijke 

school” in een “superschoolgebouw”, volgens voormalig adjunct-directeur Ria 

Visser. De Amstel Akademie, kortweg De Amstel zoals de school toen in de volksmond 

heette, bood onderdak aan verschillende opleidingen, van een koksopleiding voor 

mariniers tot opleidingen voor apothekersassistenten en huishoudkundeleraressen. 

Die taken nam de school over van de Eerste Amsterdamsche Huishoudschool, 

gevestigd in een villa aan het Zandpad, met uitzicht op het Vondelpark.5  

Vele naamswisselingen en fusies later biedt het schoolgebouw geen statige 

aanblik meer. Een smal pad van stoeptegels leidt naar een kolossaal, beetje verveloos 

hoofdgebouw van drie verdiepingen. Op het plein rondom staan een noodgebouw 

met zes lokalen en een kantoortoren, waarin de administratie van het ROC 

Amsterdam huist. De ligging is op het eerste gezicht gunstig: dichtbij openbaar 

vervoer en uitvalswegen in een rustige, groene straat, temidden van andere scholen. 

Tegenover de school ligt echter een katholieke begraafplaats en dat laatste schrikt 

een aantal leerlingen af. Vooral leerlingen met een Marokkaanse achtergrond 

schijnen de plek spooky te vinden, vertelt docente sociaal-agogische vorming Claire. 

De geesten van overledenen zouden er ronddwalen en dat is voor sommigen 

voldoende aanleiding om een andere school te zoeken.6 

Tijdens de les maakt het hoofdgebouw van de school een verlaten indruk. De 

enorme, lege kantine ziet er niet uitnodigend uit. Functionaliteit en soberheid 

stonden voorop bij de inrichting, dus staan er grote witte formica tafels en zwarte 

plastic stoelen, zonder verdere opsmuk. Leerlingen die zonder ontbijt naar school 

gaan kopen in de vroege pauze van tien uur een broodje kroket of frikandel bij de 

vriendelijke kantinejuffrouw, die haar toonbank naar gelang het seizoen opvrolijkt 

met paashazen of dennetakken. Als zij haar winkel om twee uur sluit, rest slechts de 

coca-cola machine. Langs de gang zijn docentenkamers, één voor elk opleidingsteam. 

Achterin is een grote gemeenschappelijke koffiekamer voor de docenten, waar de 
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leerlingen niet mogen komen. Een kolenfornuis en een linnenpers staan er als stille 

getuigen van de belangrijke plaats die het huishoudonderwijs traditioneel heeft in 

dit type beroepsonderwijs. 

Aan het oog onttrokken liggen de praktijklokalen, met plastic baby’s en poppen 

in bed, rekken met oude kleren voor het oefenen van aan- en uitkleden, en kasten vol 

verbandmiddelen. Tegenover de praktijklokalen ligt een handenarbeidlokaal, met 

een enorme voorraad aan textiel, papier en ander knutselmateriaal. Het wordt amper 

gebruikt. Alle niet direct functionele vakken zijn met de nieuwe stroomlijning van de 

beroepsopleidingen in de Regionale Opleidingencentra wegbezuinigd, waaronder 

ook handvaardigheid en gymnastiek.7 In het inpandige gymnastieklokaal worden 

nu hoofdzakelijk tiltechnieken geoefend en houdingen gecorrigeerd, op een enkele 

uitspatting na, in de vorm van een half uur aerobics, zo nu en dan.

Op de eerste en tweede verdieping zijn gewone leslokalen, rechttoe rechtaan, 

met een schoolbord, tafels en stoelen. Voor de leerkrachten staat er een knalrode, 

luxe bureaustoel, die bij hun afwezigheid meteen bezet wordt door een leerling. 

De aankleding van de lokalen is minimaal. De enige afleiding vormen verouderde, 

zelfgemaakte posters met gezondheidsvoorlichting. De ramen zijn te hoog 

om door naar buiten te kunnen kijken. Voorin het lokaal staat een afgesloten 

kast waar studiemappen in opgeborgen worden. Voor de hogere opleidingen 

als doktersassistent, tandartsassistent en apothekersassistent zijn twee lokalen 

ingericht als laboratorium en als oefenruimte. 

De opleiding voor helpende gezondheidszorg heeft voor de praktijklessen 

huishoudkunde de beschikking over twee kooklokalen, met lange roestvrijstalen 

aanrechten en dito pannen. In één ervan zijn twee grote voorraadkasten ingebouwd, 

die tot de bovenste plank gevuld zijn met stapels theedoeken, blikvoedsel en andere 

droge ingrediënten. Er is ook een skillslab. Dit ziet er niet uit als een laboratorium, 

maar als een huiskamer, of liever, als een huiskamer van dertig jaar geleden, met 

pluchen tafelkleed, een verkleurde fauteuil en oude koektrommels op een hoge 

tafel.8 Het is de bedoeling dat leerlingen er de geleerde vaardigheden kunnen 

oefenen: afstoffen, stofzuigen, mensen in en uit hun stoel helpen, maaltijden 

serveren. Een groot deel van het lesprogramma van helpenden in spe bestaat immers 

uit huishoudonderwijs, volgens de klassieke indeling van woning, voeding en 

kleding. Gedurende de periode waarin ik de lessen bijwoonde, werd de huiskamer 

echter nauwelijks gebruikt. 

Op de eerste verdieping is een computerlokaal, dat meestal op slot zit. 

De invoering van informatie- en communicatietechnologie staat in het 

gezondheidszorgonderwijs nog in de kinderschoenen. Docenten beschikken in hun 

werkkamers over snelle computers met toegang tot internet en volgden verplicht 

een cursus om een digitaal paspoort te halen. De leerlingen moeten het doen met 

verouderde apparatuur die hooguit wordt ingezet voor tekstverwerken. De lange 
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gangen die de lokalen met elkaar verbinden zijn opgesierd met prikborden vol 

les- en examenroosters en advertenties voor weekend- en vakantiebanen in de 

zorg. Er staan ook enkele vitrinekasten. Die zijn leeg op een plastic model van een 

baarmoeder met foetus na. Op de grote toiletruimten met achterin het herentoilet 

hangen opzettelijk geen spiegels, om de leerlingen ervan te weerhouden hun tijd te 

verdoen aan ijdelheid. Docenten hebben ieder een sleutel voor het personeelstoilet 

op de begane grond. Dat bevindt zich in een soort garderobe, waar ze zich kunnen 

voorbereiden op de dag of even terugtrekken uit het zicht van de leerlingen. 

Het geheel maakt een wat verlopen indruk, met weinig zorg voor de omgeving. 

Het verbaasde me dan ook van Ria te horen dat het vroeger zo’n prestigieus gebouw 

was en dat er tien jaar geleden nog veel verbouwd is aan de school. Ik zocht haar 

thuis op om over vroeger te horen. Zelf werkt ze inmiddels bij de afdeling Horeca. 

Ria vertelt dat het prestige van de school bij haar aantreden als adjunct-directeur al 

danig verbleekt was.

Het gebouw had toen wij er kwamen nog nooit een pot verf gezien. Ik had dat in 

mijn pakket, de gebouwen. Toen ik de eerste keer in het gebouw kwam, ben ik 

me helemaal wild geschrokken. Toen het gebouw in 1969 door Beatrix geopend 

werd, was het een superschoolgebouw, heel statig! Nu groeiden de paddestoelen 

er in de kleedkamers van de gymzaal. Ik heb er jarenlang foto’s van gehad in mijn 

kamer. 

Ria somt op wat zij bij haar aantreden aantrof: “oude fornuizen van voor het 

aardgas, waar zelfs de ijzerman niks meer mee kon” en allerlei spullen van de Eerste 

Amsterdamsche Huishoudschool. Het verzilverde bestek, 48-delig, verhuisde naar 

een afgesloten kast in de kleine archiefkamer op de eerste verdieping, om nooit meer 

gebruikt te worden. Voor de rest was het volgens Ria een “vieze, aftandse boel”. Overal 

dienden ruimten als magazijn en stond het vol troep. Het vuil lag opgestapeld onder 

de trappen. Er liepen beestjes over de vloerbedekking in de vergaderruimte. 

De eerste drie maanden na haar aantreden heeft ze naar eigen zeggen alleen 

maar geruimd. Ze wiste de sporen uit die de koks van de marine achterlieten na 

hun vertrek in 1986 en gooide de luxe etenswaren weg die zij gebruikten voor 

hun lessen, meest in blik en ver over hun houdbaarheidsdatum heen. Ze maakte 

werk van het lekkende dak en de verstopte toiletten en liet veel ruimten opnieuw 

inrichten tot handenarbeidlokaal, kopieer- en kantoorruimte. Het was een enorme 

klus, herinnert Ria zich. 

Altijd lekkage... Het dak moest vernieuwd. Het water kroop langs de muren 

omhoog. De kruipruimte van de kelder stond vol water. Elke week moesten 

we de verwarming bijvullen, maandenlang stond de kraan open - bleken de 
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verwarmingsbuizen lek. Het warme water stroomde weg en het kostte 15.000 liter 

olie in drie maanden, terwijl de verwarming stond te loeien. Bij de apothekers 

stonk het voortdurend, die hadden geen afzuigingsinstallatie. De docenten 

zeiden dat ze zo geen les meer wilden geven. Ik had het personeelsbeleid in mijn 

pakket, dus ik moest er wat aan doen. Onderhandelen over afzuigkappen. Het 

ging om tonnen. En wat wist ik ervan?

Ria concludeert dat het niet handig was, personeel en gebouwen in één pakket. Ze 

vond het leuk om wat aan het gebouw te doen, maar absurd dat zìj het moest doen (“Ik 

ben ook maar een pedagoog, hoor”). Toch ging ze voortvarend te werk. In twee jaar 

tijd was de school grondig opgeruimd en schoongemaakt en hadden alle docenten 

een goed bureau met de bewuste knalrode stoel, die toevallig in de aanbieding was. 

Ook waren de noodzakelijke onderwijsfaciliteiten op peil gebracht. 

In vergelijking met het vuil, de paddestoelen en de beestjes die Ria bij haar 

aantreden als adjunct-directeur aantrof, valt de aanblik van de school in het 

jaar 2000 mee. Toch klagen leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en 

directeur over gebrek aan sfeer, voorzieningen en comfort. In het personeelsblad 

De Gazet, uitgegeven tussen 1994 en 1997 door Simon Minnema, die tegelijk met 

Ria aantrad als directeur, wordt herhaaldelijk melding gemaakt van tekort aan 

allerhande inventaris en gebrek aan basale hygiëne. Op de voorpagina van het 

nummer uit april 1994 staat dat de schoonmakers dagelijks klagen veel tijd kwijt 

te zijn met “oneigenlijk werk” als het oprapen van restanten etenswaar (“plastic 

bekers, sinaasappelschillen, snoeppapiertjes, boterhamzakjes, halve broodjes”) in 

de lokalen. De directie maant de gebruikers van de lokalen, leerlingen en docenten, 

“normale gedragsregels” na te leven (“Doe alsof je thuis bent!”) en hun eigen troep 

achter zich op te ruimen. In volgende nummers komt deze oproep telkens terug, 

vergezeld van sombere bespiegelingen over gebrek aan budget voor onderhoud en 

schoonmaak van het gebouw. 

Het is duidelijk dat de voortdurende bezuinigingen in het onderwijs van de 

afgelopen twintig jaar zich manifesteren in de inrichting, de aankleding en het 

gebrekkig onderhoud van de school. De Frederik Roeske is in dit opzicht geen 

uitzondering. De laatste jaren wordt in de media in toenemende mate aandacht 

besteed aan ontoereikende faciliteiten, achterstallig onderhoud en gebrek aan 

ruimte en hygiëne op scholen van alle niveaus in heel Nederland. Het is een duidelijk 

teken van het gebrek aan waardering voor de opdracht van scholen en de mensen 

die zich dagelijks inspannen haar te vervullen: leerlingen, onderwijzers, en ander 

personeel. Leo Prick, onderwijsonderzoeker en adviseur voor scholen en ministerie, 

spreekt in dit verband van “armoe, die een grauwsluier legt over alle scholen in 

Nederland” (Vermeulen 2000: 1). Ook directeur Bert Berendsen noemt zijn school 

een armoeschool. Hij doelt daarmee niet alleen op de huidige staat en inrichting van 



Van “superschoolgebouw ” tot “armoeschool”

54

het gebouw, maar ook op de geringe aantrekkingskracht van de opleidingen die er 

te volgen zijn. 

Bert heeft zijn kantoor op de eerste verdieping, maar hij zit er bijna nooit. Het 

is een joviale, drukke en beweeglijke man, die je regelmatig in spijkerbroek op de 

gang tegenkomt. Dan is hij met de conciërge onderweg naar een lekkend toilet, 

met de waterpomptang in de hand. De eerste keer dat ik de school als onderzoeker 

betrad, werd ik in de wandelgangen aan hem voorgesteld. Hij had toen haast, gaf 

me een hand en heette me welkom, vriendelijk maar niet bijster geïnteresseerd. 

Ik kreeg amper de kans uit te leggen wat mijn plannen waren. Gedurende de drie 

daarop volgende jaren liep ik vrij rond in het gebouw, soms dagelijks en intensief, 

dan weer met tussenpozen. Toestemming om lessen of gesprekken bij te wonen 

kreeg ik van individuele docenten. “Je hoort er helemaal bij”, klonk het vaak. De 

contacten met leerlingen en docenten van de opleiding voor helpende groeiden als 

vanzelfsprekend. De directeur kwam echter nauwelijks in mijn vizier. Na een jaar 

veldwerk zette de secretaresse me in zijn agenda en ging ik bij hem op gesprek. 

Ik open het gesprek met te vertellen waar ik werk en wat ik aan het doen ben. 

Bert heeft maar een paar woorden nodig, vraagt nog even wie Belle van Zuylen was 

en waarom ons instituut zo heet. Hij zegt triomfantelijk te weten wat gender is en 

voegt er ter verklaring aan toe dat dit komt omdat hij een zwarte vrouw heeft die in 

de politiek zit. Als ik vertel te onderzoeken hoe meisjes op deze school terechtkomen 

en in hoeverre een verzorgend beroep voor hen een bewuste, positieve keuze is, steekt 

Bert krachtig van wal en houdt een lange monoloog. In enkele minuten schetst hij 

de achtergrond van de opleiding, geeft hij een beeld van de verschuivingen in de 

leerlingenpopulatie en vat hij de voornaamste knelpunten samen. Hij verbindt alles 

met alles en ik krijg er amper een speld tussen. Zijn verhaal is een rijke mengeling 

van inzicht in maatschappelijke verhoudingen, idealisme en paternalisme. Het beeld 

van zijn persoon dat uit het verhaal naar voren komt is Bert als ‘vliegende keep’, die 

redt wat er te redden valt. Zijn eigen beeldspraak is in dit opzicht veelzeggend: “Zelf 

ben ik een soort herdershond. Ik kit alles aan elkaar, dep en ontstop en hou het 

allemaal aan de gang”.

In het gesprek hamert Bert voortdurend op de verantwoordelijkheid van de 

zorginstellingen. Het armoedige van zijn school, het achterstallig onderhoud, het 

gebrek aan faciliteiten en de geringe aantrekkingskracht van de opleidingen zijn 

volgens hem niet alleen een kwestie van overheidsbezuinigingen op onderwijs. De 

zorginstellingen zelf doen te weinig. Zij zouden substantieel moeten investeren 

om de opleidingen aantrekkelijk te maken. Als ze dan ook nog hun salarissen en 

arbeidsvoorwaarden op peil zouden brengen, meent hij, zou het met de terugloop 

in aanmeldingen op de beroepsopleidingen en het personeelstekort in de zorgsector 

snel gedaan zijn. 



Van “superschoolgebouw ” tot “armoeschool”

55

De instellingen hebben geen geld meer voor opleidingen. Dat komt van die 

uitverkoop van de inservice-opleidingen door Borst aan Ritzen. Toen gingen de 

financiën met vijftig procent omlaag en kwam er vijftig procent meer regelgeving 

bij, tot aan regelingen over de daglichttoetreding in lokalen aan toe. We hebben 

geen geld. Zo heb ik zes oude bedden van het Slotervaart geruild tegen twee 

flessen jenever. We hebben ze zelf naar binnengesjouwd, Frits [de conciërge] 

en ik. Daar hebben we de deurposten nog voor moeten slopen, om ze naar 

binnen te krijgen. Maar zo wil ik het niet. Ik wil hier goede spullen. Ik wil dat de 

instellingen investeren en zeggen: we zetten daar een paar nieuwe bedden neer 

voor de opleiding! Ik wil geen geld van het ministerie. Dat verdampt toch maar 

in het ROC. Van de apothekers kregen we laatst wel drie balansen. Dat is dan toch 

dertienduizend gulden. Ik wil sponsoring. Ik wil dat de tandartsen hier een mooie 

stoel neerzetten. Ik wil gewoon dat Slotervaart hier nieuwe bedden neerzet. Ik wil 

niet hoeven ruilen tegen flessen jenever!

Het verhaal van de zes bedden in ruil voor jenever tekent de directeur ten voeten uit. 

In zijn gedrevenheid de boel draaiende te houden en te roeien met de riemen die hij 

heeft, zet hij zich met hart en ziel in waar het hem goeddunkt of acuut voorkomt. 

Zo zet hij zomers een tuinmeubelset en parasols buiten, op de stoep voor de ingang, 

en klimt hij zelf op de ladder om ballonnen op te hangen in de kantine als er een 

feestje is. “Het moet hier wel leuk blijven. Maar muziek in de kantine bijvoorbeeld, 

dat kan al niet. Dat kost vierhonderd gulden per jaar en dat is teveel.” Ik vraag wie 

daar dan over beslist, dat zo’n bedrag teveel is. “Ach”, verzucht Bert, “dat is gewoon 

slecht beleid van het ROC.” 

Muziek in de kantine was een voorstel dat leerlingen zelf naar voren brachten 

om de sfeer op school te verbeteren. Manuel, één van de weinige jongens op de 

opleiding voor helpende en één van mijn interviewees (zie hoofdstuk 3), wilde er 

zelfs een handtekeningenactie voor starten. Al zijn vrije tijd brengt hij door in een 

muziekstudio die is opgezet met subsidiegeld om de jongeren in zijn buurt van de 

straat te houden. De actie kwam niet van de grond, al waren zijn medeleerlingen 

het met hem eens dat de school wel wat muziek kon gebruiken. De directeur 

onderkent het probleem (“De meiden vinden het een saaie school”), maar ziet geen 

mogelijkheden er structureel wat aan te doen. Als concessie installeerde hij onlangs 

achterin de kantine een pc met internetverbinding. In kleine groepen zijn meisjes 

tot ver na schooltijd intensief aan het chatten. Ze schermen hun boodschappen 

giechelend af met hun lichaam. 

Het ingrijpen van leerlingen in de ruimte is slechts zichtbaar in de rokershoek, 

die van de kantine afgescheiden is met een muur en de rokers dus aan het zicht 

onttrekt. De hoek is exclusief terrein geworden voor Turkssprekende leerlingen. 

Nermin, leerling van de schakelklas, vertelde in het interview dat ik met haar hield 
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trots dat ze er met haar vriendinnen een heuse “koffieshop” van gemaakt heeft, met 

posters van Turkse popsterren en romantische Turkse vergezichten aan de muur. Ze 

zit er dagelijks, gehuld in een wolk van sigarettedamp. Er komen regelmatig een paar 

jongens van andere scholen op bezoek, voor de gezelligheid. Verder zijn in het hele 

gebouw de jongens op de vingers van één hand te tellen. Als de kantine volstroomt 

in de pauzes en een zwembadgeluid van pratende, roepende en roezemoezende 

leerlingen de ruimte vult, zit Manuel vaak in zijn eentje aan een tafel. De niet-

Turkssprekende meisjes zoeken in kleine groepjes, meest etnisch homogeen, een 

plek in de lege ruimte van de kantine of gaan buiten staan roken en kletsen.9 

2.3. Als je echt niets anders kon - de voorgeschiedenis
De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg is historisch verbonden met de 

Eerste Amsterdamsche Huishoudschool, opgericht in 1891 door freule Jeltje de 

Bosch-Kemper en Hendrina Scholten-Commelin. Dit blijkt niet alleen uit enkele 

materiële overblijfselen, maar ook uit de levensgeschiedenis van één van de oudste 

en meest ervaren docenten, huishoudkundelerares Mieke Lichtveld. Zij behoorde 

tot de laatste lichting jonge vrouwen die in het verouderde gebouw van de Eerste 

Amsterdamsche Huishoudschool aan het Zandpad werd opgeleid tot lerares 

huishoudkunde. Toen de opleiding eind jaren zestig verhuisde naar het “ultra-

moderne” nieuwe gebouw aan de Frederik Roeskestraat (de latere Amstel Akademie), 

verhuisde Mieke mee en behaalde er in 1972, met een vijf voor scheikunde, haar 

diploma. Aansluitend kreeg ze er meteen een baan. Mieke’s verhaal is illustratief 

voor de vanzelfsprekendheid waarmee bepaalde groepen meisjes in die tijd, tegen 

wil en dank, een vrouwelijk traject volgden. Tegelijkertijd biedt het een ingang op 

de wordingsgeschiedenis van het meisjesberoepsonderwijs in Amsterdam en op de 

knelpunten die erin besloten liggen.

Uiterlijk is Mieke precies zoals je je een huishoudkundelerares voorstelt: een 

beetje struis met blozende wangen, een bloemetjesjurk en een kort, praktisch kapsel. 

Ze maakt een strenge indruk, een beetje pinnig zelfs, door de bril en opmerkzame 

blik in haar ogen. Met haar valt niet te spotten en dat weten de leerlingen ook, al 

nemen ze haar vak nauwelijks serieus. Huishoudkunde was voor Mieke een tweede 

keus, vertelde ze tijdens het interview dat ik met haar hield. De omstandigheden 

thuis en haar positie als oudste kind en dochter bovendien beperkten haar 

keuzemogelijkheden. Na de lagere school ging ze naar de mulo. Toen haar ouders 

scheidden ging het mis op school, ziet ze nu, achteraf. Haar vader verdween uit 

beeld, haar moeder bleef achter met acht kinderen onder wie een tweeling en had 

een zwak gestel. Mieke hielp mee in de huishouding en ging van de mulo naar de 

huishoudschool, de tweede lhno (lager huishoud- en nijverheidsonderwijs) aan de 

Radioweg. Zo zou ze meer tijd hebben om thuis mee te helpen. Ook toen al was er 
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een theoretische stroming en een praktische, hetzelfde onderscheid dat gemaakt 

wordt in het vernieuwde vmbo. “Het komt allemaal terug”, merkt Mieke laconiek op. 

Mieke’s moeder kreeg tot overmaat van ramp kanker. Mieke nam, naast haar 

volledige baan, het huishouden uiteindelijk helemaal over van haar zieke moeder. 

Na de dood van haar moeder stond zij aan het hoofd van het gezin. Tot aan haar 

huwelijk - ze trouwde pas op haar veertigste, toen iedereen het huis uit was - zorgde 

Mieke voor haar broers en zussen en verdiende de kost. Desondanks zag ze kans 

deel te nemen aan het plaatselijke verenigingsleven. Mieke praat nuchter over die 

zware tijd (“je kunt meer dan je denkt”). Haar levensmotto bepaalt de houding die 

ze inneemt ten opzichte van haar leerlingen, ieder met haar eigen zorgen, weerstand 

en twijfels. “Als ik dan hoor wat die leerlingen meemaken, dan denk ik: je kunt heel 

veel als het nodig is.”

Door haar jarenlange ervaring in het huishoud- en ander beroepsonderwijs 

heeft Mieke een interessante kijk op de leerlingen ontwikkeld. Ze meent dat er 

weinig nieuws onder de zon is: vroeger waren de leerlingen zo mogelijk nog erger 

dan nu. Ze knipten de gordijnen aan flarden, gooiden met scharen door de klas bij 

de naaldvakken en zaten elkaar in de keuken achterna met een mes. “Het was het 

laagste van het laagste. Lager konden ze niet. Vergelijk het met de helpenden van nu: 

lager dan helpende is er niet. Als je dit al niet kan, wat moet je dan?” Mieke vertelt 

dat het vroeger vooral meisjes uit de Jordaan waren die terechtkwamen op een 

huishoudschool. Ze herinnert zich de dochter van orgeldraaier Perlé, bijvoorbeeld. 

“Die meiden uit de Jordaan, die waren zo plat en zo grof. Heel erg. Maar ook zo 

leuk.” Achteraf vonden meisjes het vaak wel een leuke tijd, weet Mieke. Meisjes 

bloeiden op tijdens de lessen. Een echt beroepsperspectief zat er toen niet in. Je 

kon hoogstens doorstromen naar de KVJV (kinder- en jeugdverzorging) of naar de 

opleiding kostuumnaaien. De meesten gingen werken, in een winkel. “Als je echt 

niets anders kon, moest je naar de huishoudschool. Daar hoefde je niet te leren, dat 

kon je al.” 

Het beeld dat Mieke schetst, van huishoud- en nijverheidsonderwijs als training 

zonder beroepsperspectief in vaardigheden die grotendeels thuis al zijn aangeleerd, 

kleeft haar vak aan als lijm. Tijdens haar opleiding had Mieke er zelf de nodige 

bedenkingen over. 

Wij hadden zelf ook onze vraagtekens bij de opleiding. Onze leraressen waren 

van de vooroorlogse oude stempel: wij moesten op onze knieën de randjes van 

het linoleum schuren als de vloer in de was gezet werd. Of werken met een 

ouderwetse wasklok. Of kapjes stijven, met bolijzers. 

Mieke schetst in vogelvlucht de veranderingen in het onderwijs die ze van dichtbij 

meemaakte. Vanwege de aversie van leerlingen tegen huishoudelijke werkzaamheden 
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kalfde het huishoudonderwijs van lieverlee af tot alleen maar koken, legt ze uit. Dit 

komt ook tot uitdrukking in het aantal uren dat er nu voor staat op de opleiding 

voor helpende: voorheen negen uur huishoudkunde in het eerste jaar, nu nog zes. 

Het kost Mieke hoofdbrekens de uren nuttig te vullen. “Nu ze theorie en praktijk 

gesplitst hebben, moet je telkens nieuwe opdrachten verzinnen. Op een gegeven 

moment weet je niet meer wat je moet verzinnen. Dan wordt het zoethouden.” Toch 

draagt ze haar vak met overtuiging uit, zag ik in de praktijklessen. Ze heeft haar 

manier van lesgeven enigszins aangepast aan de moderne tijd. Zelfstandig werken is 

nu het devies, ook in de kookles. Wel geeft ze vooraf klassikaal instructie. 

Vroeger moesten ze doen wat wij wilden en ook op onze manier. Het was: ‘nu 

allemaal je aardappels opzetten en nu je vlees’. Dat was om het tempo hoog te 

houden en chaos te voorkomen. We hadden klassen met vierentwintig leerlingen 

en dan moest je het wel een beetje organiseren. Nu, in mijn laatste les [voor de 

kerstvakantie], was het: ‘hier is de macaroni, ga je gang’.

Tijdens haar eerste aanstelling maakte Mieke kennis met het fenomeen fusie en 

onderwijsvernieuwing. Het was het begin van een indrukwekkende reeks fusies en 

vernieuwingen. Gaandeweg verloor ze haar enthousiasme ervoor. In de tweede sessie 

van het interview, twee weken later, laat ze me al haar diploma’s en arbeidscontracten 

zien om een overzicht te krijgen van de fusies en de vele naamsveranderingen van de 

scholen waar zij aan verbonden was, scholen die mede het gezicht bepaalden van het 

meisjesberoepsonderwijs in Amsterdam van de jaren zeventig tot nu. Aan de hand 

van de stukken proberen we de institutionele geschiedenis van de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg te achterhalen.

In haar eerste baan was Mieke formeel verbonden aan een dépendance van 

de Amsterdamsche Huishoudschool. Haar diploma en akte van benoeming zijn 

uitgeschreven door De Scholengemeenschap ‘t Zandpad. Het is de klassieke 

akte N XII, met een pedagogisch getuigschrift voor het nijverheidsonderwijs.10 

De dépendance groeide uit tot zelfstandige school voor lager en middelbaar 

beroepsonderwijs en werd omgedoopt tot Prinses Ireneschool. In 1983 fuseerde deze 

school met een technische school, de J.W. Willemsen school, tot scholengemeenschap 

voor beroepsonderwijs (Verenigd Beroepsonderwijs Amsterdam). De fusie betekende 

bloed, zweet en tranen, volgens Mieke. Ze zat in de stuurgroep die de fusie moest 

begeleiden. Als ik opmerk dat ze inmiddels veel fusie-ervaring heeft, zegt ze: “Oh, 

hou op. Ik geloof er ook niet meer in. Je wordt bedonderd waar je bijstaat. Wat dat 

betreft is er niet veel veranderd.” 

Ze herinnert zich van de eerste fusie hoe de twee scholen begonnen met 

gemengde klassen en vakkenintegratie, wat onder meer leidde tot het nieuwe vak 

algemene technieken. Het was een leuke tijd, omdat alles nog uitgevonden en 
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uitgeprobeerd moest worden. Mieke gaf het eerste jaar les in koken, papier maken 

en speelgoed fabriceren van afval. Het lukte haar jongens te interesseren voor het 

huishouden. “In het begin gingen ze wel koken, maar met de afwas gingen ze aan de 

kant zitten. ‘Dat mag ik niet van mijn moeder’, zeiden ze dan.” Met zulke smoezen 

hoefden ze bij Mieke niet aan te komen. Binnen de kortste keren stonden ook de 

jongens braaf hun pannen af te wassen. Ook liet ze hen achter de naaimachine 

plaatsnemen. “Dan moet je ze natuurlijk niet een rok laten maken. We hebben ze 

toen een opbergzak laten maken en ook bij de jongens kwamen er dan de prachtigste 

dingen uit.” Verder stond meer ouderwets huishoudelijk werk als pannen schuren 

en koper, zilver of schoenen poetsen op het programma. Voor het onderdeel wassen 

en strijken moesten leerlingen nog steeds hun eigen was- en strijkgoed meenemen, 

net als vroeger. 

In de eerste jaren na de fusie bleek dat omgekeerde roldoorbreking: meisjes 

interesseren voor techniek minder gemakkelijk was dan jongens achter de 

naaimachine te krijgen. Dat lag volgens Mieke vooral aan de docenten. De docenten 

van Bouw en Hout wilden zelfs helemaal geen meisjes in hun klas. Dat vonden ze 

te bedreigend, meent ze. Mede daarom hield het experiment niet lang stand. De 

scholen gingen gezamenlijk op in het Nova College, inmiddels omgedoopt in Esprit, 

waar de richtingen als vanouds seksespecifiek werden opgedeeld. De “mhno-poot” 

(middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs), waar Mieke officieel bij hoorde, 

ging verder aan de Polderweg, onder de naam School voor mhno van de bestuurscommissie 
ex artikel 61, in de volksmond De Muiderpoort. Deze school kende drie vrouwelijke 

beroepsrichtingen: mode en kleding, de INTAS - een veredelde huishoudschool 

die als voorbereiding gold voor de opleiding ziekenverzorging, en de KVJV 

(kinderverzorging en jeugdverzorging), die later werd omgedoopt tot agogisch 

werk (AW) en inmiddels is opgegaan in de opleiding voor sociaal-pedagogisch werk 

(SPW). 

In een volgende fusieronde ging De Muiderpoort samen met de Amstel 

Akademie, De Buskes en De Schans, kleine scholen voor beroepsonderwijs in 

verschillende wijken van Amsterdam en van verschillende religieuze signatuur, 

onder de naam MDGO College Amsterdam (middelbaar dienstverlenend en 

gezondheidszorg onderwijs). Dit college was aanvankelijk nog gesplitst in de 

Stichting Beroepsonderwijs Amsterdam en omstreken, en de Stichting Algemeen 

Bijzonder Beroepsonderwijs, beide aan de Frederik Roeskestraat. Op 1 mei 

1994 voltrok zich een vierde fusie, die leidde tot de oprichting van het College 

Beroepsonderwijs Amsterdam (CBA), met de school in de Frederik Roeskestraat als 

hoofdgebouw. Mieke’s arbeidscontracten werden telkens aangepast aan de nieuwe 

naam van de school waar zij lesgaf en van nieuwe stempels voorzien.

Het huidige contract van Mieke draagt het stempel van het Regionale 

Opleidingencentrum Amsterdam en omstreken, opgericht in 1997. Terwijl 
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we het contract samen bestuderen, somt ze nog eens op welke vakken ze op de 

verschillende scholen en in het kader van verschillende opleidingen doceerde. 

Naast huishoudkunde gaf ze ook gezondheidsleer, textielwarenkennis, algemene 

dienstverlening, biologie en beroepsoriëntatie, en was ze tevens afwisselend decaan 

en coördinator. Als laatste toont ze de lesbevoegdheid die ze in 1980 haalde voor 

gezondheidskunde, aan de vrije leergang van het instituut voor de lerarenopleiding 

aan de Vrije Universiteit. Met een zucht schuift Mieke alle diploma’s en contracten 

weer terug in de map om haar verhaal over haar loopbaan en de school te vervolgen. 

De leukste tijd had ze naar eigen zeggen op De Muiderpoort, waar ze zich 

met hart en ziel kon inzetten voor vernieuwing. De INTAS bleek te moeilijk voor 

bepaalde groepen leerlingen, ook waren er veel leerlingen die niet precies wisten 

welke richting ze op wilden. In drie maanden tijd heeft Mieke toen met collega 

Carla Kuipers de afdeling O & S opgezet, kort voor oriënteren en schakelen. Met beroeps-

oriëntatieprogramma’s en bijspijkercursussen werden leerlingen klaargestoomd 

voor het reguliere beroepsonderwijs. Huishoudkunde was een, weliswaar klein, 

onderdeel van het programma. Mieke was decaan van O & S, eerst op De Muiderpoort 

en later op de Amstel Akademie. De afdeling trok vooral migrantenleerlingen, onder 

wie veel zij-instromers. Op last van de overheid, in het kader van de invoering van de 

Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in 1997, werden dergelijke programma’s 

afgeschaft. Eenzelfde lot wachtte het vhbo (voorbereidend hoger beroepsonderwijs), 

waar Mieke gezondheidskunde gaf, en dat in 1998-1999 zijn bezemklas had. 

De fusiewoede is nog niet ten einde, voorspelde Mieke, en ze kreeg gelijk. Het 

MDGO College, ondergebracht bij het College Beroepsonderwijs Amsterdam, werd 

tijdens de megafusie van alle openbaar beroepsonderwijs opgenomen in het ROC 

Amsterdam en opgesplitst in een unit Gezondheidszorg en een unit Dienstverlening 

& Welzijn. Per september 2000 werden de opleidingen op het laagste niveau van 

beide units, de opleidingen voor helpende gezondheidszorg en helpende welzijn, 

weer samengevoegd in een pilotproject. Ook liggen er plannen klaar voor verdere 

samenvoeging van de twee units in een “werkmaatschappij”.11

Bij de voorlaatste fusie gaf Mieke als voorkeur Gaasterland op (unit zes van 

het ROC Amsterdam, ofwel genoemde unit Dienstverlening & Welzijn, aan de 

Gaasterlandstraat). Het werd de Frederik Roeske. “Door de toenmalig directeur, 

Simon Minnema, werd ik goed ontvangen, maar ook gewaarschuwd: ‘niet alle 

collega’s zijn blij met jullie komst, vanwege jullie lange staat van dienst’. Dat was 

heel bedreigend. En uiteindelijk krijg je dan toch de opvulgaatjes”, stelt Mieke 

berustend. Terugblikkend op roerige jaren blijft ze van mening dat er weinig 

veranderd is. Volgens haar hebben de leerlingen van de opleiding voor helpende 

gezondheidszorg de mentaliteit van de vroegere O & S leerlingen. “Ze zeggen wel dat 

ze de verzorging in willen, maar de meesten weten het niet en ze willen het niet, als 

het eropaan komt.” Als ik haar vraag hoe dat komt, haalt ze haar schouders op: “Als 
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jij het weet, weet ik het ook.” Ze geeft voorbeelden van meisjes uit haar mentorklas: 

na een jaar zijn er van de tweeëntwintig leerlingen nog vier over. De anderen zijn 

overgestapt naar een andere opleiding, gingen werken of verdwenen uit het zicht. 

“Er zijn er ook die zeggen verpleegster te willen worden, maar volhouden dat ze 

geen mensen willen wassen. Weer anderen lopen van huis weg. Dan kun je er nog 

zoveel leerlingbegeleiding op zetten, maar als de leerlingen niet willen, dan werkt 

het niet.”

Tineke Sorgdrager, coördinator van de opleiding voor helpende gezondheidszorg 

aan de Frederik Roeskestraat, spreekt in soortgelijke bewoordingen over 

de leerlingen. Wel maakt zij duidelijk onderscheid tussen gemotiveerde en 

ongemotiveerde leerlingen. Net als Mieke haalde ze de akte N XII, waardoor ze 

officieel huishoudkundelerares werd. Het was in Haarlem, op de docentenopleiding 

voor woning, voeding en kleding. Ze kijkt er met gemengde gevoelens op terug. 

“In Haarlem moesten we al tijdens de opleiding ook zelf les geven, tot ons groot 

verdriet. Ik had liever een echte lerarenopleiding gewild, maar die bestond toen 

nog niet.” Achteraf vindt Tineke dat ze vergeleken met studenten van de latere 

lerarenopleidingen beter af is - die spreken namelijk de taal van de leerlingen niet, 

zij wel. Ze weet wat voor vlees ze in de kuip heeft. “Waar je mee bent opgegroeid, 

word je mee besmet.”

Tineke begon haar loopbaan als docent op een huishoudschool in Arnhem, 

Presikhaven, in 1968. “Boerse, achterbakse, stille meiden waren dat. Toen ik les 

ging geven in Amstelveen waren de leerlingen een verademing voor me: directe 

meiden, recht voor zijn raap.” In vergelijking met Mieke legt Tineke andere 

accenten in haar terugblik op de geschiedenis van de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg. Zo ziet zij nadrukkelijk het kmbo als beginpunt van de opleiding 

voor helpende gezondheidszorg en niet het huishoudonderwijs. Dit heeft wellicht 

te maken met een verschillende beleving van het vak. Terwijl Mieke verknocht is aan 

huishoudkunde als vak en weinig opheeft met het beroepsveld, vertegenwoordigt 

Tineke het omgekeerde. Naast haar coördinerende taken geeft ze nog enkele uren 

huishoudkunde theorie, met weinig enthousiasme. Na al die jaren is de passie voor 

het vak verdwenen (“Ik vind huishoudkunde zelf niet leuk”). Als coördinator is ze 

verantwoordelijk voor de interne en externe contacten. Ze is altijd druk of onderweg 

en houdt alle nieuwe ontwikkelingen bij.

Tineke vertelde tijdens het interview dat ik met haar had uitgebreid over de start 

van het christelijke kmbo in Zaandam in 1979, waar ze na Amstelveen ging werken 

op de korte opleiding verzorging (zie ook hoofdstuk 7). “Er kwam in dat jaar extra 

geld van de regering en het kmbo werd een speerpunt. Er was een gat in de markt, 

drop-outs van zestien die nergens terecht konden, maar die nog wel naar school 

moesten. Aanvankelijk was het opleiden voor werkloosheid.”12 Tineke herinnert 

zich dat alles nieuw was voor de betrokkenen. “Er was geen lesmateriaal, docenten 
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kwamen van de OVDB (Opleiding Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen) en 

regelden zelf de stages.”13 

Tineke gaf vier jaar huishoudkunde op het christelijk kmbo. Vanuit Zaandam 

startte in 1983 een dépendance in Amsterdam, met één klas, op het Hugo de 

Grootplein. Na een jaar was er slechts één leerling over, die vervolgens alsnog naar 

Zaandam ging. Het tweede jaar werden er lokalen gehuurd in Meer en Vaart, een 

school waar tot dan toe vooral volwassenenonderwijs gegeven werd in verschillende 

richtingen: administratie, detail, metaal, hout, bouw. Het aantal deelnemers steeg. 

De eerste fusie kwam in haar herinnering in 1990 en leidde tot de oprichting van 

het Europa College. Zaandam ging apart door als Damland College. Tijdens de fusie 

van de kleinere scholen voor beroepsonderwijs in Amsterdam die leidden tot de 

oprichting van het MDGO College haakte het Europa College af, volgens Tineke om 

zijn christelijk identiteit te behouden. Ze herinnert zich dat er veel heibel over was 

(“De scholen zijn toen allemaal van kleur verschoten”). 

In Tinekes verhaal voeren niet zozeer fusieperikelen en halfslachtige 

onderwijsvernieuwingen de boventoon, maar concurrentieslagen tussen scholen. Ze 

vertelt hoe de twee Amsterdamse colleges met elkaar wedijverden om de leerlingen. 

Het Europa College had een korte opleiding in de gezondheidszorg en wilde ook 

een lange. Dit werd geweigerd bij het ministerie van onderwijs. Het betrof volgens 

het ministerie een te kleine poot van de gezondheidszorg, met weinig perspectief 

op de arbeidsmarkt. Tineke herinnert zich de motivatie voor de afwijzing: de 

doorstroming was slecht en de meisjes kwamen met hun diploma achter de kassa bij 

Albert Heijn terecht. Het MDGO College, een veel grotere openbare school, had een 

lange opleiding voor verzorging en moest daarnaast op last van het ministerie een 

korte opleiding starten. 

Tineke vond de gang van zaken omslachtig en belde met een bevriend kamerlid: 

“Wat een onzin. Laten we gaan samenwerken. Soms hebben we twee klassen en soms 

maar één.” Claire, docente omgangskunde, net als Tineke een betrokkene van het 

eerste uur bij het meisjeskmbo, legde het dilemma voor aan Ria Visser, die indertijd 

voor de Abva Kabo werkte bij de directie van het Europa College. Tineke ging met 

de docenten praten. Het lukte niet tot een vergelijk te komen. Uiteindelijk stapten 

Claire, Tineke, Els, Liesbeth en Marian - allen werkzaam op de Amsterdamse School 

voor Gezondheidszorg in de periode van het veldwerk voor dit onderzoek (1997-

2000) - samen over van het Europa College naar het MDGO College. Ze startten daar 

samen een nieuwe korte opleiding voor verzorging, afgekort KVZ. “Vanaf het begin 

is dat heel goed gegaan. De doorstroom verliep beter. Ook werd het nu mogelijk 

zo nodig terug te stromen van de lange naar de korte opleiding voor leerlingen die 

anders de straat op zouden zijn gegaan. Wij vonden het hier heerlijk. Hier spreken 

ze onze taal. We hadden eindelijk vakcollega’s.”  

Sinds de overstap vormt Tineke met Mieke, Claire, Els (persoonlijke & 
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maatschappelijke vorming) en Liesbeth (gezondheidskunde) een hecht team. 

Ze delen een docentenkamer, waar ze gesprekken over hun vak en de leerlingen 

afwisselen met persoonlijke wederwaardigheden. Ze kennen elkaars gewoonten 

en onhebbelijkheden. De twee mannen in het team, Karel, docent Nederlands, en 

Jan, docent gymnastiek en praktische gezondheidskunde, hangen er een beetje bij. 

Karel zegt de jongens te missen - hij gaf eerder met Mieke les op de afdeling O & S, 

aan gemengde klassen -  maar probeert er het beste van te maken. Jan stelt zich wat 

afzijdig op. Hij geeft enthousiast les en doet bij een les aerobics zelf energiek mee. 

Verder bemoeit hij zich niet met de inrichting van het lesprogramma. Mieke en Karel 

kwamen er als laatsten bij. Ze kregen een bureau in de belendende docentenkamer 

van de “vijand”, het team van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL 2), omdat de 

kamer van de beroepsopleiders (BOL 2) vol was.14 Ze voelen zich daar prima: er 

wordt niet gerookt en het is er rustig. Het betekent wel dat ze niet deelnemen aan 

de vele momenten van informeel overleg en uitwisseling binnen het team van de 

dagopleiding voor helpende gezondheidszorg.  

De hechtheid van het team kan niet voorkomen dat de opleiding voor helpende 

gezondheidszorg in een neergaande spiraal lijkt te zijn beland. Sinds 1994 is er 

steeds minder geld beschikbaar voor de korte opleiding, vertelt Tineke (“Misschien 

blijft het geld op het Frederiksplein [hoofdkantoor] hangen”). Ze ergert zich 

aan de verregaande bureaucratisering die goed onderwijs aan de basis bijkans 

onmogelijk maakt. Tineke steekt haar ergernis over het financiële beleid van het 

ROC Amsterdam en de bezuinigingen die de unit Gezondheidszorg opgelegd krijgt 

vanwege het recent vastgestelde tekort van bijna drie miljoen gulden niet onder 

stoelen of banken.15 

Dan gaan ze bezuinigen op de vloer, terwijl ze daarboven smijten met het geld! 

Zo’n voorzitter van het College van Bestuur, die iedereen het gebouw uitwerkt 

waar ze het niet mee kan vinden en die daar dan nu in haar eentje in een duur 

kantoor College van Bestuur zit te spelen, als een koningin in een ivoren toren. 

Ja, want die anderen staan nog op de lijst, die kun je niet zomaar lozen… Ik denk 

dat het over tien jaar allemaal weer verdwijnt [dat grote, gefuseerde], want zo 

gaat het niet. 

Ondanks de bezuinigingen en de dalende instroom van leerlingen die volgens 

Tineke de laatste jaren “dramatisch” is, zijn er ook lichtpuntjes. Zo toont het 

werkveld sinds twee jaar interesse in helpenden, maar dan om ze verder op te leiden, 

binnen de verzorgingshuizen bijvoorbeeld. “Ze komen gelukkig weer aan de bak, 

onze leerlingen”, constateert Tineke opgelucht. 

Niet iedereen deelt haar optimisme. Van de kant van het managementteam en 

de directie worden vraagtekens geplaatst bij het functioneren van de opleiding voor 
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helpende gezondheidszorg. Mede onder druk van dreigende outputfinanciering 

moet het uitvalpercentage, de afgelopen jaren gemiddeld dertig procent, omlaag.16 

Het hoge uitvalpercentage op de korte opleiding is volgens Tineke echter een direct 

gevolg van de opheffing van alternatieve of voorschakelende opleidingen, een 

maatregel die de school tegen haar advies nam.

 

Toen O & S stopte, kregen we opeens veel meer leerlingen en ook meer uitval. 

We hebben toen op eigen initiatief een schakelklas opgezet. Zestien- en 

zeventienjarigen met een vbo-diploma op a/b niveau konden namelijk nergens 

anders meer terecht. Voor de unit educatie geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Leerlingen jonger dan 18 vielen buiten de boot. De eerste klas had zeventien 

leerlingen. Het tweede jaar startte de schakelklas met acht leerlingen, die echt 

aan hun plafond zaten. Toeleverende scholen dropten hun zwakke of moeilijke 

leerlingen bij ons, zonder dat die de verzorging in wilden. We voelden ons 

belazerd. Er gingen er weer zonder diploma de school uit en dat lag niet aan ons. 

Nu we stoppen zal het misschien toch over de hele linie beter gaan, omdat het 

Servicepunt gerichter gaat sturen.17 

Tineke heeft hoge verwachtingen van de voorgenomen fusie tussen de opleidingen 

voor helpende gezondheidszorg en helpende welzijn. Leerlingen met verschillende 

voorkeuren (kinderopvang, jeugdwerk, ouderenzorg) zouden er beter aan hun 

trekken komen dan nu het geval is. Door het wegvallen van de mogelijkheid tot 

voorschakeling bestaat echter het gevaar dat leerlingen met een (te) laag vbo-niveau 

of onduidelijke motivatie toch op de gecombineerde opleiding voor helpende 

belanden. Er zijn immers weinig alternatieven. Leerlingen die niet in het reguliere 

beroepsonderwijs (willen) passen, kunnen hooguit naar een vormingsinstituut 

voor drop-outs als het Jan Speijkercentrum, inmiddels ook onderdeel van het ROC 

Amsterdam.18 Af en toe komt een groep van dit instituut naar de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg voor voorlichting en beroepsoriëntatie. Zelden 

leidt dat tot inschrijving. De school spreekt kennelijk niet tot de verbeelding van 

leerlingen die hun neus al gestoten hebben in het onderwijs. 

2.4. Helpen emanciperen op de grootste school van Europa - organisatie en missie
Met haar missie loopt de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg in de pas met 

laatmoderne speerpunten van de overheid: maatwerk, wegwerken van achterstand, 

kwalificeren voor de arbeidsmarkt en aanzetten tot actief, verantwoord burgerschap. 

De dagelijkse praktijk op school blijkt echter weerbarstig. In vijf korte subparagrafen 

geef ik een beeld van de landelijke ontwikkelingen in het beroepsonderwijs van de 

(gezondheids)zorg en de lokale aanpassingen die erop volgden. 
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2.4.1. ROC-vorming
Het secundair beroepsonderwijs maakte de afgelopen twintig jaar een stormachtige 

ontwikkeling door. Dit leidde tot een veelheid aan opleidingen en instellingen, een 

“woud aan opleidingen” volgens directeur Bert. Om hier ordening in aan te brengen 

werd in de tweede helft van de jaren negentig een vernieuwingsproces in gang gezet, 

in de aanloop naar de invoering van een nieuwe wet voor het beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie, de WEB. Met de uitvaardiging van de WEB op 31 oktober 1995 

werd in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) een periode van 

tien jaar afgesloten die zich kenmerkte door schaalvergroting en vernieuwing. Het 

proces culmineerde in de vorming van grote regionale opleidingencentra (ROC’s) 

in den lande.Volgens de bve-procescoördinatie, die de ROC-vorming begeleidde op 

bestuurlijk en organisatorisch gebied, ging het tussen 1996 en 1998 om een “match 

tussen schaarse middelen en ambitieuze doelen, het verdwijnen van scholen in 

traditionele zin, een cultuurverandering” (Brinkman 1995: 9-10). Dat dit proces van 

matching in Amsterdam nog in volle gang is, toont de stroom aan beleidsplannen 

en koerswijzigingen rond de oprichting van het Regionale Opleidingencentrum 

Amsterdam en omstreken. 

In de WEB wordt uitgegaan van een directe koppeling tussen onderwijs en 

economie: goed (beroeps)onderwijs is een voorwaarde voor economische groei; de 

arbeidsmarkt kan immers niet zonder goed opgeleide vakmensen. Daarnaast stelt 

de WEB dat onderwijs een belangrijke maatschappelijke functie heeft, namelijk 

het vormen van mensen tot actieve burgers.19 Hoofddoelstelling van de WEB is 

ervoor te zorgen dat iedere burger door onderwijs een startkwalificatie verwerft 

voor succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt. Zo’n startkwalificatie moet tevens 

mogelijkheden bieden een leven lang te “blijven leren”. 

Een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt moet deze 

hoofddoelstelling helpen verwezenlijken. De eerste lijn van het vernieuwingsproces 

betrof dan ook het stroomlijnen van de talloze instellingen die actief waren 

op het terrein van beroepsonderwijs en volwasseneducatie, door ze onder te 

brengen in ruim veertig regionale opleidingencentra. Deze centra bieden in 

principe het hele scala van opleidingen aan voor alle mogelijke beroepssectoren: 

vormingswerk, basiseducatie, voortgezet volwassenenonderwijs, leerlingwezen en 

mbo in beroepsrichtingen die uiteenlopen van administratie en handel tot horeca, 

electrotechniek, dienstverlening en gezondheidszorg. 

De ROC-vorming heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar heeft inmiddels 

zijn beslag gekregen. De opleidingencentra moesten voldoen aan een groot aantal 

regels om voor bekostiging in aanmerking te komen, waaronder de invoering van een 

nieuwe kwalificatiestructuur en versterking van de praktijkcomponent. Ook worden 

ze op termijn onderworpen aan rendementsbekostiging, moeten ze eenenvijftig 
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procent van hun examens extern legitimeren en een systeem van kwaliteitszorg 

invoeren. Dit houdt concreet onder meer in het afsluiten van onderwijscontracten 

met individuele deelnemers en het schrijven van een tweejaarlijks kwaliteitsverslag 

aan de minister.20 Uit beleidsstukken rond de invoering van de WEB blijkt dat het 

ministerie van OC&W hooggespannen verwachtingen had van de ROC’s in het 

land. 

Van instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie wordt 

verwacht dat zij ‘onderwijs op maat’ verzorgen dat zowel gericht is op de vraag 

van de arbeidsmarkt naar gespecialiseerde en innovatieve vaklieden, als op het 

bieden van startkwalificaties voor de arbeidsmarkt op lagere niveaus, als op de 

maatschappelijke integratie van groepen met een achterstand. […] Regionale 

opleidingencentra voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zullen voor 

jongeren en volwassenen opleidingstrajecten bieden waarmee zij een sterke 

startpositie op de arbeidsmarkt krijgen, volwaardig kunnen functioneren in 

een pluriforme samenleving en die een goede basis zijn voor aansluitend (hoger) 

beroepsonderwijs en scholing.21

De maatschappelijke opdracht van de regionale opleidingencentra is drieledig en 

complex, en daardoor problematisch. De startkwalificaties, in de regel diploma’s 

van opleidingen die overeenkomen met het vroegere kmbo en leerlingwezen, 

bieden bijvoorbeeld in bepaalde sectoren onvoldoende training om als volwaardige 

beroepskracht te kunnen functioneren.22 Onderwijs op maat en alle leerlingen 

stimuleren om goedfunctionerende burgers in onze multiculturele samenleving te 

worden is voorts een grote uitdaging aan de scholen. Om dit te realiseren moeten 

ze onder meer hun pedagogische opdracht herformuleren en hun didactische 

arrangementen grondig herzien. Op papier is dit gemakkelijker dan in de dagelijkse 

les.

In Amsterdam ontstond met de ROC-vorming in 1997 het grootste 

opleidingencentrum van het land. Met 35.000 cursisten is het vermoedelijk zelfs 

de “grootste school in Europa”, volgens de kop boven het artikel over de opening 

in het Amsterdams Stadsblad uit december 1997. In aansluiting op de WEB stelt het 

ROC Amsterdam zich ten doel iets te doen aan de werkloosheid in de stad door 

opleidingen aan te bieden die afgestemd zijn op de wensen van het bedrijfsleven en 

toegesneden op de onderwijsbehoeften van verschillende groepen en individuen. In 

de missie van de school, opgetekend in het document dat de ROC-vorming moest 

voorbereiden (Fusiedocument), zijn lovenswaardige doelen opgenomen. 

Het ROC Amsterdam en omstreken wil een onderwijsorganisatie zijn voor 

een zo breed mogelijke populatie cursisten. In principe moeten cursisten van 
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alle leeftijden, uiteenlopende maatschappelijke en etnische achtergronden en 

persoonlijke mogelijkheden bij het ROC Amsterdam en omstreken terecht 

kunnen voor een breed aanbod aan - zoveel mogelijk op maat gesneden - 

opleidingen. De enige beperkingen die het ROC zich daarbij oplegt, zijn de 

vigerende onderwijswetgeving en de mogelijkheden voor het aantrekken van 

(additionele) financiering. Het ROC Amsterdam en omstreken wil actief een 

bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving in de regio en ziet voor 

zichzelf een bijzondere positie weggelegd bij het helpen emanciperen van 

uiteenlopende groepen in de samenleving (‘Missie van het ROC Amsterdam en 

omstreken’, Fusiedocument, 1994).

Bovenstaande missie werd overgenomen in de nota Decentraal…tenzij! Inrichting van de 
organisatie van het ROC Amsterdam en omstreken uit 1997, waarin de besturingsfilosofie van 

het nieuwe opleidingencentrum uiteengezet wordt. Er zijn geen nadere invullingen 

van de doelen te lezen. Kennelijk werd verondersteld dat het personeel van de 

verschillende afdelingen de doelen begrijpt en integreert in het eigen management 

en de eigen lespraktijk.

Op de tweede pagina van de nota lezen we dat het bestuur van het ROC Amsterdam 

en omstreken (College van Bestuur en Bestuur van Toezicht) hoopt met de nota het 

fundament te leggen voor de bouw van een instelling waarin het “goed werken 

en leren” is.23 Om genoemde missie te volbrengen moet het opleidingencentrum 

volgens het bestuur toegroeien naar een markt- en klantgerichte organisatie die 

flexibel en bedrijfsmatig weet in te spelen op de veranderende omgevingsinvloeden. 

Herinrichting van de onderwijsprocessen is hiervoor een eerste vereiste, schrijft het 

bestuur, in relatie tot de zich steeds wijzigende eisen van de markt en de cursisten. 

Een eerste aanzet hiertoe is de opsplitsing van het ROC Amsterdam en omstreken 

in zogenaamde produkt/markt combinaties van relatief zelfstandige units die 

opleidingen verzorgen voor een afgebakend deel van het beroepenveld. Deze units 

zouden dicht bij de markt zitten en daarom snel kunnen inspelen op veranderende 

behoeften. De nieuwe units vallen vaak samen met bestaande scholen, zoals in het 

geval van unit vijf, ofwel de afdeling gezondheidszorg. Op papier verandert er dus 

meer dan in de praktijk. Wel brengt de ROC-structuur een nieuwe laag aan in de 

bureaucratie, die op haar beurt, op termijn, veranderingen teweegbrengt op de 

werkvloer van de afzonderlijke scholen.  

De algehele besturingsfilosofie van het Amsterdamse ROC wordt in het 

document getypeerd als “sturen op resultaten”. Units maken afspraken met het 

centrale management over te behalen resultaten (aantallen diploma’s) volgens de 

principes van contractmanagement. Hoe de verschillende eenheden hun resultaten 

behalen is hun eigen verantwoordelijkheid. Het sturen op resultaten is een breuk 

met het vroegere sturen op inzet van mensen en middelen, waarbij het aantal 
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ingeschreven leerlingen recht gaf op een x aantal lesuren, formatieplaatsen, lokalen 

en overige faciliteiten. Het bestuur stelt zich voor dat het sturen op resultaten 

op alle niveaus binnen het ROC wordt doorgevoerd, van unit tot aan individuele 

docenten en andere medewerkers. Binnen de units moeten op alle niveaus afspraken 

gemaakt worden over te leveren resultaten, waarvoor dan passende middelen 

beschikbaar zullen worden gesteld. De eigen beslissingsruimte ten aanzien van 

de wijze waarop men de middelen inzet om de afgesproken resultaten te behalen 

is zo groot mogelijk. Bij deze besturingsfilosofie en organisatiestructuur past in 

de woorden van het bestuur een “ondernemende stijl van leidinggeven” en “open 

communicatie” binnen en tussen de verschillende niveaus van een unit. 

De docenten van unit vijf hebben weinig op met de nieuwe organisatiestructuur. 

Een enkeling neemt zitting in commissies ter voorbereiding van de invoering van 

bijvoorbeeld outputfinanciering. De meesten volgen de ontwikkelingen op afstand, 

via de ROC-nieuwsbrief (ROCourant), die uitgegeven wordt ter begeleiding en 

versoepeling van de reorganisatie. Ze zuchten bij nieuwe beleidsvoorstellen van 

het eigen management. Ze zijn al lang blij als de leerlingen een beetje meewerken. 

De afstand van de eigen preoccupaties tot de perikelen en voortvarende plannen op 

het niveau van de directie en het College van Bestuur is groot. Sommige docenten 

betwijfelen openlijk het nut van de extra bureaucratische laag en de werkbaarheid 

van de nog verder toegenomen grootschaligheid onder de koepel van het ROC. 

Met een meer afstandelijke blik zou je kunnen zeggen dat de besturingsfilosofie 

en de nieuwe organisatiestructuur waarmee het ROC Amsterdam en omstreken de 

eenentwintigste eeuw in gaat zich kenmerkt door economisch denken. Leerlingen 

worden tot produkten die op tijd, volgens vaste kwaliteitsnormen en tegen liefst 

geringe kosten moeten worden afgeleverd, teneinde hun nut voor de samenleving 

op de arbeidsmarkt te gaan bewijzen. Het economisch denken in het onderwijs 

kenmerkt zich door geloof in de kracht van papieren contracten; succes en kwaliteit 

zouden ermee afgedwongen kunnen worden.

2.4.2. Vorm, inhoud en samenhang
Naast organisatorische vernieuwing werd met de ROC-vorming ook een inhoudelijke 

vernieuwingslijn uitgezet in het secundair beroepsonderwijs: de introductie 

van een landelijke kwalificatiestructuur voor elk afzonderlijk beroepsveld, 

tevens vastgelegd in de WEB. De kwalificatiestructuur onderscheidt vier typen 

opleidingen die kwalificeren voor verschillende niveaus van beroepsuitoefening: de 

assistentenopleiding, de basisberoepsopleiding, de vakopleiding, de middenkader- 

en specialistenopleiding. De basisberoepsopleiding vormt de startkwalificatie, het 

door de overheid vastgestelde minimaal vereiste niveau voor succesvolle toetreding 

tot de arbeidsmarkt. De opleidingen zijn ingedeeld in een schaal van één tot vier; 

niveau vijf betreft de apart geclassificeerde hogere beroepsopleidingen. De opleiding 
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voor helpende gezondheidszorg, voorheen de korte opleiding verzorging (kmbo), 

is zo’n basisberoepsopleiding, geclassificeerd op niveau 2.24 De opleiding kent zes 

deelkwalificaties (zie bijlage 1).

Op de afdeling Gezondheidszorg betekende de inhoudelijke vernieuwing de 

invoering van de “derde generatie eindtermen”. Dit is een serie gedetailleerde 

leerdoelen per deelkwalificatie en per opleiding, gebaseerd op de nieuwe 

kwalificatiestructuur Verpleging en Verzorging. Ze zijn vastgelegd in een lijvig 

document uit 1996, getiteld Gekwalificeerd voor de toekomst.25 De Commissie die het 

opstelde spreekt zelf van een “historisch document”: niet eerder is het gelukt de 

beroepseisen van het scala aan beroepen in de gezondheidszorg op papier te vatten. 

Doel van de nieuwe structuur is opnieuw de samenhang en doorstroming tussen 

de opleidingen in de gezondheidszorg te bevorderen en via standaardisering de 

kwaliteit van lokale opleidingen te garanderen. De eindtermen zijn geformuleerd 

als een samenhangende verzameling uitspraken over de essentie van het beroep of de 

beroepsgroep, de centrale beroepsactiviteiten en de mate van “verantwoordelijkheid, 

complexiteit en transfer in de beroepsuitoefening”.26 Om de samenhang tussen de 

activiteiten van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden te benadrukken 

zijn ze in schema gezet, in zes clusters. Het schema is bedoeld als referentiekader en 

instrument in de communicatie tussen zorginstellingen en opleidingen. Het vormt 

de basis voor de curricula van de verschillende opleidingen in de gezondheidszorg 

(zie bijlage 2).

De verschillen tussen de beroepsniveaus blijken volgens de Commissie in de 

manier waarop, de diepgang waarmee en de voorwaarden waaronder de taken 

worden uitgevoerd. De Commissie gaat ervanuit dat de hiërarchische positionering 

van de beroepsbeoefenaar plaatsvindt in de zorginstellingen, niet in het onderwijs. 

Degene met de hoogste opleiding bekleedt niet automatisch de hoogste positie 

in een organisatie. Eén van de consequenties van dit uitgangspunt is dat het 

beroepsonderwijs anders dan voorheen moet gaan opleiden tot brede en duurzame 

kwalificaties, dat wil zeggen: functie- en zorginstellingoverstijgend.

In de koffiekamer mopperen docenten en coördinatoren op de eindtermen: 

ze zouden zeker voor de leerlingen onbegrijpelijk zijn en amper functioneel. 

Enkelingen denken daar anders over. Claire, docente sociaal-agogische vorming, 

opent haar eerste les steevast met het samen lezen van de eindtermen die bij haar 

vak horen.27 Greet, coördinator van de beroepsbegeleidende variant van de opleiding 

voor helpende gezondheidszorg, baseert de studiegids en het werkboek voor haar 

opleiding rechtstreeks op de eindtermen, tot grote ergernis van haar collega’s bij de 

beroepsopleidende leerweg. “Een complete afchecklijst voor het opmaken van een 

bed!”, sneert Tineke. Het is aanleiding tot één van de vele controversen tussen de 

twee teams van de opleiding voor helpende. Volgens directeur Bert slaapt Greet met 

Gekwalificeerd voor de toekomst onder haar bed en weigert Tineke het te gebruiken. Uit 
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zijn verhaal blijkt duidelijk welke benadering zijn voorkeur heeft. 

Tineke wil een werkboek dat door de instellingen begrepen wordt. Greet maakt 

er een volgens Gekwalificeerd voor de toekomst. Al die codes, 203, 204… We hebben 

nu in het rooster staan: 204 voor H404 in 201. Dat is toch vreselijk! We moeten 

hier ophouden die eindtermen als een padvindershandboek rechtstreeks te 

vertalen naar de leerlingen op niveau 2. Het jargon staat bol van de politiek-

correcte onzin: [smalend] ‘oudere zorgvragers’… Vroeger heetten dat gewoon 

bejaarden! En dan dat HDL of zoiets [huishoudelijke dienstverlening]. Dat is nu 

helemaal niet meer relevant in verzorgingshuizen. Daar hebben ze allemaal een 

huishoudelijke dienst. Ik heb dat net nog weer gezegd in het directeurenoverleg: 

dan vertalen wij die eindtermen uit Gekwalificeerd voor de toekomst direct naar de 

leerling. Dat is toch absurd.

Berts mening is niet mis te verstaan. Toch blijven de verschillende werkwijzen naast 

elkaar bestaan in één opleiding. Er wordt dus dubbel werk gedaan, vooral op het 

gebied van de ontwikkeling van les- en toetsmateriaal. 

Het officiële lespakket dat op de dagopleiding gebruikt wordt is gebaseerd op 

de nieuwe eindtermen.28 Het betreft de serie Traject V & V (Traject verpleging en 

verzorging) van uitgeverij Nijgh Versluys. In deze serie zijn boeken geschreven 

voor de afzonderlijke deelkwalificaties van niveau 2, waarbij drie onderdelen 

telkens terugkeren: theorie, praktijksituaties en vaardigheden. De uitgever belooft 

in de inleiding van de boeken dat de serie naast “domeinspecifieke kennis en 

vaardigheden”, dus leerstof gericht op de beroepsuitoefening, ook algemene kennis 

en vaardigheden biedt, zoals oplossingsstrategieën, “procesvaardigheden” en 

communicatieve vaardigheden.29 Voorts zou het taalgebruik afgestemd zijn op de 

doelgroep, is rekening gehouden met verschillende leerstijlen en zijn de opdrachten 

en praktijksituaties zo divers mogelijk gekozen om een zo groot mogelijke 

doelgroep aan te spreken. In hoofdstuk 4 over de interactie in de klas kom ik op het 

gebruikte lesmateriaal terug.30 

2.4.3. Nog meer fusies
Voor het beroepsonderwijs in de verzorgende en verplegende beroepen gingen 

ROC-vorming en inhoudelijke vernieuwing gepaard met een derde belangrijke 

ontwikkeling, de samenvoeging van twee verschillende typen onderwijs, het 

reguliere beroepsonderwijs en het zogenaamde inservice-onderwijs. Tot 1 augustus 

1997 werd het beroepsonderwijs in de gezondheidszorg in Amsterdam verzorgd 

door individuele zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen. Op die datum werd op 

basis van besluitvorming van de ministeries van VWS en OC&W en de Nederlandse 

Zorgfederatie de fusie tussen regulier beroepsonderwijs en inservice-onderwijs een 
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feit. Het betekende de opheffing van alle zorgopleidingen die door ziekenhuizen, 

verzorgingshuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen georganiseerd 

werden. 31 

Het inservice-onderwijs in Amsterdam werd verzorgd door de al gefuseerde 

Stichting Opleidingen Gezondheidszorg Amsterdam, de Stichting Opleidingen 

Geestelijke Gezondheidszorg Amsterdam en de Opleiding tot verpleegkundige van 

het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Het reguliere middelbare beroepsonderwijs in 

de gezondheidszorg in Amsterdam maakte deel uit van zogenaamde multisectorale 

opleidingsinstituten als het College Beroepsonderwijs Amsterdam en het 

Randstedelijk Opleidingscentrum.32 De mega-fusie uit 1997 vormde het slotakkoord 

van een hele reeks fusies die zowel het inservice-onderwijs als het reguliere middelbaar 

beroepsonderwijs de afgelopen decennia achter de rug hadden. 

De cultuurverschillen tussen de inservice en reguliere beroepsopleidingen maakten 

de samenvoeging niet gemakkelijk. Het is zelfs de vraag in hoeverre er, ruim drie jaar 

na de fusie, daadwerkelijk van samenwerking gesproken kan worden. De verschillen 

tussen beide typen opleiding zaten met name in de financiering en organisatie, die 

leidden tot verschillen in aanpak en in doelgroep. Zogenaamde klant-instellingen 

(ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, inrichtingen) financierden de 

inservice-opleidingen, namen deel in het bestuur ervan en konden daardoor de inhoud 

van de opleidingen afstemmen op hun wensen. Zij sloten een arbeidscontract af 

met geschikte leerlingen, na een selectieprocedure. De “klant” bepaalde dus in 

hoge mate het niveau en de motivatie van de leerlingen die instroomden. De 

reguliere beroepsopleidingen daarentegen waren financieel zelfstandig, namelijk 

gefinancieerd door OC&W. Ze leverden stagiaires aan verschillende instellingen die 

ieder een eigen beleid hadden. Bij voldoende vooropleiding hadden leerlingen het 

recht toegelaten te worden tot de opleiding. De motivatie van leerlingen verschilde 

mede daardoor onderling sterk. Een bijkomende factor was het verschil in oriëntatie 

van docenten, bijvoorbeeld meer werkvloer gericht of meer algemeen vormend 

gericht. 

Het samenvoegen van de verschillende bedrijfsculturen of liever 

onderwijsculturen, zorgde voor blijvende spanning tussen en soms ook in de 

verschillende teams die de opleidingen verzorgen.33 Door het afdelingsbestuur 

is een gedeeltelijke oplossing gevonden in het afsplitsen van een commerciële 

poot, NB bv (Nascholing en Bijscholing), waar een aantal ex-inservice-opleiders zich 

ging toeleggen op het ontwikkelen van kortdurende, marktgerichte trainingen 

voor beroepssectoren met acuut personeelstekort, zoals de kraamzorg en andere 

thuiszorg als de alfahulp. 

2.4.4. Transparantie
Op 1 december 1997 kreeg unit vijf haar nieuwe naam, de Amsterdamse School 
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voor Gezondheidszorg (ASG). Bij de officiële start luidde de opdracht om zo 

spoedig mogelijk als eenheid naar buiten te treden, met een “transparante 

organisatie”. In het beleidsplan Organisatie Amsterdamse School voor Gezondheidszorg uit 

1998 wordt de stand van zaken na de grote veranderingen in het Amsterdamse 

gezondheidszorgonderwijs samengevat en wordt gepoogd een lijn uit te zetten naar 

de toekomst. De verschillen in ervaring tussen inservice en reguliere beroepsvormers, 

zo stellen de schrijvers van het plan, horen hun plaats te krijgen “in de breedte en 

nuancering van het aanbod dat wij kunnen leveren”, een aanbod dat aansluit bij de 

vraag van “ons brede spectrum aan klanten” (1998: 3). Er volgt een retorisch excuus 

voor de gebezigde taal: weliswaar “modieus organisatie-jargon”, maar tegelijkertijd 

“bittere noodzaak”. Dreigend wordt eraan toegevoegd dat bij het mislukken van de 

opdracht de klanten naar de regionale collega zullen gaan. Gedoeld wordt op het 

concurrerende, christelijke Europa College.34 

Alle medewerkers worden opgeroepen hun schouders te zetten onder het 

welslagen van de megafusie. De oproep wordt geconcretiseerd met een aantal 

voorbeelden: een vraag mag nooit leiden tot shopping binnen of buiten de unit, 

binnen of buiten het ROC Amsterdam en omstreken; een leerling die niet op zijn 

of haar plek is moet met behulp van zijn mentor de juiste plaats vinden binnen of 

buiten de unit of het Amsterdamse ROC. “Het is in ons belang, dat een leerling die 

eenmaal bij ons binnen is de opleiding verlaat in het bezit van een diploma met 

civiel effect” (1998: 3).35

In de paragraaf waarin de missie van de nieuwe school uiteengezet wordt, is de 

toon optimistisch. Het optimisme betreft vooral de kansen voor gediplomeerden 

op de (regionale) arbeidsmarkt. 36 Veertig procent van de vacatures in de instellingen 

kan op dit moment niet worden vervuld, schrijven de opstellers van het document. 

Deze situatie zal bij ongewijzigd beleid van instellingen en opleidingen in de nabije 

toekomst slechts verergeren. De school heeft daarom de grote taak instellingen te 

helpen huidig en toekomstig personeelstekort tegen te gaan door een “breed scala 

aan mogelijkheden” te bieden, waarbij “diplomering en certificering cq. civiel 

effect” binnen het samenhangend stelsel vanzelfsprekende doelstellingen zijn 

(ibidem). De school stelt zich ervoor garant dat leerlingen die gemotiveerd zijn en 

een passende vooropleiding hebben de gekozen opleiding verlaten met een diploma 

of één of meer certificaten. Leerlingen met een nog te diffuus idee van het beroep 

kunnen rekenen op ondersteuning bij het vormen van een reëel beroepsbeeld. Tot 

slot ziet de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, in lijn met de missie van 

het ROC Amsterdam en omstreken, ook een taak voor zichzelf in het aanbieden van 

inclusief onderwijs.37

De samenstelling van de bevolking in de Amsterdamse regio is in de afgelopen 

twintig jaar steeds diverser geworden. De ASG zal zoveel als mogelijk inspelen 
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op de individuele achtergrond van de leerling. De wijze waarop de leerling 

binnenkomt, de leeftijd, de levenservaring, de achtergrond en woon- en 

werksituatie en dergelijke op het leer- en ontwikkelingsproces van de individuele 

deelnemer wordt gedurende de opleiding serieus genomen (1998: 4).

Hoe dit precies in zijn werk gaat, het serieus nemen van de ervaring, de achtergrond 

en de levenssituatie van de individuele leerling, wordt in dit plan niet verder 

uitgewerkt. 

Volgens het document ligt de meerwaarde van de organisatievorm van het ROC 

in de mogelijkheden tot samenwerking tussen verschillende units. Gedacht wordt 

daarbij aan samenwerking met de units Welzijn en Educatie. Ook zouden speciale 

voorzieningen voor leerlingen met “deficiënties op het gebied van beheersing 

van de Nederlandse taal” ROC-breed beter kunnen worden aangepakt, nu met 

de invoering van de WEB niet langer duidelijk is waar de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van “noodzakelijke aanpassingen” voor deze groep ligt. De 

opstellers van het document wijzen het bestuur fijntjes op haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid in dezen: “Voor deze problemen moeten op ROCA-niveau 

oplossingen worden gevonden, zodat iedere potentiële cursist ook op de juiste 

plaats terechtkomt en niet (onnodig) verloren gaat voor de arbeidsmarkt, i.c. de 

zorgsector” (1998: 7). 

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt voelt de leiding van de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg zich wel zelf verantwoordelijk voor een gericht 

doelgroepenbeleid. Enerzijds wil zij de interesse wekken van potentiële werknemers 

voor de zorgsector. Anderzijds ziet zij zich geconfronteerd met de “complexe 

problematiek” leerlingen “uit deze groepen” naar een diploma te begeleiden (1998: 

9). In de knelpunten die vervolgens in het beleidsdocument opgesomd worden 

blijkt om welke groepen het gaat: anderstaligen. Deze zouden een complexe 

problematiek belichamen omdat zij voortrajecten volgen die niet aansluiten op de 

beroepsopleidingen, zoals op de unit Educatie, en omdat zij, naast NT2, behoefte 

hebben aan extra inhoudelijke ondersteuning en extra begeleiding “op velerlei 

gebied”. Mede daarom moet in het onderwijs meer dan voorheen gedifferentieerd 

worden naar individuele instroomprofielen (1998: 9). Hoe dit allemaal precies in 

zijn werk gaat en wie wat gaat doen op welke termijn krijgt in het plan geen nadere 

invulling. 

Als ik docenten en leidinggevenden vraag naar specifiek beleid voor bepaalde 

doelgroepen, zoals de groeiende groep migrantendochters, word ik verwezen 

naar een ouder document, uit de tijd dat de school nog onder het College 

Beroepsonderwijs Amsterdam viel, het Beleidsplan geïntegreerde leerlingbegeleiding, uit 

1996. Het is geschreven door enkele docenten en de toenmalige leerlingbegeleidster, 

die haar spreekkamer tot voor kort had op de begane grond van het gebouw aan de 
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Frederik Roeskestraat. In het plan wordt zonder omhaal gesteld dat geïntegreerde 

leerlingbegeleiding een noodzaak van deze tijd is. Waarom precies wordt alleen 

tussen de regels door duidelijk: “veel leerlingen raken om sociaal-emotionele 

redenen of beroeps- of opleidingsgebonden redenen in de problemen”. Welke 

problemen en hoe deze samenhangen met sociaal-emotionele en andere redenen 

blijft impliciet.

Inzet van het plan is alle betrokkenen bij het beroepsonderwijs in de 

gezondheidszorg te overtuigen van het belang van een centraal aanspreekpunt voor 

deze grote groep leerlingen. Hierdoor zouden docenten ontlast worden en kan de 

begeleiding worden geprofessionaliseerd, want uitgevoerd door gespecialiseerde 

leerlingbegeleiders. De algemene doelstelling van leerlingbegeleiding is volgens 

het plan het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden om leerlingen in staat 

te stellen zowel individueel als in groepsverband optimaal te profiteren van het 

aanbod van de school. Op de afdeling Gezondheidszorg van het toenmalige 

College voor Beroepsonderwijs Amsterdam is de doelstelling aangescherpt tot het 

scheppen van de voorwaarden om leerlingen optimaal voor te bereiden op een 

beroep in de gezondheidszorg. De begeleiding concentreert zich op vier onderdelen 

van de beroepsvorming: stage, leren en studeren, ontwikkeling van de gewenste 

beroepshouding en persoonlijkheidsontwikkeling. Het opleidingstraject wordt 

beschouwd als een samenwerkingsovereenkomst tussen opleiders en leerlingen. 

“Het wederzijds conformeren is voorwaarde om aan de beoogde doelstelling te 

kunnen voldoen” (1996: 5). 

Welke ontwikkelingen nu precies geleid hebben tot de vastgestelde noodzaak 

voor geïntegreerde leerlingbegeleiding is onduidelijk. In het document spreken 

de schrijvers van “maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het 

onderwijs”. De “behoeften van de onderwijsvrager (leerling)” zouden zijn veranderd 

en ook het “onderwijsaanbod”. In acht punten worden de belangrijkste aspecten 

van deze veranderingen kort benoemd. Daarbij wordt een link gelegd tussen de 

toegenomen diversiteit in de leerlingenpopulatie (“allochtone leerlingen”) en 

kenmerken van leerlingen in het algemeen, in deze tijd, die het schoolsucces nadelig 

beïnvloeden. Zo zouden leerlingen binnen het gezin onvoldoende waarden en 

normen bijgebracht worden en tegelijkertijd zouden zij zich in toenemende mate 

met privé-problemen geconfronteerd zien. Voorts zouden leerlingen naast school 

andere verplichtingen hebben, als de zorg voor broertjes en zusjes, een spreekbuis-

functie voor de ouders, en banen in de avonduren en in het weekend. Ook zouden 

leerlingen mondiger geworden zijn. Daartegenover wordt gesteld dat ook het 

onderwijsaanbod veranderd is. Met name wordt gewezen op de “multiculturele 

samenstelling van groepen leerlingen”, onduidelijkheid over de inhoud van 

de verschillende beroepen bij de leerlingen en aanpassingsproblemen door de 

nadruk op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen. Er wordt een 
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beeld geschetst van een verslechterende situatie, waarbij docenten overbelast en 

overspannen raken door groeiend gebrek aan motivatie, houdingsproblemen en 

overmatige absentie van leerlingen, die in toenemende mate van buitenlandse 

afkomst zijn. 

De oplossing zien de schrijvers van het plan in de invoering van een nieuw 

systeem van geïntegreerde leerlingbegeleiding, met op elkaar afgestemde 

activiteiten en voorwaarden, en een goede overlegstructuur. Daarbij moet 

onderscheid gemaakt worden tussen verantwoordelijkheden van de school en 

juridische verantwoordelijkheden, met duidelijk omschreven taken voor elk van 

de betrokkenen: docent, mentor, leerlingbegeleider, directeur en ouders. Het 

beleidsplan werd goedgekeurd door het managementteam van de toenmalige 

afdeling Gezondheidszorg en vanaf april 1996 uitgevoerd volgens een zogenaamd 

Implementatieplan. Nieuwsbrief De Gazet constateert in mei 1996 op de voorpagina 

dat er geen brede steun is voor het verder ontwikkelen van beleid voor de 

“absentieproblematiek” en de “specifieke problemen van allochtone jongeren” door 

een werkgroep. De voornaamste kritiek op het beleids- en implementatieplan betreft 

de grootte van de formatie-eisen en onduidelijkheid over de taakverdeling tussen 

docenten, mentoren en de nieuw aan te stellen gespecialiseerde leerlingbegeleider 

(1996: 1). Besloten werd tot een experiment van een jaar. 

In volgende nummers van De Gazet staan geen berichten over het vervolg. In het 

tweede jaar dat ik veldwerk deed op de school werd de functie van gespecialiseerde 

leerlingbegeleider opgeheven, of liever wegbezuinigd in het kader van centralisering 

van diensten. Voormalig leerlingbegeleidster Marian Bosch werkt nu bij het Servicepunt 
aan het Frederiksplein, het centrale informatiecentrum van het ROC Amsterdam en 

omstreken. Daar ligt de nadruk op beroepskeuzetesten en assessment. Begeleiding 

van leerlingen op school geschiedt als vanouds door docenten in een dubbelrol als 

mentor. Binnen de school heeft een bezinning op het hoge verzuim onder leerlingen 

geleid tot de invoering van “leercontracten” tussen leerling en opleiding, in de 

persoon van de directeur. Bij het niet houden aan de afspraken vastgesteld in het 

leercontract volgt schorsing of zelfs definitieve verwijdering van school. 

De voorstellen beleid te ontwikkelen voor de specifieke, niet nader genoemde 

behoeften en problemen van “allochtone leerlingen”, voor scholing van mentoren 

of andere leerlingbegeleiders en het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn in 

de la blijven liggen. Nieuwe “moeilijke” doelgroepen dienen zich aan, leerlingen 

uit het speciaal onderwijs en volgens de directeur inmiddels ook asielzoekers. In 

de beleidsplannen van latere jaren zijn geen aanwijzingen voor doelgroepen- of 

diversiteitsbeleid te vinden.38

2.4.5. Ombuigen en bezuinigen
Twee jaar na de oprichting van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg is de 
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opdracht een eenheid te vormen in een transparante organisatie amper volbracht. De 

medewerkers van unit vijf zijn nog steeds ambivalent over de nieuwe structuur van 

de school en murw door alle vroegere fusieperikelen. De hele vernieuwingsoperatie 

en de daaruit voortvloeiende herinrichting van de onderwijsprocessen blijkt een 

tijdrovende, bijwijlen slopende en dure aangelegenheid. Op last van de directie is 

veel geld gestoken in het vergroten van de naamsbekendheid van de school met 

publiciteitscampagnes. Op facilitair gebied is er weinig verbeterd. Of de ROC-

vorming op termijn de vruchten afwerpt die zij beloofde, staat te bezien. Docenten 

refereerden in de interviews die ik met hen hield aan de voortdurende spanningen 

tussen de teams van de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende variant en de 

onmogelijkheid tot wederzijdse samenwerking. Ook benadrukten zij herhaaldelijk 

de kloof tussen management en werkvloer. 

Financiële problemen zorgen voor toenemende druk op school. Met de 

centralisering van de bedrijfsvoering werden ook de prestaties van de afzonderlijke 

afdelingen onder de loep genomen. De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

kwam er niet best uit qua kostenbeheersing en rendement. In 1998 werd een 

financieel tekort bekendgemaakt van bijna drie miljoen gulden. In opdracht van 

het College van Bestuur moest de school daarop een beleids- en saneringsplan 

opstellen. Het jaar daarop bracht de directie het Ombuigingsplan uit. Daarin wordt 

krachtig stelling genomen tegen de dreigende “ontmanteling” van de school via 

de “kaasschaafmethode” (1999: 1). De directie wijst erop dat het financiële tekort 

grotendeels buiten haar schuld om is ontstaan, namelijk door de “voortijdige 

beëindiging van de extra financiering die voortvloeide uit de overdracht van het 

inservice-onderwijs van het ministerie van VWS naar het ministerie van OC&W” 

(ibidem).39 Ook de terugloop van het aantal leerlingen en het voortijdig invoeren 

van rendementsbekostiging of outputfinanciering in de begroting zijn volgens de 

directie debet aan het huidige tekort. Tenslotte noemt de directie onduidelijkheden 

in de toedeling van personeelsleden. Zo is het de vraag of instructeurs tot het 

onderwijzend dan wel ondersteunend personeel gerekend moeten worden en heeft 

een keuze daarin financiële consequenties. 

Gezien de omstandigheden (“krapte arbeidsmarkt”) pleit de directie van de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg voor wijs beleid van het bestuur, om 

“in evenwicht te bezuinigen en investeren”, waarbij behoud van de kwaliteit van het 

onderwijs voorop staat. De oplossing voor de huidige problematiek wordt gezien in 

betere afspraken met “de klanten” en “langlopende leveringscontracten” op basis 

van een “opleidingsbeleidsplan” waarin maatwerk, cofinanciering en flexibiliteit, 

efficiëntie, effectiviteit en visie voorop staan.40 Een nieuw beleidsplan dus, dat nog 

geschreven moet worden. 

De toekomst zit volgens de schrijvers van het Ombuigingsplan in korte trajecten 

met een civiel effect, die in het kader van loopbaanbeleid aaneengeschakeld 
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kunnen worden. Beroepsopleidende en beroepsbegeleidende trajecten zullen 

vervangen moeten worden door flexibel in te zetten opleidingseenheden binnen 

de kwalificatiestructuur. Het resultaat van onderwijs dient te worden afgemeten 

aan de beheersing van vaardigheden. Dit vraagt om een herstructurering van 

het onderwijsprogramma met maximale ruimte voor training van vaardigheden 

in skillslabs en kennisverwerving met gebruik van ICT, in het bijzonder met 

beroepsspecifieke software (Ombuigingsplan, 1999, p. 9). Naast de ingrijpende 

reorganisatie van het onderwijs moet de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

zo snel mogelijk in één gebouw worden ondergebracht om te kunnen besparen op 

huur, personeelslasten en andere kosten. Gezien de vergevorderde plannen voor 

samenwerking met de units Educatie, Dienstverlening en Welzijn in zogenaamde 

werkmaatschappijen, stelt de directie voor alledrie in één gebouw onder te brengen 

(idem: 3, 9). 

Om haar goede bedoelingen kracht bij te zetten en werk te maken van interne 

reorganisatie en het verhogen van de “effectiviteit”, ofwel het rendement van de 

opleidingen, huurde de directie een adviesbureau in, bureau Kessels en Smit, om 

gezamenlijk een nieuw onderwijsconcept te ontwikkelen en op basis daarvan het 

benodigde nieuwe “opleidingsbeleidsplan” te schrijven. Een concept van dit plan 

verscheen in april 1999, met de titel De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Kwaliteit, 
bejegening, beroepsbekwaamheid, zelfgestuurd doorgaand leren.41 Al op de eerste pagina 

maken de opstellers duidelijk dat naast de druk vanuit het centrale ROC-bestuur 

ook de invoering van het nieuwe samenhangende opleidingsstelsel en recente 

ontwikkelingen in de wetgeving en organisatie rond de zorgsector de school dwingt 

tot het herzien van de vormgeving en de inhoud van haar opleidingen. 

De ontwikkelingen in wetgeving en organisatie van zorg waaraan gerefereerd 

wordt betreffen de overgang van aanbodgerichte zorg naar meer vraaggerichte zorg. 

Aanbod en organisatie van zorg moeten zich steeds meer richten op de behoeften en 

wensen van de cliënt. De overheid bevordert en bewaakt deze overgang onder meer 

met een viertal “kwaliteitswetten”. 42 De schrijvers van het conceptplan stellen dat 

wetten weliswaar garanties bieden, maar dat de zorg staat of valt met de geboden 

voorzieningen en vooral met de benadering van diegenen die de zorg verlenen. Die 

moeten dus goed opgeleid zijn.

Patiënten hebben rechten, hun klachten worden gehoord. Feit is dat zij nog 

steeds klagen en dat de meeste klachten nog altijd gaan over bejegening. Omdat 

kwaliteit van de zorg en bejegening van cliënten, patiënten en bewoners nauw 

samenhangen, heeft de ASG bejegening als centraal aandachtspunt opgenomen 

in het onderwijsconcept. Daarmee krijgt bejegening een centrale plaats in het 

onderwijs en gaat in de leerprocessen consequent de aandacht uit naar de manier 

waarop leerlingen cliënten (leren) bejegenen (Grotendorst en Loeffen 1999: 4). 
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Kwaliteit en bejegening zijn de sleutelwoorden in het opleidingsbeleidsplan 

nieuwe stijl. Daarnaast bevat het nieuwe onderwijsconcept de volgende elementen: 

beroepsbekwaamheid en zelfgestuurd, doorgaand leren. Beide kennen aan 

beroepspraktijkvorming en systematische opbouw van beroepsvaardigheden 

een belangrijke rol toe. Wie bekwaam is, wordt gekwalificeerd. Wie voor een deel 

bekwaam is, krijgt een deelkwalificatie. “Of je je bekwaamheid nu via een formeel 

of informeel leertraject hebt verworven, is niet van belang. Het leerresultaat telt.” 

Het nieuwe onderwijsconcept sluit aan bij het concept van het studiehuis in het 

voortgezet onderwijs en de trend naar competentiegericht onderwijs. Het vraagt 

om een volledige herziening van didactiek en inrichting van het onderwijs en een 

andere inzet van docenten. 

Het werken aan de ontwikkeling van bekwaamheid vraagt actieve, zelfstandige 

leerlingen. Docenten kunnen bekwaamheid niet overdragen, leerlingen kunnen 

bekwaamheid niet afkijken. Elke leerling moet zelf de eigen, persoonlijke 

beroepsbekwaamheid opbouwen. In het onderwijs moet daarom veel aandacht 

uitgaan naar de ontwikkeling van het leervermogen van de leerling (leren leren) 

[...] De rol van de docent is vooral voorwaardenscheppend: geschikte leer- en 

oefensituaties ontwerpen, leeractiviteiten kiezen, feedback geven, coachen. 

Docenten zullen daartoe een duidelijk beeld moeten hebben van het beroep 

waartoe zij opleiden en van de beroepspraktijk waar de leerlingen (gaan) 

werken. Van belang is ook de samenwerking met praktijk- en werkbegeleiders 

en leidinggevenden in de praktijk. Hoe kan het leren op school en in de 

praktijk een doorgaande lijn worden? Hoe maken we van de werkomgeving 

ook een uitnodigende leeromgeving? Hoe kunnen we situaties, problemen, 

instrumenten en opvattingen uit de praktijk benutten als rijke bron voor 

‘levensecht’ onderwijs? (Grotendorst en Loeffen 1999: 6-7)43

Of er op de werkvloer antwoorden gegeven kunnen worden op bovenstaande vragen, 

antwoorden die vervolgens leiden tot daadwerkelijke herinrichting van de didactische 

arrangementen die de school biedt, is vooralsnog onduidelijk. Onder dreiging van 

de invoering van outputfinanciering richten de opleidingscoördinatoren zich 

vooral op de contacten met het werkveld om stageplaatsen te garanderen en waar 

mogelijk het rendement te verhogen. Ze lijken het te druk te hebben om zich in 

te zetten voor de grondige herinrichting van de curricula en het gebouw waar de 

recente ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en het bijbehorende beroepsveld 

om vragen. Een plan voor met name didactische verbeteringen dat opgesteld werd 

door een medewerker van de afdeling onderwijsontwikkeling, op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek naar uitval dat zij deed in opdracht van de directie, is 

door team en directie terzijde geschoven (zie hoofdstuk 4).44 
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Het voorlopig resultaat van de stroom vernieuwingen die de afgelopen jaren 

geïntroduceerd werden op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

geeft een zorgwekkend beeld. Inhoud en kwaliteit van het onderwijs lijken 

ondergeschikt aan alle andere agendapunten. Uit een eerste landelijke evaluatie 

van de invoering van het nieuwe samenhangende stelsel in het beroepsonderwijs 

van de gezondheidszorg in 1999 komt naar voren dat de situatie op de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg niet uitzonderlijk is. Ook op andere regionale 

opleidingencentra is de onderwijsvernieuwing en reorganisatie nog in volle gang, 

volgens NIZW-onderzoekers Tiny Wieberdink en Harry Hens, die op basis van de 

evaluatie het rapport Vernieuwing in beeld schreven.45 Als knelpunten bij het doorvoeren 

van noodzakelijke vernieuwingen worden genoemd een hoge tijdsdruk, beperkte 

middelen (tijd en geld), weerstand of onvoldoende voorbereiding van docenten, en 

verschillen in visie. 

Op de meeste scholen - niet op de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg - is ervoor gekozen niet langer de traditionele vakken, maar de 

nieuwe eindtermen (derde generatie) als basis te hanteren voor het leerplan. Toch 

zijn de problemen hiermee niet opgelost. De nieuwe eindtermen zijn namelijk 

niet onverdeeld positief ontvangen in het werkveld; er wordt vooral geklaagd 

over het grote aantal eindtermen dat moet worden behaald in de zogenaamde 

beroepspraktijkvorming (Wieberdink en Hens 2000: 19-21). Verder zijn werkveld 

en onderwijsveld het niet eens over de ruimte voor algemene dan wel meer 

beroepsgerichte vorming. Ook aan de samenwerking tussen partijen uit beide 

velden schort het nogal; op managementniveau is daarover meer tevredenheid 

dan op uitvoeringsniveau.46 Wieberdink en Hens concluderen optimistisch dat 

de knelpunten niet overal even groot zijn, dat de implementatie van het nieuwe 

opleidingsstelsel op het moment van evalueren nog niet voltooid is en dat het op 

termijn vast beter gaat.47 

2.5. De leukste beroepen in de gezondheidszorg - beeldvorming
Met het oog op de  terugloop in het aantal inschrijvingen heeft de directie in de 

herfst van 1999 een nieuwe reeks wervende voorlichtingsbrochures en posters laten 

ontwerpen. Met de slogan “De leukste beroepen in de gezondheidszorg bij de ASG!” 

presenteert de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg zich aan het einde van 

de twintigste eeuw als modern, professioneel en dynamisch, een school die goede 

perspectieven biedt. De toon van de brochures is informeel: toekomstige leerlingen 

worden aangesproken met jij en jou. Ondanks de zorgvuldige vormgeving is 

tussen de regels sprake van tegenstrijdige boodschappen. Allereerst verhult de 

sekseneutrale benaming van de beroepen dat de opleidingen zich vooral op meisjes 

en vrouwen richten. De omschrijving van de taken in de folders is expres eenvoudig, 



Van “superschoolgebouw ” tot “armoeschool”

80

wat afbreuk doet aan de complexiteit van het werk (“Je zorgt voor koffie en thee, 

doet boodschappen voor de mensen en maakt een praatje met ze.”). De kansen op 

doorstroming en de perspectieven op de arbeidsmarkt worden gunstiger voorgesteld 

dan ze voor de meeste leerlingen uitpakken.48 De brochures tonen een ideaalbeeld.

De algemene brochure geeft een compleet overzicht van alle opleidingen die 

de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg biedt op de verschillende locaties.49 

In korte overzichtelijke paragrafen staan per opleiding de toelatingseisen vermeld, 

gevolgd door een korte omschrijving van het beroepsveld, de beroepseisen en 

-perspectieven, de inhoud en kosten van de opleiding en de aanmeldingsprocedure. 

Telkens wordt benadrukt dat werken in de gezondheidszorg primair werken met 

mensen is. “Verschillende mensen, elke dag weer. Oud of jong, Nederlander of 

buitenlander, in de gezondheidszorg is het een voorwaarde dat je ervan houdt om 

met mensen om te gaan. Zij maken je werk boeiend en afwisselend.” 

Het contact met mensen, hun dankbaarheid voor wat je doet, stellen de 

tekstschrijvers, compenseren de hoge werkdruk. “Een baan in de gezondheidszorg 

betekent ook: je handen uit je mouwen steken. Werken van negen tot vijf is er 

vaak niet bij. Het is dus hard werken, maar je krijgt er veel voor terug. Je bent 

belangrijk voor de mensen die je helpt en ondersteunt. Het is zinvol dat je er 

bent.” Die zinvolheid zit hem volgens de schrijvers niet alleen in het individuele 

contact met cliënten of patiënten, maar ook in de grote vraag naar goed opgeleid 

personeel in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en andere zorginstellingen. 

De boodschap is overtuigend genoeg: werken in de gezondheidszorg is zinvol, 

leuk, dankbaar, zwaar en nodig. “Rest alleen nog de vraag: ‘wil jij ook werken in de 

gezondheidszorg?’”Als het antwoord op die vraag ja is, lezen we in de brochure, ben 

je bij de ASG aan het goede adres. Het is een school met een “open en gezellige sfeer”, 

met “goede en persoonlijke begeleiding”. 

De foto’s in de brochure tonen lachende gezichten. De verschillende categorieën 

“zorgvragers” komen in beeld, al dan niet als ‘object’ van zorg. Zo is er een foto 

van een bejaarde, rokende dame in peignoir, een foto van een vrolijk lachend stel 

met Downsyndroom, een foto van een zieke, oudere vrouw in bed, en een foto van 

een patiënt in een tandartsstoel, met wijdopengesperde mond. De handelingen 

en technieken die met de verschillende beroepen verbonden zijn worden 

gesymboliseerd door afbeeldingen van instrumenten. Een uitvergroting van enge 

haken verwijst naar de opleiding voor tandartsassistent, een microscoop dient als 

pars pro toto voor de praktijk van een doktersassistent, een bloeddrukmeter staat 

model voor verpleegkundige handelingen, en een hand die zorgvuldig poeder schept 

in een potje verbeeldt de apothekersassistent. Met zorg wordt ook de diversiteit in 

de doelgroepen van de verschillende opleidingen en leerroutes in beeld gebracht, af 

te lezen aan de namen en portretten van leerlingen die persoonlijk model staan voor 

de huidige groepen leerlingen. Per opleiding stellen één of twee leerlingen zich voor 
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en vertellen over hun ervaringen op school en op stage. 

De leerling die model staat voor leerling-helpenden van de dagopleiding is Zahra 

Hassan, een vluchtelinge uit Somalië. Zij is één van mijn interviewees (zie hoofdstuk 

3). Ze staat stralend op de foto. Het onderschrift vermeldt dat ze twintig jaar is en 

eerstejaars helpende van de beroepsopleidende leerweg. Haar naam is fout gespeld. 

Ze vertelt waarom ze de opleiding doet. 

Ik heb voor de opleiding helpende gekozen om door te kunnen stromen. Later 

zou ik graag als verpleegkundige werken of misschien als doktersassistent. Ik zal 

kijken hoever ik kom, maar ik heb er vertrouwen in dat ik het kan. In mijn eerste 

jaar liep ik stage in een verzorgingshuis. Ik was een soort gastvrouw, zorgde 

voor koffie en thee, hield de huiskamer netjes en deed soms boodschappen voor 

bewoners. Ook kletste ik met ze en luisterde naar ze. Je bent er echt voor hen, 

ook als ze verdriet hebben en lang geen bezoek hebben gehad. Ik deed het niet 

omdat het moet, maar omdat ik het leuk vond om te doen. Na deze opleiding wil 

ik graag doorstromen naar een hoger niveau. Het lijkt me leuk straks nog meer 

dingen voor mensen te kunnen doen. Natuurlijk is het jammer als een stage 

afloopt, maar naar school gaan is ook weer leuk, omdat je alle klasgenoten weer 

ziet. Vakken als gezondheidszorg, waar je van alles leert over het lichaam en over 

ziekten, en Nederlands vind ik erg leuk en de school heeft aardige docenten.

In het waarschijnlijk sterk geredigeerde fragment vertelt Zahra over haar eerste 

ervaringen op stage in een verzorgingshuis. Ze voelde zich een gastvrouw en deed 

vooral licht werk. In haar promotieverhaal vertelt ze niet over de schaduwkanten 

van haar ervaringen op school en op stage. Dat was ook niet de bedoeling. In het 

interview komen deze wel aan bod. Zahra is dan inmiddels een jaar verder en minder 

optimistisch over haar kansen.  

In de beknopte brochure voor de opleiding helpende gezondheidszorg staat 

Zahra opnieuw persoonlijk model voor de doelgroep. Op de voorkant van de 

brochure staat waarschuwend: “Je moet niet te beroerd zijn om je handen uit de 

mouwen te steken”. De brochure is helder geschreven. In korte paragrafen lezen we 

wat een helpende doet, welke eigenschappen belangrijk zijn voor een helpende in 

spé en welke perspectieven een diploma helpende biedt.50 In de omschrijving van de 

inhoud van het beroep, onder de kop: “Wat doet een helpende”, worden de lichte 

taken waarover Zahra vertelde ook genoemd. Haast terloops wordt vermeld dat je 

mensen ook helpt bij het eten, het wassen en naar het toilet gaan. Dat deze taken 

ook zwaar of moeilijk kunnen zijn lezen we nergens. Als belangrijke eigenschappen 

worden geduld en begrip genoemd en het leuk vinden met mensen te werken en 

huishoudelijk en verzorgend bezig te zijn. De opleiding vereist volgens de brochure 

geen afgeronde vooropleiding. Wel moet je minimaal zestien jaar zijn en minstens 
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tien jaar onderwijs gevolgd hebben. 

Uit de brochures komt de Amsterdamsche School voor Gezondheidszorg naar 

voren als een leuke en gezellige school, waar je veel keuzen hebt en naar believen kunt 

doorstromen naar een hoger niveau. De school biedt voor elk wat wils, conform de 

missie die de school zichzelf stelde bij de oprichting. Werken in de gezondheidszorg 

wordt, in lijn met de landelijke beeldvormingscampagne zorgsector (De Zorg. Het 
echte werk), gepresenteerd als belangrijk en zinvol werk met goede perspectieven 

voor uiteenlopende groepen vrouwen. In dit opzicht is het veelzeggend dat de 

enkele man die geportretteerd is in de algemene brochure de hoogste opleiding 

volgt die de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg biedt: de opleiding voor 

verpleegkundige, op niveau vier. 

Het beeld uit de brochures contrasteert met de beelden die docenten en directie 

schetsen als ze praten over hun vak, over de leerlingen en over de school als geheel. 

Ze hebben er gemengde gevoelens over. De ambivalenties betreffen verschillende 

aspecten van de school, variërend van het curriculum, de motivatie van leerlingen 

en het gebrek aan samenwerking onder collega’s tot de soms moeizame contacten 

met zorginstellingen en het slechte imago van zorgberoepen in het algemeen. Ieder 

hanteert de ambivalenties op haar of zijn eigen manier. De oordelen bewegen zich 

tussen uitersten. Zo meent de directeur dat hij met zijn team goed emancipatorisch 

werk doet en is hij tegelijkertijd van mening dat het beroep helpende niet “appelleert 

aan moderne meiden” en dat zorgen “oninteressant werk blijft”. Hij noemt de 

school een “armoeschool” en kiezen voor verzorging als beroep een “armoekeuze”. 

Er zijn er maar weinig die zeggen: dit wil ik. Die meisjes die hier komen die 

kiezen helemaal niet! Ze willen helemaal de zorg niet in. Het zijn van die meisjes 

die op de middelbare school twee linkerhanden hebben, wel keten maar weinig 

opsteken, en dan zeggen die decanen: ‘ga maar de verzorging in’. Ze hebben 

geen zin, maar moeten toch wat. ‘De decaan zegt dat ik moet.’ En het betreft 

natuurlijk ook veel meisjes uit onvolledige gezinnen. En zo slecht is dat nog niet 

voor die meisjes. Ze krijgen bij Tineke de kans om die slechte vooropleiding aan 

te vullen en stromen dan door naar BOL 3. Dan hebben ze in vier jaar toch nog 

een aardig diploma. 

Aan de constatering dat de meeste meisjes geen bewuste of positieve keuze maken 

voor de zorg als werkterrein knoopt Bert een ander probleem vast: niet iedereen 

die opgeleid is voor de zorg en een diploma haalt, gaat ook echt aan het werk in 

de zorgsector. Hij stelt het nogal kras: “Van de honderd die hier starten, gaan er 

uiteindelijk vijftien werken in de zorgsector”. Toch meent hij, in een eigen evaluatie 

van de op zijn zachtst gezegd ongunstige statistieken, dat de school het niet slecht 

doet en dat leerlingen er veel leren. 
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Van de honderd die hier starten, gaan er uiteindelijk vijftien werken in de zorg. 

Maar zo slecht doen we het nog niet. We doen goed emancipatorisch werk voor 

startkwalificaties van meisjes. Ze kunnen er echt wat mee op de arbeidsmarkt. 

Blokker erkent ons diploma. Het diploma telt. Alle meiden komen goed terecht. 

Ze worden chef kassa bij Dirk van de Broek of gaan werken bij McDonalds. Ik doe 

goed werk met BOL 2. We hebben redelijk veel diploma’s elk jaar. Als je ziet hoe 

ze hier binnenkomen en hoe ze dan aan het eind, met hun diploma, weggaan… 

Ze veranderen enorm. Dan hebben ze echt wat geleerd. Intuïtief en ondanks alle 

voorschriften doen we het eigenlijk nog heel goed: er lopen weinig leerlingen 

weg. Het is een hecht team, bij BOL 2. Alleen, ze leiden nauwelijks op voor de 

zorg. Ze maken van een onevenwichtig meisje met een slechte vooropleiding één 

die wat afgemaakt heeft en die kan kiezen in het leven. En soms kiezen ze zo voor 

de zorg.

Met het beeld dat Bert schetst van de opleiding oordeelt hij over de leerlingen 

die de opleiding doen en evalueert hij de prestaties van het team docenten. Het 

is interessant hoe hij in zijn oordeel van perspectief wisselt en het relatieve succes 

van de opleiding afwisselend aan zichzelf en aan het team toeschrijft. Opvallend 

is de tegenstrijdigheid in het beeld dat hij schetst van de meisjes die de opleiding 

volgen: hij heeft een lage dunk van hun kwaliteiten, maar vindt het leuke meiden 

die toch heel wat opsteken op ‘zijn’ school. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat “de 

meiden” het een saaie school vinden. “Er zijn geen mannen, ze moeten heel veel 

schrijven, teveel, er zijn geen feesten...” Over de kwaliteit van de beroepsopleiding is 

hij ambivalent. Enerzijds schat hij die laag in: de meisjes gaan ermee aan het werk in 

de supermarkt in plaats van in het beroepsveld waarvoor ze zijn opgeleid, het veld 

van de professionele zorg. Anderzijds waardeert hij de opleiding positief, omdat zij 

meisjes in staat stelt, wellicht voor het eerst, te “kiezen in het leven”. 

De centrale boodschap van zijn verhaal is dat het geen slechte school is. De 

school, de docenten en de leerlingen doen het in de gegeven omstandigheden niet 

slecht. Anderen, zoals opleidingscoördinator Tineke Sorgdrager en enkele docenten 

van de dagopleiding voor helpende geven een minder positief beeld. Het is opvallend 

dat de negatieve beeldvorming vooral de leerlingen betreft, en externe, beperkende 

regelgeving. De eigen opleidingspraktijk blijft buiten schot.

2.6. Lieve, drukke leerlingen met een verhaal – stereotypen
Leerling-helpenden komen overwegend van het vbo. In de grote steden worden 

vbo-scholen, inmiddels omgedoopt tot vmbo door fusie met mavoscholen, in 

toenemende mate bezocht door kinderen van kleur met een familiegeschiedenis 
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van migratie of vlucht. Het betreft in het algemeen kinderen van de tweede of zelfs 

al derde generatie migranten, al zitten er ook “zij-instromers” tussen, dat wil zeggen 

leerlingen die elders geboren zijn en pas op latere leeftijd naar Nederland kwamen. 

Leo Prick, ‘onderwijswatcher’ en adviseur voor scholen en ministerie, stelt dat 

het vbo is verworden tot restonderwijs, “een afvalbak voor probleemgevallen” 

(Prick, geciteerd in Vermeulen 2000: 1).51 De probleemgevallen zijn volgens 

hem grofweg te onderscheiden in drie groepen: kinderen met leer-, gedrags- en 

opvoedingsmoeilijkheden, kinderen met een laag IQ en “allochtonen die de taal niet 

beheersen”.  Het falen van het vbo wijt hij aan het gebrek van een gedifferentieerde 

aanpak voor elk van deze drie groepen. 

Die drie groepen hebben allemaal een andere aanpak nodig. Generieke 

oplossingen werken in zo’n situatie niet. Vastplakken aan het vmbo helpt niet. Ze 

allemaal met de handen laten werken, helpt ook niet. En ze allemaal verplichten 

de basisschool nog eens over te doen helpt al helemaal niet. Je frustreert ze alleen 

maar. Je bezorgt ze alleen maar weerzin tegen school en onderwijs.

Prick meent dat de kwaliteit van het onderwijs onbetrouwbaar is en dat de 

kwaliteitsverschillen tussen de verschillende sectoren uit de hand lopen. 

“Hoe verder men afdaalt in het onderwijsgebouw, hoe lager de kwaliteit.” Hij 

noemt daarbij met name het vbo en de middelbare beroepsopleidingen aan de 

regionale opleidingencentra, waar jarenlange bezuinigingen en ingrijpende 

structuurveranderingen hun tol eisten. Pricks analyse van een falend vbo is 

grotendeels ook van toepassing op het kmbo, waarin dezelfde groepen leerlingen 

samenkomen zonder gedifferentieerde aanpak. 52 

In zijn wat gechargeerde en sombere verhaal wijst Prick op een belangrijk 

punt: onderwijs dat niet toegesneden is op de behoeften en wensen van leerlingen 

of hen om andere redenen niet aanspreekt, leidt tot frustraties en nodigt uit tot 

verzet. De praktijk op het laagste opleidingsniveau op de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg is een schoolvoorbeeld van Pricks gevolgtrekking en sluit ook aan 

bij zijn verklaring. Leerlingen met leer-, gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden, 

of een combinatie van deze drie, alsmede leerlingen met fysieke handicaps als 

slechthorendheid en leerlingen die het geschreven Nederlands onvoldoende 

beheersen worden in één klas gezet met leerlingen waar weinig mee aan de hand 

is. Dit leidt tot onwenselijke situaties. Zo zijn leerlingen die het gesproken en 

geschreven Nederlands voldoende beheersen verplicht de lessen Nederlands 

te volgen. Voor slechthorende leerlingen zijn geen aangepaste leermiddelen 

beschikbaar. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs - de “vso-tjes”, zoals ze 

in de wandelgangen door docenten genoemd worden - voor wie leren in de praktijk 
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minstens zo belangrijk is als leren uit een boek, belanden in een schakelklas zonder 

noemenswaardige stagemogelijkheden.53

De didactische middelen en kennis om deze ongelijke groep, waarbinnen 

overigens nog grote onderlinge verschillen bestaan, gedifferentieerd les te geven zijn 

beperkt. Dit roept de nodige frustratie op bij individuele en groepen leerlingen, wat 

zijn weerslag heeft op de sfeer in de klas en de houding van docenten. De weerzin 

en weerstand onder veel leerlingen uit de schakelklas en de opleiding voor helpende 

gezondheidszorg staan in schril contrast met de doelen die het ROC Amsterdam 

en omstreken en de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg zich stellen: het 

bieden van onderwijs op maat voor leerlingen met uiteenlopende maatschappelijke 

en culturele achtergronden en persoonlijke mogelijkheden. 

De directeur, de opleidingscoördinator en de docenten van de opleiding voor 

helpende gezondheidszorg zijn het ten dele eens met het sombere beeld dat Prick 

schetst, al delen ze zijn verontwaardiging niet en rekenen ze het zichzelf niet 

persoonlijk aan. In hun ogen zijn de leerlingen het probleem. Zij veranderen in de 

loop der jaren weliswaar van moedertaal, kleur, achtergrond en cultureel erfgoed, 

maar zijn in hun ogen constant in hun beperkte vermogen en geringe motivatie om 

te leren. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in onderstaand fragment uit het interview 

met directeur Bert, waar hij in vogelvlucht de verschuivingen beschrijft en verklaart 

die de laatste vijftien jaar zijn opgetreden in de leerlingenpopulatie van zijn school. 

 

Voorheen hadden we bijvoorbeeld verpleegsters uit Wognum. Die hadden 

allemaal een stabiele ouderlijke achtergrond. Die hadden een goed mavodiploma, 

zes d’s, en die deden dan in drie-en-een-half jaar MDGO vp [middelbaar 

dienstverlenend en gezondheidszorg onderwijs, met specialisatie verpleging]. 

Dat waren allemaal van die Bianca’s, stevig, met van die klapkuiten. Die kwamen 

van buiten Amsterdam. Maar die bronnen droogden op. Toen kwamen de 

migrantenmeiden. Maar het was een erg witte opleiding, die MDGO vp. Net als 

hier. Je ziet hier ook geen enkele zwarte docent. Dus dat ging niet zo soepel. Dan 

stelden ze gewoon hogere eisen en dan kwamen ze er niet in. Ik kom zelf van een 

zwarte school [Joke Smit, ISKV] en ik heb een zwarte vrouw, die ook kamerlid is. 

Ik zou het wel anders willen, maar we hebben een volledige personeelsstop. We 

staan niet open voor migranten. Alleen als er een tekort is. Eerst de Surinaamse 

en Antilliaanse vrouwen, toen de Belgen in het zuiden en nu komen de Ieren 

en de Polen. We hebben de Antillen leeggezogen. Maar nu is het op. En met de 

jongens wil het niet echt lukken. Er zijn er nu weer zeven begonnen op BOL 3. 

Van die zeven houd ik er één over. Ik zie nu al wie het is. Het zijn de jongens 

die een beetje excentriek zijn, die redden het. Vorig jaar hadden we er één bij 

de diploma-uitreiking met een hanekam. Alle mannen in de zorg gaan voor de 
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hogere beroepen, het hbo. Leidinggevende functies, opleidingscoördinator. Het 

zijn curriculumdesigners, planners. En die meiden moeten het werk blijven 

doen… 

Bert heeft een kloppend verhaal hoe het komt dat “die meiden” het werk moeten 

blijven doen en “de jongens” het, op een enkele excentriekeling na, nog steeds 

niet willen doen. Zijn verklaring heeft betrekking op verschillende niveaus in de 

beeldvorming en organisatie van de zorgsector. Het verhaal volgt zonder pauze op 

zijn eerdere omschrijving van de verschuivingen in de leerlingenpopulatie. Het 

is een sterk retorisch en bijna hermetisch verhaal, dat Bert als directeur lijkt vrij 

te pleiten van verantwoordelijkheid om de situatie te verbeteren. Via een omweg 

langs groepen Amsterdammers met hun specifieke zorgbehoeften, landelijk 

verantwoordelijke beleidsmakers als de staatssecretaris van VWS en lokale actoren 

als decanen van vbo-scholen, komt Bert uiteindelijk weer uit bij de leerlingen van 

zijn school. Die zijn weliswaar lief en leuk, maar in onderwijskundig opzicht niet 

gemakkelijk te bedienen. 

…Er is niet gewerkt aan imagoverbetering. Migrantenjongens die hoeven niet zo 

nodig. Die geloven niet dat het zorgen voor oudere mensen echt een beroep is. Er 

is ook teveel onzekerheid in de zorgsector, de druk is te hoog, de dienstroosters te 

krap. Er komen hier uitzendbureaus werven voor de zorg, ook instellingen, maar 

ze bieden gewoon te weinig salaris. Ik ben zo boos dat niemand het probleem 

ziet. Je kunt het demografisch zo uitrekenen. Amsterdam heeft een gigantische 

zorgbehoefte. Er wonen hier ook veel bijzondere mensen. Mensen met aids, 

veel ouderen, WAO-ers, daar zitten we ook goed in hier, migranten… De 

staatssecretaris ziet het wel, maar doet er niks mee. Dan is er een beperkt aantal 

jongelui op de middelbare school en daar wordt aan getrokken. De werving moet 

natuurlijk uitgaan van de werknemers zelf. Dat zijn de sleutelfiguren. Iedereen 

heeft wel nichtjes en buurmeisjes… Die instroom moet veranderen. De decanen 

van de vbo-scholen, die sturen nu hun kneusjes hierheen. Ze zeggen het zelf ook: 

‘laat ons eens een week stage lopen in een instelling’. We moeten ze laten ervaren 

wat het werk inhoudt. Maar ook mond-op-mond reclame kan enorm goed 

werken. Maar dan moet het hier wel leuk zijn. 

Bert vervolgt zijn betoog zonder onderbreking met een tirade tegen de stroom van 

bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwingen, om te eindigen bij het problematische 

van de huidige leerlingenpopulatie. 

Nu moeten we breed opleiden. Als schooldirecteur vind ik dat heel goed. Maar 

werkt het ook? Je hebt aansluitende trajecten nodig. Zelfs een gediplomeerd 
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tandartsassistente moet bij mondhygiëne helemaal bij nul beginnen. Die 

brede opleiding moet dan wel ook gewaardeerd worden bij de afnemers. Maar 

de gehandicaptenzorg heeft niets aan iemand uit de algemene ziekenzorg. We 

moeten niet aan onderwijsvernieuwing doen, maar aan verbetering. We moeten 

de opleidingen richten op de praktijk. En dan met individueel maatwerk. Zorgen 

dat die leerlingen wat leren, dat ze daar goed in zijn. In brokken. Bij ons is het 

teveel gehussel. Leerlingen snappen niet meer waar ze mee bezig zijn. Vergelijk 

het met koken met vier pannen op het vuur. Dat kun je allemaal een voor een 

doen, maar het moet natuurlijk tegelijk klaar. Dan moet je goed roeren en op 

elkaar afstemmen… Je moet werken met kleine doelen. Ze hebben immers grote 

concentratieproblemen. Van MBD tot teveel kleurstoffen. Het zijn allemaal 

hele lieve, drukke leerlingen. Allemaal met een verhaal. Ze zijn vaak emotioneel 

verward, ze kennen de cultuur van geen kant. En dan moet zo’n meisje snoezelen 

met zo’n bejaarde. Weet zij veel wat dat is! Of liedjes zingen van vroeger. Dat 

is toch wel heel anders dan een Turkse achtergrond bijvoorbeeld. Die meisjes 

moeten na de middelbare school daar eerst eens voorzichtig aan wennen. Daarom 

hebben we ook die stagemoeders. Dat zijn eigenlijk meer reservemoeders, geen 

officiële stageplaatsen. 

Berts gloedvolle monoloog is een weliswaar sterk normatieve, maar toch ook rake 

typering van de huidige dilemma’s in het onderwijs en het beroepsonderwijs van de 

zorg in het bijzonder. Zijn betoog maakt duidelijk waar het op de werkvloer van de 

school wringt tussen de verschillende visies van docenten, opleidingscoördinator en 

management. 

Met zijn visie op het geheel zit Bert gedeeltelijk op één lijn met de 

huidige opvatting van beleidsmakers en werkgevers in de zorg, die stellen dat 

personeelstekorten en lage instroom op de beroepsopleidingen vooral te wijten zijn 

aan het imagoprobleem van de zorgsector. Anderzijds sluit hij met zijn ideeën hoe 

het onderwijs effectiever te maken aan bij een kritische groep onderwijsonderzoekers 

en -adviseurs, die pleiten voor een grondiger afstemming van het beroepsonderwijs 

op de bijbehorende beroepspraktijk en op de behoeften en noden van individuele 

deelnemers. Ondanks zijn kritische perspectief verraadt zijn beschrijving van de 

verschillende doelgroepen stereotiepe manieren van spreken over leerlingen in dit 

type beroepsonderwijs, over leerlingen van kleur en over migrantendochters op de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg in het bijzonder. De oplossing: goed 

roeren en op elkaar afstemmen, klinkt gemakkelijker dan ze is in het krachtenspel 

tussen leerlingen, docenten, management, zorginstellingen en overheid.

Opleidingscoördinator Tineke legt andere accenten in haar analyse van de 

knelpunten op de opleiding. Waar Bert een grote kluwen van problematische 

aspecten ziet, brengt Tineke de knelpunten terug tot vermeende en reële 
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problemen in de levens van de leerlingen. In haar overzicht van verschuivingen in 

de leerlingenpopulatie begint ze in 1990. Sinds dat jaar is er een grote instroom van 

“buitenlandse leerlingen”. Zonder spoor van ironie vertelt Tineke dat leerlingen uit 

Kudelstaart of Hoofddorp zich “het leplazerus schrikken” als ze zien dat er “zoveel 

zwarte leerlingen” zijn. “Moeders bellen op of er niet een andere school is - alsof 

onze leerlingen de taal niet zouden spreken of dommer zouden zijn.” 

Tineke kent de debatten over witte en zwarte scholen en lijkt duidelijk stelling 

te nemen tegen vooroordelen op basis van taal en kleur. In het vervolg van haar 

verhaal duiken echter net als bij Bert herhaaldelijk stereotiepe beelden op van 

migrantendochters en meisjes met een vluchtverleden als homogene groep.54 Het zijn 

beelden die deel zijn van hetzelfde vertoog dat maakt dat witte leerlingen van buiten 

Amsterdam zo schrikken als ze voor het eerst op school komen en dat hun moeders 

zich bezorgd doet afvragen of hun kind op deze school wel goed terechtkomt. Het is 

het hardnekkige vertoog van de achterstand, gesproken in de retoriek van de nieuw-

realisten.55 De leidende gedachte in dit vertoog is dat een andere taal, kleur of cultuur 

dan de wit-Nederlandse leidt tot een niet-Nederlandse socialisatie en oriëntatie en 

tot blijvend gemankeerde beheersing van de Nederlandse taal. Daarmee zijn in de 

ogen van nieuw-realisten de voorwaarden voor goede schoolprestaties, het succesvol 

betreden van de arbeidsmarkt en integratie in de samenleving beperkt. In dit 

vertoog is een school waar leerlingen in de meerderheid zijn die met hun uiterlijk 

en/of tongval verwijzen naar de wereld buiten Nederland, leerlingen die Nederlands 

als tweede of derde taal leerden, kwalitatief bij voorbaat minder goed dan een school 

waar zij een minderheid vormen. 

Tineke zou dit laatste punt weerspreken. In haar ogen zijn taal noch kleur van 

migrantenleerlingen problematisch, maar wel hun directe omgeving.

Onze leerlingen hebben over het algemeen ingewikkelde familierelaties. Veel 

ouders zijn gescheiden. Het percentage ligt boven het landelijke gemiddelde. 

Het thuisfront is onstabiel. De ouders zijn vaak erg streng, zoals bij de 

Surinaamse meisjes, ze slaan en rammen veel, meer dan in bijvoorbeeld Turkse 

en Marokkaanse gezinnen. Ook is er veel desinteresse onder de ouders, met 

name bij migranten. Dit jaar bijvoorbeeld, waren de Hollandse ouders meer 

geïnteresseerd. Die komen op de ouderavonden. Die anderen zien we niet.  

Tineke verbindt de door haar geconstateerde desinteresse voor de schoolloopbaan 

van dochters met veronderstellingen over het schoolverleden van migrantenouders 

zelf. Surinaamse moeders zijn volgens Tineke het minst geïnteresseerd. Ze komen 

niet op ouderavonden en oudergesprekken of ze komen zelf drie kwartier te laat, 

zoals de moeder en dochter met wie ze vanmorgen om half tien een afspraak had, 

vlak voor ons gesprek. 
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Ter ondersteuning en bevestiging van haar gelijk brengt Tineke uitspraken van 

anderen ter tafel, die nauw betrokken zijn bij het onderwijs op de Frederik Roeske. 

Zo haalt ze instemmend de visie aan van Marian Bosch, tot 1999 gespecialiseerd 

leerlingbegeleider op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg en co-auteur 

van het genoemde beleidsplan Geïntegreerde leerlingenbegeleiding. Zij stelt volgens 

Tineke dat het grootste probleem van leerlingen met een niet-Nederlandse 

culturele achtergrond de verwestersing is. “Ouders worden strenger uit angst dat 

hun dochters de familie te schande zullen maken door al te vrij gedrag, bijvoorbeeld 

met jongens”, vat Tineke haar visie samen. Welke conclusies er aan deze constatering 

verbonden moeten worden is onduidelijk in Tinekes verhaal. Ze stelt namelijk dat 

de instroom van migrantendochters in de afgelopen tien jaar weinig consequenties 

heeft gehad voor de inrichting van het onderwijs. In haar visie behoefden alleen “zij-

instromers uit Afrikaanse landen” wat extra aandacht en ondersteuning bij het leren 

van Nederlands.

Niet alleen migrantenleerlingen met ongeïnteresseerde of gescheiden ouders 

zijn in Tinekes ogen problematisch, maar ook leerlingen uit het speciaal onderwijs. 

Ter verduidelijking van deze constatering verwijst Tineke naar een opmerking 

van voormalig adjunct-directeur Ria Visser: “Zij zegt dat het zo opvallend is op 

ouderavonden, dat je het bij de deur al kunt zien, als leerlingen met hun ouders 

binnenkomen: dat is er één voor de korte opleiding. Het ivbo straalt er vanaf, de ouders 

zijn anders gekleed…”56 Ook docenten van de hogere opleidingen voor assistenten 

gezondheidszorg (doktersassistent, tandartsassistent en apothekersassistent), 

alledrie niveau 4 opleidingen, zeggen volgens Tineke herhaaldelijk: “Wat hebben 

jullie een rare leerlingen! Dat kinderlijke gedrag in de kantine”. Tineke bevestigt 

het scherpe oordeel met een anekdote over een aankomende leerling voor schooljaar 

1999-2000. 

Ze zijn natuurlijk ook geestelijk achter, onze leerlingen. Niet iedereen, maar 

toch… Bijvoorbeeld tijdens de intake. De vader komt mee voor de intaketoets. De 

antwoorden komen langzaam. Dan vraag ik: ‘wat doet je vader?’ Dan zegt zo’n 

meisje: ‘Japanologie in Leiden en mijn moeder is kunstenaar’. Vader zegt dan: 

‘Mag ik wat meer vertellen over Merel? Ze gaat heel lief om met ouderen, ze heeft 

vanuit de vso stage gelopen in De Rietvinck en in Bernardus en daar zelfs met 

dementerenden gewerkt, daar ging ze ook heel leuk mee om’. We zullen eens 

zien hoe dat in het eerste jaar gaat... 

Vso-leerlingen zijn een aparte categorie leerlingen op de opleiding voor helpende. 

Tineke heeft er in het algemeen weinig vertrouwen in dat ze het ver zullen brengen. 

In hoeverre haar inschatting van de cognitieve vermogens (“geestelijk achter”) van 

leerlingen alleen op vso-leerlingen betrekking heeft of ook op leerling-helpenden 



Van “superschoolgebouw ” tot “armoeschool”

90

met een reguliere vooropleiding is niet duidelijk. 

Het hanteren van negatieve stereotypen door beroepsvormers in de 

onderwijspraktijk is geen lokale eigenaardigheid of uit zijn verband gerukte, 

ongelukkig gekozen momentopname. Dit blijkt onder meer uit een publicatie 

van de Landelijke Organisatie VormingsWerk Jongeren (LOVWJ), die van 1987-

1991 een ontwikkelgroep begeleidde voor emancipatiebeleid in het (meisjes)kmbo 

(Dijkhuizen 1992).57 De samenstelster van het rapport, Bep Dijkhuizen, concludeert 

dat er in het onderwijs racistische ondertonen zijn en dat er in het algemeen teveel 

van wordt uitgegaan dat “allochtone meisjes” zich als één groep met dezelfde 

eigenschappen laten omschrijven en benaderen. Dijkhuizen vat de gangbare 

retoriek rond uitval of afhaken van meisjes van kleur in het onderwijs samen met 

een vijftal uitspraken die op veel scholen te horen zijn: “Ze kunnen het niet”; “Ze 

willen niet”; “Ze mogen niet”; “Ze hebben het niveau niet”; “Je krijgt geen hoogte 

van hun motivatie” (Dijkhuizen 1992: 10). Het zijn frasen die ik tijdens mijn 

veldwerk veelvuldig beluisterde in de docentenkamer. 

Als tegenwicht voor kortzichtige of racistische benaderingen op scholen pleit 

Dijkhuizen voor facetbeleid, waarbij aandacht is voor individuele verschillen tussen 

leerlingen en hun mogelijkheden, capaciteiten en ambitie, verschillen die vervolgens 

als handvat gebruikt kunnen worden om persoonlijke leerroutes uit te zetten die 

tot meer “leer-succes” leiden. Tegelijkertijd, benadrukt Dijkhuizen in haar rapport, 

moet niet worden voorbijgegaan aan gemeenschappelijke ervaringen van meisjes van 

kleur, zoals de inperkende en demotiverende invloed die uitgaat van discriminatie 

op scholen en op de arbeidsmarkt. Achterin de publicatie staan uitgangspunten en 

doelstellingen voor dergelijk facetbeleid, als ook een concretisering ervan in de vorm 

van onderwijskundige en organisatorische aanbevelingen en een voorbeeld van een 

anti-racisme-reglement. Helaas is het tij voor emancipatorische benaderingen 

op scholen er tien jaar na de publicatie van haar aanbevelingen niet gunstiger op 

geworden. 

2.7. Wegen en gewogen worden - het intakeritueel
Op open dagen, twee keer in het voorjaar, worden geïnteresseerde jongeren en de 

vrienden of ouders die ze meetronen positief en uitnodigend tegemoetgetreden. 

Het hele docententeam van de opleiding voor helpende is verplicht aanwezig om 

uitgebreid te vertellen over de vakken en de opleiding als geheel. Vaak worden 

voorlichtingsvideo’s getoond. Die hebben echter niet altijd het gewenste effect 

en lijken soms zelfs eerder af te schrikken. Na de open dagen is er een eerste 

inschrijfronde. Diegenen die bewust kiezen voor een opleiding in de zorg melden 

zich dan. De meesten schrijven zich echter pas op de valreep in, als de zomervakantie 

voor de deur staat. Ze zijn nog deels leerplichtig of willen de studiefinanciering 
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veilig stellen. 

Leerlingen die zich willen inschrijven voor een opleiding op de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg krijgen een informatieboekje van de gekozen opleiding, 

een intakeformulier en een motivatieformulier. De formulieren moeten ze liefst ter 

plekke invullen. Op het intakeformulier wordt onder de kop persoonlijke gegevens 

nadrukkelijk gevraagd naar nationaliteit en duur van het verblijf in Nederland. 

Leerlingen worden op deze categorieën geregistreerd in de leerlingenadministratie. 

Dit is belangrijk in verband met de financiën: voor leerlingen uit bepaalde groepen 

kregen scholen tot voor kort extra geld en formatie om verwachte leerachterstand 

op te vangen en weg te werken.58 Leerlingen die invullen dat ze niet in Nederland 

geboren zijn of dat hun ouders elders geboren zijn moeten na het invullen van de 

formulieren verplicht een schriftelijke toets Nederlands doen. De toets bestaat uit 

tekstverklaring met meerkeuzevragen. Afhankelijk van de score mogen leerlingen 

wel of niet deelnemen aan het reguliere programma van de tweejarige opleiding.59 

Het resultaat horen ze tijdens het intakegesprek.

Op het intakeformulier moeten aankomende leerlingen afgezien van de 

gebruikelijke persoonsgegevens aan de hand van vragen een beeld geven van 

hun schoolloopbaan, inclusief eventuele problemen daarbij. Er wordt expliciet 

gevraagd naar zittenblijven, verwijzingen naar het speciaal onderwijs en voortijdig 

afbreken. Ook wordt een inschatting gevraagd van de eigen capaciteiten, leerstijl en 

leerhouding met vragen als: “Welke vakken vond je leuk en niet leuk, moeilijk of 

makkelijk en waarom?”; “Werk je liever zelfstandig of in groepjes?”; “Wat vind je 

van de scholen waar je op hebt gezeten en waarom vind je dat?”; “Als we je school 

zouden bellen, wat zouden ze dan zeggen over je gedrag, je tempo, je omgang 

met medeleerlingen en leraren en je aanwezigheid?” Daarnaast wordt naar de 

thuissituatie gevraagd: “Heb je genoeg tijd en ruimte om je huiswerk te maken?”; 

“Hebben je ouders belangstelling voor jouw opleiding?” Systematisch worden 

factoren die het leerproces en de kansen op succes negatief kunnen beïnvloeden 

afgecheckt. Onderaan het formulier is ruimte vrijgelaten voor een algemene 

indruk van de intakers, die op basis van het ingevulde formulier het intakegesprek 

voorbereiden. 

Als het intakeformulier is ingevuld, volgt het standaardmotivatieformulier. Dat 

valt met de deur in huis: “Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?” In de regel 

vullen leerlingen daar vage antwoorden in, variërend van “Het lijkt me leuk” tot “Ik 

wil graag met mensen werken”. De daarop volgende vragen testen of ze een juist 

beeld hebben van het beroep waarvoor opgeleid wordt. Op het motivatieformulier 

voor helpende gezondheidszorg staat bijvoorbeeld een lijst met werkzaamheden. 

De bijbehorende vraag luidt: “Welke werkzaamheden horen bij je taak als je in 

de thuiszorg dan wel in een verzorgingshuis werkt als Helpende?” Vervolgens 

moet gekozen worden tussen boodschappen doen, wonden verzorgen, ramen 
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lappen, bewoners troosten, bedden opmaken, spelletjes doen en kunstgebitten 

schoonmaken. De meeste leerlingen hebben geen ervaring in de ouderenzorg of 

hebben zelfs nog nooit een verzorgingshuis van binnen gezien. Toch kruisen ze 

over het algemeen de gewenste antwoorden aan. Verwarring bestaat hooguit over 

de meer medisch-verzorgende handelingen. Helpenden mogen geen wonden 

verzorgen of medicijnen toedienen, verzorgenden wel. 

In het volgende vraagcluster moet een combinatie van open en gesloten 

vragen leiden tot een beeld van de verwachtingen en de verborgen verlangens 

die de leerling heeft. Bij de vraag “Waarom vind jij dat jij geschikt bent voor een 

beroep in de verzorging?” moeten eigenschappen aangekruist worden. De lijst is 

met opzet een mengeling van positieve en minder fraaie eigenschappen, reële en 

overspannen beroepswensen die iemand meer of minder geschikt maken voor 

een verzorgend beroep. In de regel kruisen leerlingen vooral de positieve, meer 

algemene karaktereigenschappen aan: “omdat ik veel geduld heb”; “omdat ik thuis 

ook veel meehelp”; “omdat ik goed naar andere mensen kan luisteren”; “omdat ik 

graag mensen help”; “omdat ik niet gauw boos word op andere mensen”. Niemand 

kruist uit zichzelf aan “niets anders te weten” of “niet goed te kunnen leren”. 

Diegenen die nu aankruisen dat ze leuk met kinderen om kunnen gaan en 

graag babies willen verzorgen vallen door de mand. “Zet dat maar uit je hoofd, 

de komende twee jaar”, is de wat barse reactie van de docenten die leerlingen 

tijdens het intakegesprek met de door hen ingevulde antwoorden op het formulier 

confronteren. Uit ervaring weten docenten dat meisjes die persé met kinderen 

willen werken, maar wegens hun te lage vooropleiding niet terecht kunnen op 

de opleiding van hun voorkeur en zich daarom als leerling-helpende inschrijven, 

meestal voortijdig afhaken. Ook de antwoorden op de laatste vraag van het 

motivatieformulier: “Wat wil je graag worden?”, verraden de meer verborgen 

ambities en doen eerdere pogingen tot het invullen van gewenste antwoorden te 

niet. Veel meisjes vullen hier beroepen in met een relatief hoog aanzien of glamour-

gehalte, zoals verpleegkundige en stewardess. 

Zelden komt de beroepswens van aankomende leerling-helpenden overeen met 

het beroep waar ze op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg voor zullen 

worden opgeleid. Docenten die de intake doen signaleren die discrepantie en wijzen 

kandidaten daar nadrukkelijk op. Toch wordt zelden iemand afgewezen. Dit heeft 

in eerste instantie te maken met een gebrek aan alternatieven voor de leerling zelf. 

Sinds de afschaffing van O & S, het aparte beroepsoriënterende programma, kiezen 

leerlingen noodgedwongen voor een bepaalde sector van het beroepsonderwijs, ook 

al twijfelen ze aan de beroepsrichting of liggen hun ambities op een ander vlak. 

De “dramatische terugloop” in het aantal leerlingen waar opleidingscoördinator 

Tineke regelmatig aan refereert, speelt in combinatie met het personeelstekort 

in de zorgsector eveneens een rol in het ruimhartige toelatingsbeleid. Het maakt 
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de intakegesprekken bijkans tot een overbodige vertoning. De intake is dan ook 

niet zozeer een selectiemiddel, maar eerder een persoonlijke kennismaking met 

aankomende leerlingen. Een derde reden voor het geringe aantal afwijzingen is 

de opnameplicht die het regulier beroepsonderwijs heeft. Alleen bij uitzondering 

kunnen leerlingen in het vroege stadium van de aanmelding geweigerd worden.60

 Bij beide formulieren ligt de nadruk op zelfbeoordeling. Na inschrijving volgt 

een uitnodiging voor het intakegesprek. Het tijdstip van aanmelding bepaalt voor 

een deel de inschatting die intakers vooraf maken van leerlingen: hoe later, hoe 

minder gemotiveerd. Soms wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar nog 

een extra intakeronde ingelast, om de klassen te vullen. 

Een intakegesprek wordt voorbereid op basis van de ingevulde formulieren en de 

resultaten van de toets Nederlands. Twee docenten houden samen het gesprek. Ze 

spreken meestal drie leerlingen per dagdeel en nemen voor elke kandidaat maximaal 

een half uur. De één leidt het gesprek, de ander maakt aantekeningen, observeert 

en stelt eventueel aanvullende vragen. In het gesprek worden kandidaten op de 

consistentie van hun antwoorden getest en wordt hun leerhouding, zelfpresentatie 

en kans van slagen beoordeeld. Naast de al genoemde aandachtspunten worden 

andere risicofactoren nagegaan: de afstand en reistijd tussen thuis en school, 

de houding ten opzichte van huishoudelijk en “vies” werk als het uithalen en 

schoonpoetsen van kunstgebitten en het verschonen van bedden waarin gepoept is, 

wijzen van vrijetijdsbesteding, toekomstplannen en eventuele verborgen ambities. 

Docenten menen door ervaring mogelijke drop-outs al bij binnenkomst te 

herkennen, op uiterlijk en houding. Dat maakte mij nieuwsgierig naar het verloop 

van de intakeprocedure, als startpunt van de opleiding. Mijn verwachting was dat al 

bij de start van het opleidingstraject beelden van de ideale helpende of verzorgende 

in spe zich kruisen met beelden van de gemiddelde leerling en met zelfbeelden en 

zelfpresentaties van individuele leerlingen. De uitkomst van de intakegesprekken 

vormt de basis voor de verwachtingen die docenten en leerlingen van elkaar en van 

het komende schooljaar hebben. Op grond van die verwachtingen verdelen docenten 

leerlingen in klassen en zijn leerlingen zonder het te beseffen geplaatst in een groep 

met meer of minder kans van slagen. Door de zwakke, minder gemotiveerde of 

weifelachtige leerlingen bij elkaar te plaatsen in één klas zijn ook de andere docenten 

op voorhand gewaarschuwd niet te hoge verwachtingen van hen te hebben.

Op een maandagochtend in juni 1998 woonde ik drie intakegesprekken bij 

die geleid werden door Tineke en haar rechterhand Els, docente persoonlijke & 

maatschappelijke vorming. De drie meisjes die deze ochtend hun opwachting 

maakten op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg waren qua culturele 

achtergrond representatief voor de etnisch-culturele diversiteit in de klas op de 

opleiding voor helpende. Tineke stelde me bij binnenkomst van elke kandidaat 

voor als vanzelfsprekend deelnemer aan het gesprek, zonder verdere uitleg. Terwijl 
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ik luisterde, bladerde ik door de aanmeldings- en motivatieformulieren en maakte 

aantekeningen. Aan het einde van de gesprekken vroegen Els of Tineke steevast of ik 

nog vragen had. Een enkele keer maakte ik van de gelegenheid gebruik. 

De eerste kandidaat, Ayse, krijgt meteen na binnenkomst te horen dat haar score 

op de toets Nederlands slecht was, maar net voldoende om niet in de schakelklas 

te hoeven. Ze heeft 26 van de 49 punten gehaald. Ayse haalt haar schouders op. Ze 

houdt haar jas aan en wil niets drinken. Ze vertelt desgevraagd dat ze na het vbo een 

jaar mode en kleding deed, maar dat niet leuk vond. Na de schoolexamens is ze gaan 

werken bij Komart, achter de kassa. Ook dat vond ze naar eigen zeggen niet leuk. 

Haar schoolloopbaan begon slecht: al in de kleuterklas bleef ze zitten (“Ik schreef 

met links en we gingen ook nog verhuizen”). Op het vbo moest ze de vierde klas nog 

eens overdoen. Haar vakkenpakket bestond uit Engels, Nederlands, verkooppraktijk, 

mode en kleding, wiskunde en tekenen. Ze liep stage in een schoenenwinkel en bij 

C&A. “Stage en school, vond ik best wel moeilijk…” Toch zegt Ayse liever naar school 

te willen dan te werken. Met vier vriendinnen heeft ze zich dit jaar aangemeld voor 

de opleiding helpende gezondheidszorg. Ze hadden van een vriendin gehoord dat 

verzorging een leuke opleiding is. De vriendin heeft zich ook ingeschreven en doet 

de intake op dezelfde dag, maar bij een andere koppel docenten. 

Ayse vindt zichzelf op veel van de vereiste kenmerken geschikt voor het beroep 

van helpende, ze heeft althans op het motivatieformulier aangegeven dat ze geduldig 

is, goed kan luisteren en graag mensen wil helpen. Nadrukkelijk wordt gecheckt of 

ze ook bereid is het “vieze werk” te doen. Als voorbeeld noemt Tineke billen afvegen 

van oude mensen en kunstgebitten indoen. Ayse knikt zo’n beetje. Ze komt niet 

heel enthousiast over, maar geeft ook geen aanleiding om haar te licht te bevinden. 

Tegen het einde van het gesprek zegt ze dat ze het soort werk kent omdat kennissen 

van haar het doen. Wie of wat blijft onduidelijk.

Tineke probeert door te vragen over haar beroepsvoorkeur. Op het 

motivatieformulier heeft ze bij de laatste vraag: “Wat wil je later worden?” namelijk 

ingevuld: “Ik weet het niet”.

Je ziet het wel zitten [de opleiding]?
Waarom niet? Ik waag het er wel even op.

Wat vinden je ouders?
Ja, wat jij leuk vindt, dan doe je het maar. Wij houden je niet tegen.

Tineke geeft het op. Els schrijft. Als uitsmijter wordt Ayse gevraagd waar ze het 

liefst haar eerste stage doet: in een leergezin of in een verzorgingshuis. Ze geeft 

de voorkeur aan het eerste: “Eerst leren hoe het allemaal gaat, voor ik naar een 

verzorgingshuis ga”.

Als tweede kandidaat komt Manisha binnen, één van mijn latere interviewees 
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(zie hoofdstuk 5). Ze komt van dezelfde school als Ayse. Ze vond alle vakken leuk, 

behalve wiskunde. Op het eerste gezicht lijkt ze timide, ze zegt weinig bij het 

doornemen van de toets. Els stelt nu de vragen en Tineke schrijft. Ze leest de score 

van de toets Nederlands voor: 33 van de 49 punten. Globaal gaat ze de antwoorden 

na die Manisha op het motivatieformulier schreef. Manisha haakt daar zelf op in en 

benadrukt dat ze graag anderen helpt. “Ik ben altijd behulpzaam, ik help oudere 

mensen met oversteken en boodschappen doen. Ik ben de middelste, ik doe de 

meeste dingen thuis. Ik vond verzorging altijd al leuk, ik heb er geen hekel aan.” 

Manisha vertelt spontaan dat ze het liefst kraamverpleegkundige wil worden. Ze 

zegt te weten dat dat op deze opleiding niet kan en dat je ervoor door moet leren. Op 

Els’ vraag: “En heb je daar tijd voor? Je hoeft nog niet gauw te trouwen?” gaat ze niet 

in. Ze vertelt dat haar moeder in de thuiszorg werkt als alfahulp. Zelf is ze niet eerder 

in een verzorgingshuis geweest, wel heeft ze gewerkt als schoonmaakster. 

Manisha geeft korte, voorbeeldige antwoorden. Bij de assessment-achtige vragen 

giechelt ze eerst, maar denkt vervolgens serieus na. De ervaringen van haar moeder 

vormen bij het antwoorden een belangrijk referentiekader. Els vuurt een reeks 

vragen op haar af om achter het masker van voorbeeldigheid te komen.

Wat zou je doen als een mevrouw nooit bezoek krijgt, bijvoorbeeld haar dochters komen nooit op 
bezoek?
Als je erg gehecht bent aan die persoon, dan bel je ze op. Dat doet mijn moeder 

ook.

Ik probeer je een uitspraak te ontlokken, maar het lukt niet… Hoe was je op je vorige school? 

Prompt lukt het wel en laat Manisha een glimp van haar andere kant zien. 

Ik kan wel af en toe bijdehand zijn, dat geef ik best wel toe. Ik was heel rustig in 

de klas. Ik ging me irriteren omdat mijn nichtje aids had. Had ik meer aandacht 

voor haar. De juffrouw ging me irriteren. Ze zei: ‘je moet op school zijn’. Volgens 

mij is ze ook een beetje dement, ze is al oud en zit al heel lang op school.

De ervaringen met het zieke nichtje hebben diepe indruk op Manisha gemaakt. Ze 

komt er regelmatig op terug, ze voelt zich erg verantwoordelijk, maar het lijkt ook 

een excuus om schoolse verplichtingen mee uit de weg te gaan. “Maar meestal ben 

ik wel op tijd op school”, concludeert ze zelf geruststellend. 

Els gaat niet op het verhaal over haar nichtje in en brengt het gesprek terug 

op school en leren. Het is opvallend hoe Manisha telkens slechts een deel 

van de samengestelde vragen beantwoordt. Toch laat Els zo’n antwoord voor 

wat het is en gaat verder met haar standaardlijst, volgens de indeling van het 

motivatieformulier. 
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Stel dat ik je docent ben, en je bent het niet met me eens?
Dan lach ik je uit. Dat had ik laatst ook met een oude docent… In het examenjaar 

ben ik meer gespannen, dan ben ik nerveus … In het begin ben ik niet zo…

En hoe ben je met huiswerk? De regel hier is: geen boek, geen les. Dan mag je de les niet in. Dat kan 
behoorlijk oplopen.
Elke dag een half uur: leren, leren, leren…

Tempo?s
Mwahh, gaat wel.

Wat vindt je moeder van je keuze?
Mijn moeder zegt: wat je leuk vindt, moet je doen. Ik ga niet voor je kiezen.

Moeten we nu nog meer van je weten, bijvoorbeeld faalangst of hardop lezen in de klas…
Ik wil niet hardop lezen in de klas! Als ik moet lezen, dan zeg ik tegen de juf: ‘ik 

heb geen zin’.

Denk je dat je het kunt? Het is wel zwaar werk, veel lopen, tillen… Dat weet je moeder ook wel.
Mijn moeder heeft last van haar rug.

En jij?
De laatste tijd krijg ik vaak hoofdpijn. M’n neef heeft migraine. Als ik mijn hoofd 

schud, lijkt het of mijn hersenen bewegen. Laatst ook, ik dacht dat ik dood ging. 

Ik denk dat ik naar de dokter moet gaan. Daar heb ik een hekel aan, aan prikjes 

enzo.

Ben je ergens allergisch voor of ben je bang voor honden?
Nee, ik ben niet allergisch. Wel bang voor honden.

Tot slot geeft Manisha aan dat ze het liefst begint met stage in een verzorgingshuis. 

“Daar leer je veel dingen en als ik daar ervaring heb, dan weet ik wat ik in het gezin 

moet doen.” 
Als laatste deze ochtend komt Naomi binnen, met blauwe nagels en een nylon 

jack dat ze aanhoudt. “Ik doe nu mode en kleding en daar heb ik spijt van. Ik vind het 

leuk om mensen te helpen. Jonge mensen of oude mensen, dat maakt me eigenlijk 

niet veel uit.” Tineke heeft de leiding weer overgenomen van Els en reageert met 

een blik op het motivatieformulier: “Maar je schreef op: ‘ik wil kleuterleidster 

worden’”. Naomi reageert ad rem: “O ja. Maar in het boekje staat toch dat je 

door kan stromen?” Tineke beaamt dat, maar zegt met klem dat als ze voor deze 

opleiding kiest, ze het werken met kinderen voorlopig uit haar hoofd moet zetten. 

“Instellingen begeleiden je intensief. Dat willen ze niet voor niets doen. Dus als je 

hier begint, moet je je voor de volle honderd procent inzetten.” Ze vervolgt met het 

aftasten van eventuele weerstand tegen de meer fysieke aspecten van het beroep.
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Stel dat je iemand moet helpen zijn kunstgebit in te doen. Hoe zou je dat vinden?
Raar, want ik heb het nog nooit gedaan. Ik zou het wel kunnen leren. Mensen 

wassen vind ik wel vervelend. Dat heb ik nog nooit gedaan. Alleen babies enzo. Ik 

heb veel broertjes en zussen op wie ik pas. Als het moet, dan doe ik het…

Doe je graag huishoudelijk werk, schoonmaken enzo?
Huishoudelijk werk vind ik niet zo leuk. Maar ik doe het wel. Ik moet thuis veel 

doen: kleren wassen, vegen, dweilen, afwassen.

Bij een ander is het altijd veel leuker. [waarschuwend]In het eerste jaar krijgen jullie veel 
huishouden.
[kijkt ongelovig] Hmmmm. Ik hoop dat het lukt, ik ga er gewoon het beste van 

maken. Stage lijkt me toch wel griezelig, omdat ik voor het eerst mensen help…

Volgens de gegevens van het motivatieformulier bleef Naomi in de eerste klas van 

het vbo zitten. Waarom wordt niet goed duidelijk uit haar verhaal. Tineke probeert 

het via een andere weg.

Wie is je mentor? Wat zou hij over je zeggen?
Dat ik niet lastig ben, ik ben best wel rustig. Wel aardig.

Je praat nu best wel, dus zo heel erg verlegen ben je niet. Merken ze je wel op, ben je niet te rustig?
Nee, er is een meisje, die is nog rustiger dan ik.

Welke vakken vond je leuk?
Ik ging nooit naar wiskunde toe. Hij [de leraar] zei: ‘ik heb het al zoveel keer 

uitgelegd’. En dan ga ik er niet meer naar toe. Hij legt het toch niet goed uit.  

Kom je wel elke dag op school?
Ik ben wel vaak op school. Wel ‘s als ik naar de tandarts moest en ik had nog 

twee uur school, dan ging ik gewoon naar huis. Ik kom wel soms, vaak, te laat op 

school en dan moest ik een stempeltje halen bij de administratie en dan moest ik 

het in de pauze inhalen. Ik ga altijd om acht uur van huis en dan mis ik de tram 

- ik weet niet, ik kom altijd te laat.

Tineke fronst haar wenkbrauwen en legt uit dat ze op deze school de klas niet in mag 

als ze te laat komt voor de eerste les en dat ze, als het vaker voorkomt, geen toets mag 

doen. Naomi herneemt zich en zegt snel dat ze ervoor zal zorgen op tijd te komen. 

Op de vraag naar haar tempo antwoordt ze dat haar juf bij mode en kleding haar 

traag noemde, maar dat haar werk wel altijd heel netjes was. Tineke fronst opnieuw 

en vraagt vervolgens naar haar vrijetijdsbesteding. 

Wat doe je in je vrije tijd?
Bij familie langs. Met vriendinnen naar buiten. En alle soaps kijken, ja, heel 

leuk, heel veel. Ook wel lezen. Met Nederlands moest ik heel veel boeken lezen, 
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nu ja, niet veel, drie boeken. Ik heb niet veel boeken thuis. Veel meer strips en 

meidenboeken, dat vind ik leuk. De Tina. ‘s Middags tv. ‘s Avonds maak ik 

huiswerk. 

Heb je een eigen kamer om huiswerk te maken?
Nee, ik heb geen eigen kamer, ik heb veel broers en zusjes. Drie broers en drie 

zussen. Ik maak het aan het bureau van mijn zus, die doet het ‘s middags. 

Wat vindt je moeder ervan?
‘Je mag beginnen waar je mee wilt beginnen. Je mag het zelf weten. Wat je leuk vindt.’

Moeten we verder nog iets van je weten? Ruzie met zusjes of …?
Nee.

Riagg, medicijnen, bang voor honden?
Ja! Voor alle. Voor honden ben ik zeker bang.

Naomi vraagt zelf nog over doorstroommogelijkheden, naar kinderleidster. 

Tineke antwoordt streng. 

Als je naar de LKC wilt en eerst deze opleiding doet, heb het daar dan de komende twee jaar niet over. 
Met name niet tijdens de stage - die begeleiden je dan heel goed en willen dat niet voor niets doen. 
Na de twee jaar kun je het ons weer zeggen en dan helpen we je verder. Heb je een stagevoorkeur?
Leergezin.   
Waarom? Lijkt je dat veiliger?
Ik wil toch eerst het leergezin.

Het gesprek is afgelopen. Naomi verlaat zichtbaar opgelucht het lokaal. Tineke 

en Els zijn zeer tevreden over de intakes van vanmorgen. De meisjes zijn alledrie 

aangenomen. Tineke: “Ze praten ook wel. Ja, dat was echt leuk.” Ook het andere 

koppel dat intakes afnam komt enthousiast terug. Het is één van de laatste rondes, 

deze week. Er zullen waarschijnlijk vier klassen eerstejaars starten na de zomer, en 

een schakelklas. 

De welwillende, positieve reacties van de docenten houden mede verband met de 

daling van het aantal aanmeldingen in de afgelopen jaren. Er valt weinig te kiezen. 

Zelden wordt iemand afgewezen op grond van haar antwoorden of de indruk die ze 

wekt. Het intakeritueel met zijn voorgeschreven rollen staat model voor de manier 

waarop docenten relaties aangaan met leerlingen in de loop van de opleiding: 

welwillend, geroutineerd, met de nodige afstandelijkheid. 

2.8. Spanningen en sporen - conclusie
Een etnografische benadering van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 

door beschrijving van een aantal materiële, historische, organisatorische, retorische 
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en symbolische facetten roept meer vragen op dan zij beantwoordt. In de 

beschrijving van de facetten wordt duidelijk dat de school een complex weefsel is 

waar voortdurend aan getrokken en gepeuterd wordt, maar waar tegelijkertijd ook 

op voortgeborduurd wordt. De beschrijving van de school wekt de schijn volledig te 

zijn, maar is in feite een partial view, een compositie van impressies en verhalen door 

een beroepsmatig geïnteresseerde buitenstaander. 

Welke wereld leerlingen betreden op het moment dat ze zich inschrijven voor een 

opleiding op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg is op grond van deze 

beschrijving niet eenduidig vast te stellen. Welke subjecten de school vormt in het 

licht van de “technologie” die zij belichaamt en welke betekenissen deze subjecten 

toekennen aan de beoogde vorming is er evenmin aan af te lezen. Het antwoord 

op deze vragen is afhankelijk van de verwachtingen en ervaringen van individuele 

nieuwkomers die goede bedoelingen, ingesleten denk- en gedragspatronen en 

frustraties van gevestigden ontmoeten, bevestigen en uitdagen. Het beschrijven van 

de technologie van het onderwijs zoals Kumar voorstelt, is dan ook slechts een begin 

in het begrijpen van haar wordingsgeschiedenis en eigen aard, een voorzet tot het 

duiden van de interactie die er plaatsvindt. 

Het beeld van de school dat uit de beschrijving van de facetten naar voren 

komt stemt eerder droevig dan hoopvol. Het gebouw lijdt aan gebrekkig 

en achterstallig onderhoud, de faciliteiten zijn niet toereikend of zelfs maar 

‘modern’, de geschiedenis is ambivalent, de organisatie is zwaar van bureaucratie 

en regelgeving, de beeldvorming is verhullend en tweeslachtig, de doelgroep heet 

vooral problematisch en de intake is een routineus ritueel. Binnen de muren van 

de school creëren leerlingen en beroepsvormers samen elke dag opnieuw de regels 

van het onderwijsspel. Daarbij staat de gewenste uitkomst vast: het behalen van een 

beroepskwalificatie voor een verzorgend beroep. De kaarten liggen niet gunstig voor 

de gewenste uitkomst en de speelruimte van de betrokkenen is beperkt. Desondanks 

slagen leerlingen en docenten er in grote lijnen in een betekenisvolle praktijk 

gestalte te geven op school. Soms leidt dat tot succes en behalen leerlingen de 

gewenste startkwalificatie voor de zorgmarkt. In andere gevallen voeren wederzijds 

onbegrip en frustratie de boventoon, en haken leerlingen af. 

Een andere blik op de wereld die meisjes en een enkele jongen betreden als 

leerling-helpenden bieden interpretaties van hun levens- en ervaringsverhalen 

(hoofdstukken 3, 5 en 6) en van interactiepatronen in de klas (hoofdstuk 4). Toch 

kan vooraf geconcludeerd worden dat de materialiteit, achtergrond en organisatie 

van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg valkuilen en conflicten creëren 

voor zowel leerlingen als docenten. Deze worden gevoed door ingebouwde 

spanningen tussen verschillende groepen actoren, op verschillende niveaus. Zo zijn 

er verschillen in opvatting over leerlingen, onderwijs en zorg tussen het werkveld 

(zorginstellingen en praktijkbegeleiders) en het onderwijsveld, tussen docenten 
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onderling (theorie- en praktijkopleiders, BOL-ers en BBL-ers), tussen docenten, 

onderwijsontwikkelaars en management (opleidingscoördinator en directie), tussen 

verschillende lagen bestuur van het ROC Amsterdam en omstreken, en tussen 

landelijke richtlijnen en lokale uitvoering. Deze verschillen van opvatting leiden tot 

botsingen in de opleidings- en begeleidingspraktijk. 

In de tweede plaats is het onderwijs op de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg historisch belast: het leidt op voor een als typisch vrouwelijk 

geclassificeerd en navenant dubbelzinnig gewaardeerd werkveld. Deze last uit zich 

in de vorm van spanningen in alle onderdelen van de onderwijspraktijk en in de 

lage status en beperkte arbeidsmarktwaarde van het te behalen diploma. In de derde 

plaats lijdt de school onder de voortdurende zucht naar reorganisatie die zelden tot 

verbetering op de werkvloer leidt. 

Leerlingen hebben over het algemeen geen weet van de oorzaken van deze 

valkuilen en conflictstof, maar ondervinden er wel de gevolgen van. Verklaringen 

voor weerspannige klassen en hoge uitvalspercentages moeten daarom niet 

uitsluitend gezocht worden in leerlingkenmerken en evenmin in algemene 

schoolkenmerken, maar voor een belangrijk deel in de dagelijkse onderwijspraktijk 

zelf en in de voorwaarden voor succesvol leren helpen en verzorgen die zij al dan niet 

biedt. 

Daarmee is het verband tussen een lokale onderwijspraktijk, de technologie van 

het gezondheidszorgonderwijs en de grotere bewegingen in onderwijsland meteen 

duidelijk. Jarenlange bezuinigingen in het (beroeps)onderwijs, een niet aflatende 

stroom wets- en beleidswijzigingen, fusies en schaalvergroting, emancipatorische 

retoriek zonder toereikende daden of middelen, hardnekkige onderwaardering 

van zorg als vak en (beroeps)activiteit, en een moeizame, trage omschakeling 

naar intercultureel en inclusief onderwijs lieten hun sporen na op de opleiding 

voor helpende gezondheidszorg. Hoe deze sporen de speelruimte tussen agency 

en disciplinering in het dagelijks leven op school beïnvloeden en hoe leerlingen 

deze sporen al dan niet opmerken, van kritisch commentaar voorzien en er hun 

conclusies aan verbinden zien we in de volgende hoofdstukken. 
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1 Waar ik spreek van ‘de school’, heb ik vier samenhangende organisaties op het oog: de dagopleiding 
voor helpende; het gebouw waar deze opleiding gehuisvest is met de opleidingen voor verzorgende 
en assistenten gezondheidszorg; de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg als bestuurlijke 
eenheid, en ten slotte het overkoepelende Regionale Opleidingencentrum Amsterdam en 
omstreken (ROC Amsterdam), waar ze alledrie deel van zijn. De context maakt duidelijk waar welk 
deel van het grote geheel van het ROC Amsterdam en omstreken bedoeld wordt. 

2 Deze teksten trof ik aan op de leesplank in de koffiekamer van de docenten, in de kleine, nagenoeg 
ongeordende archiefkamer op de eerste verdieping of kreeg ik met toestemming van docenten en 
directie van de secretaresse. 

3 Nita Kumar stelt dat de technologie van het onderwijs in onderzoek naar de relatie tussen school 
en staat, als in onderzoek naar de manier waarop een school nationale subjecten vormt, vaak ten 
onrechte weinig of geen aandacht krijgt. De faciliteiten en fysieke ruimte die een school biedt 
beïnvloeden immers de symbolische ruimte van haar gebruikers, de interacties tussen hen, hun 
speelruimte en ook de waarde en waardering van wat zij doen en willen. Dit geldt niet alleen voor 
scholen in verre landen als India, maar ook voor scholen in een Westeuropees land als Nederland. 
Door te kijken naar de technologie van het onderwijs kunnen materiële en betekenisgevende 
aspecten van het onderwijsproces op hun cultuur-historische verbondenheid en politieke lading 
onderzocht worden. Nita Kumar, ‘Learning Modernity? The Technologies of Education in India’, 
paper gepresenteerd op de Amsterdamse School voor Sociale Wetenschappen, 3 maart 2000. De 
benadering van Kumar is niet nieuw. Ook de Nederlandse psychiater Arie Querido bijvoorbeeld 
keek in zijn historisch overzicht van de zieken- en armenzorg in West-Europa expliciet naar de 
materialiteit ervan. Dit is terug te zien in de manier waarop hij zijn boek indeelde in hoofdstukken, 
respectievelijk: ‘De functie’, ‘De vorm’, ‘De middelen’ en  ‘De mensen’. Godshuizen en gasthuizen. Een 
geschiedenis van de ziekenverpleging in West-Europa, Amsterdam: Wetenschappelijke Uitgeverij 1967 
(1960). Zie ook hoofdstuk 7.

4 De klassieke opening van een monografie is de arrival story, die dient als smaakmaker, maar tegelijk 
ook de authenticiteit van de etnografische stem onderstreept. De meer of minder impliciete 
boodschap ervan is: Ik ben er geweest, ik heb het gezien, dus is het waar wat ik vertel. Zie voor 
een kritische beschouwing van dergelijke verhalen onder meer Charlotte Aull Davies, Reflexive 
Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others, London/New York: Routledge 1999.

5 Het gebouw is in 1975 omgetoverd tot een jeugdherberg. 
6 De volledige naam van de begraafplaats luidt Rooms-Katholieke Begraafplaats Buitenveldert. 

De begraafplaats ligt aan de Frederik Roeskestraat, nummer 103. Regelmatig trekt er een 
begrafenisstoet voorbij aan de noodlokalen. De dapperen in de klas maken dan hardop een 
schatting van de kosten door de volgauto’s te tellen. “Zo, dat is een rijke!” Anderen huiveren en 
duiken met hun neus in hun boek. 

7 Met de invoering van nauwkeurig omschreven eindtermen per opleiding ligt het accent op het 
aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van het betreffende beroep. 
Op veel ROC’s zijn dientengevolge vakken als gymnastiek en beeldende vorming afgeschaft. 
Daarbij spelen ook de financiën een rol. Inmiddels subsidiëren de ministeries van OC&W en VWS 
projecten om de jongeren op de ROC’s weer in beweging te brengen, aangezien zij in hun vrije tijd 
bijbanen, huiswerk en de liefde voorrang schijnen te geven boven sport. Zie Jacqueline Kuijpers, 
‘Zapgymnastiek’, NRC Handelsblad, 4 november 2000, p. 53.

8 In De Gazet uit februari 1994 staat vermeld dat “de huiskamer” werd ingericht van het geld dat 
de verkoop van de “grootkeuken” opbracht, die indertijd gebruikt werd door de koks van de 
mariniers. Zie volgende paragraaf. De Gazet, nieuwsbrief van de afdeling gezondheidszorg, College 
Beroepsonderwijs Amsterdam, jaargang 2, nr. 1, februari 1994, p. 1.

9  Met etnisch homogeen doel ik op een bepaalde culturele verwantschap op basis van herkomstland 
van leerlingen of hun ouders. Leerlingen vormen groepjes en vriendschappen grotendeels maar 
niet uitsluitend langs etnische lijnen. Ik wil hiermee niet zeggen dat binnen etnische groepen die 
van buitenaf, voor buitenstaanders homogeen lijken, of althans met één label aangeduid worden, 
bijvoorbeeld Marokkaans, geen culturele verschillen bestaan. Die zijn er nadrukkelijk wel, zoals 
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verschillen verbonden met moedertaal (Berbers of Marokkaans-Arabisch), geboortestreek (stad of 
platteland, kust of berggebied), klasse en opleidingsniveau van de ouders, etcetera.  

10 Akte NXII is een nijverheidsakte, waarmee bevoegdheid verkregen wordt les te geven in 
de vakken huishoudkunde, gezondheidszorg, koken en voedingsleer, wasbehandeling, en 
textielwarenkennis. 

11 Hoe waar mijn opmerking uit het inleidende hoofdstuk is, dat antropologen altijd ingehaald 
worden door veranderingen van de werkelijkheid op het moment dat zij hun indrukken 
opschrijven en de dynamische werkelijkheid daarmee fixeren, blijkt uit de recente veranderingen 
in het gezondheidszorgonderwijs aan het ROC Amsterdam. In hoofdstuk 7 ga ik daar kort op in.

12 Tineke doelt op de proefprojecten voltijds kort middelbaar beroepsonderwijs voor zestien- tot 
achttienjarige schoolverlaters, die zich in korte tijd landelijk uitbreidden. Zie hoofdstuk 7.

13 De OVDB, opgericht in 1938, groeide uit tot het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs voor de 
sectoren gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport. Het is gevestigd in Bunnik. Volgens 
de glossy brochure uit 2000 opereert de OVDB tegenwoordig op het snijvlak van het onderwijs en 
de beroepspraktijk, waarbij het zich met name richt op verbetering van de afstemming tussen 
de twee velden. Concreet betekent dit een adviserende rol ten aanzien van de inrchting van het 
beroepsonderwijs, formele erkenning en begeleiding van leerbedrijven en toezien op de kwaliteit 
van examens. Het effect van de OVDB, januari 2000.   

14 De samenwerking tussen de teams van de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende variant 
van de opleiding voor helpende gezondheidszorg verloopt moeizaam. Dit heeft te maken met 
het feit dat de teams van verschillende scholen komen met ieder hun eigen onderwijscultuur. Er 
werd in het voorjaar van 1997 een werkgroep ingesteld om het programma voor de toen nieuwe 
opleiding helpende gezondheidszorg op niveau 2 gezamenlijk te ontwikkelen. Hierin zaten vanuit 
de beroepsopleidende kant Tineke Sorgdrager en Els Brouwer. Door verschillen van opvattingen 
en ook verschil in doelgroep werken de twee teams niet samen, ook al leiden ze allebei op voor 
hetzelfde beroep. 

15 In het Ombuigingsplan van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg (1999) reageert de directie van de 
Amsterdamse School voor Gezondheidszorg op het door het bestuur geconstateerde financiële 
tekort van 2,7 miljoen gulden met verklaringen voor het ontstaan ervan en voorstellen voor 
bezuinigingen. Zie paragraaf 2.4.5. Ombuigen en bezuinigen.

16 Een dergelijk percentage uitval (dertig procent) is normaal in het beroepsonderwijs. 
17 Het Servicepunt is het informatiecentrum van het ROC Amsterdam en omstreken. De medewerkers 

geven persoonlijk advies bij het kiezen van een opleiding en doen zo nodig ook beroepskeuzetests 
en assessments. Het Servicepunt is op het Frederiksplein, nummer 52. 

18 Het Jan Speijkercentrum is sinds kort omgedoopt in VMBO-op-maat; het bedient dezelfde, 
“moeilijke” doelgroepen of risicojongeren als voorheen.

19 Actief burgerschap is in de ogen van de paarse regering uit de jaren negentig van de twintigste 
eeuw primair het verrichten van betaalde arbeid. Ook de inburgering van nieuwkomers voert 
idealiter via lessen Nederlands als tweede taal en maatschappelijke oriëntatie naar integratie door 
betaalde arbeid.

20 De rendementsbekostiging gaat uit van een basisfinanciering op grond van instroom, en een 
prestatie-opslag afhankelijk van het resultaat, dat wil zeggen het aantal behaalde diploma’s. De 
prestatie wordt bepaald door het verschil in instroom- en uitstroomniveau van de deelnemer, de 
zogenaamde toegevoegde waarde. Binnen het ROC Amsterdam e.o. wordt ook wel gesproken van 
outputfinanciering. 

21 Beleidsagenda Educatie en Beroepsonderwijs 1995/1996, geciteerd in Decentraal… tenzij! Inrichting van 
de organisatie van het ROC Amsterdam e.o., Amsterdam 1997, p. 4.

22 Verzorgingshuizen in Amsterdam nemen gediplomeerd helpenden bijvoorbeeld alleen aan als ze 
direct hun opleiding vervolgen op niveau 3. De verantwoordelijkheid over een afdeling ouderen 
is groot en een diploma helpende biedt daarvoor onvoldoende houvast (informatie oa. van de 
zorgmanager van Vondelstede, Amsterdam, februari 1999).
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23 Dit is een citaat uit de nota Decentraal… tenzij! Inrichting van de organisatie van het ROC Amsterdam e.o., 
Amsterdam 1997, p. 2.

24 Om tot een samenhangend stelsel van kwalificaties en eindtermen in de verpleging en verzorging te 
komen zijn de afzonderlijke kwalificatieniveaus beschreven in het Indelingsschema kwalificatiestructuur 
secundair beroepsonderwijs (in de wandelgangen Format genoemd), afgeleid van richtlijnen in de WEB (1 
januari 1996, artikel 7.2.2). Voor Nederland werd aansluiting gezocht bij de in Europa gehanteerde 
sedoc-kwalificatie, die vijf beroepsniveaus onderscheidt. In landen buiten Europa zijn indelingen 
in zeven of acht beroepsniveaus mogelijk. 

25 De volledige titel van het document luidt: Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen 
voor Verpleging en Verzorging. Eindrapport van de Commissie Kwalificatiestructuur, Zoetermeer/Rijswijk 1996. 
Voor het eerst in de geschiedenis van het onderwijs in de gezondheidszorg, zo stelt de commissie 
die het opstelde, zijn de eisen van de vier verschillende opleidingen per niveau helder vastgelegd in 
hun onderlinge samenhang. Het betreft de opleidingen voor helpende op niveau 2, de opleiding 
voor verzorgende op niveau 3, en twee opleidingen voor verpleegkundige, op niveau 4 (MBO) en 
niveau 5 (HBO). Zie voor een selectie van de eindtermen van de opleidingen die in dit boek centraal 
staan, de opleiding voor helpende gezondheidszorg en de opleiding verzorgende, bijlage 3.

26 In Gekwalificeerd voor de toekomst staat uitgelegd wat er precies onder verantwoordelijkheid, 
complexiteit en transfer in de beroepsuitoefening wordt verstaan. Verantwoordelijkheid: 
“Van de beroepsbeoefenaars wordt geëist dat zij de beroepsmatige handelingen met zorg en 
toewijding uitvoeren en daarover verantwoording kunnen afleggen”. Complexiteit: “Mate waarin 
de beroepsmatige handelingen gebaseerd zijn op routines, standaardprocedures of nieuwe 
procedures, met bijbehorende niveaus van probleemoplossende vaardigheden en creativiteit”. 
Transfer: “Mate waarin beroepsbeoefenaar in staat is kennis en beroepsvaardigheden toe te passen in 
uiteenlopende situaties, met andere woorden de reikwijdte en wendbaarheid van de vaardigheden. 
Onderscheiden worden: contextgebonden kennis en vaardigheden, beroepsspecifieke kennis en 
vaardigheden, en beroepsonafhankelijke kennis en vaardigheden”. Zie Gekwalificeerd voor de toekomst, 
1996, p. 15.

27 Haar benadering is zinnig, omdat ook de inhoud van de lesboeken van de verschillende uitgeverijen 
zich richt naar de eindtermen, die vaak ook expliciet, meestal in de inleiding, genoemd worden. 
Het getuigt mijns inziens van een zekere minachting voor leerlingen of onderschatting van hun 
verstandelijke vermogens om hen de officiële omschrijving van hun toekomstige beroepstaken 
en de bijbehorende uitleg van de functie en achtergrond ervan te onthouden. Het gaat gezien het 
hoge niveau van abstractie echter te ver om het hele onderwijsprogramma eraan op te hangen, 
zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg van de opleiding voor helpende gezondheidszorg door 
sommige docenten voorgestaan wordt. 

28 Het officiële lespakket vormt slechts een deel van het studiemateriaal voor leerlingen. Zoals op 
veel scholen het geval is, wordt op de verschillende opleidingen van de Amsterdamse School 
voor Gezondheidszorg gewerkt met een eclectisch samengesteld pakket lesmateriaal. Nog altijd 
verrichten individuele docenten knip- en plakwerk en stellen zij naast de officiële leerlijn eigen 
lesmateriaal samen ter ondersteuning, uitbreiding of verwerking van de leerstof en opdrachten uit 
de verplichte schoolboeken.   

29 Zie bijvoorbeeld ‘Ten geleide’, de inleiding van Interactie in beroepssituaties voor helpenden 1, geschreven 
door Marja Baseler, onder redactie van C.A. Abrahamse, M.H.A.J. Gloudemans en L.J.M. 
Steenbakkers, uitgegeven door NijghVersluys te Baarn, 1997, pp. V-VI.

30 Zonder te pretenderen een uitputtende analyse te geven van de inhoud en onderliggende 
normativiteit van deze serie leermiddelen of verwante series van andere uitgevers, geef ik in 
hoofdstuk 4 een beeld van de rol die de nieuwe eindtermen en hun founding document spelen in de 
dagelijkse lespraktijk en de manier waarop ze al dan niet vertaald zijn in het gebruikte lesmateriaal. 
Ik concentreer me daarbij op de boeken voor de deelkwalificaties die relevant zijn voor de 
analyse van de beschreven lespraktijken (huishoudkunde, gezondheidskunde, persoonlijke & 
maatschappelijke vorming).
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31 Alleen de hbo-opleiding verpleegkunde is uitgezonderd van deze maatregel en blijft dus bestaan, 
waarbij een deel van het onderwijs wordt verzorgd door hogescholen, die hiervoor een contract 
aangaan met een ziekenhuis. De opheffing van het inservice-onderwijs en de invoering van het 
nieuwe samenhangende stelsel betekenden ook de afbouw van een aantal bestaande reguliere 
opleidingen in de verpleging en verzorging, zoals de mbo-opleidingen MDGO-VZ en MDGO-VP, 
en de A-, B- en Z-verpleegkundige opleidingen. Zie onder meer Organisatie Amsterdamse School voor 
Gezondheidszorg, Amsterdam 1998, p. 8.

32 Het Randstedelijk Opleidingencentrum is op zijn beurt ontstaan uit een fusie van drie 
Amsterdamse streekscholen. 

33 De fusie tussen regulier beroepsonderwijs en het inservice-onderwijs werd begeleid door een Sociaal 
Statuut, dat echter weinig inzicht gaf in concrete procedures bij reorganisatie. Lange tijd waren de 
medewerkers van de verschillende onderwijsinstellingen dan ook niet zeker van hun plek, wat tot 
veel onrust binnen de nieuwe unit leidde. De medewerkers uit het voormalige inservice-onderwijs 
kregen te maken met een meer gedetailleerd Sociaal Plan dat een looptijd had tot januari 2000, 
overeengekomen door vakbonden, landelijke overheid en werkgevers. Op de werkvloer kon dus 
een bepaalde ongelijkheid ontstaan tussen medewerkers uit het regulier beroepsonderwijs en die 
uit het inservice-onderwijs. 

34 Bij de ROC-vorming in Amsterdam hield het Europa College zich bewust afzijdig, maar inmiddels 
is aansluiting gevonden bij een ander ROC, het ROC-ASA te Amersfoort. ASA staat voor Amersfoort, 
‘t Sticht en Amsterdam, de drie plaatsen waar het ROC-ASA vestigingen heeft. Het ROC-ASA noemt 
zich een christelijke onderwijsorganisatie en heeft met vijftien colleges voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie nagenoeg eenzelfde aanbod als het ROC Amsterdam en omstreken. 

35 Onderwijskundige Elly de Bruijn gebruikt in haar proefschrift over het kmbo de term civiel effect 
in relatie tot het rendement van het onderwijs, met de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden als 
belangrijke indicator. Het experimentele en het reguliere. Twintig jaar voltijds kort middelbaar beroepsonderwijs, 
Amsterdam: Stichting Kohnstamm Fonds voor Onderwijsreseach, SCO, 1997, pp. 143-147.

36 “De school biedt de leerlingen een uitstekende uitgangspositie op de verplegende, verzorgende 
en assisterende arbeidsmarkt. De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg vormt met andere 
woorden een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod aan personeel in de gezondheidszorg in 
de regio Amsterdam en omstreken.” Organisatie Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, Amsterdam 
1998, p. 3.

37 Inclusief onderwijs is onderwijs dat ruimte geeft aan leerlingen met uiteenlopende etnisch-
culturele achtergronden en identificaties, met respect en erkenning van het eigene en het andere. 
Zie bijvoorbeeld Yvonne Leeman, Helma Lutz en Wim Wardekker, ‘Intercultureel onderwijs’, 
in: Comenius, jg. 16, nr. 3 (1996); Leeman, en Karen Phalet, ‘Onderwijs en multiculturalisme’, 
in: Migrantenstudies, jg.14, nr. 2 (1998); Leeman en Monique Volman, 1999, ‘Inclusief onderwijs: 
receptenboek of zoektocht? Over diversiteit in de klas en onderwijskundig onderzoek’, in: 
Comenius, jg. 19, nr. 1, pp. 17-35.

38 Ik heb de beleidsdocumenten gevolgd tot en met het jaar 2000. Inmiddels, ruim twee jaar na het 
beëindigen van mijn veldwerk, is het thema leerlingbegeleiding door de teams van de intussen 
gefuseerde opleidingen voor helpende welzijn en helpende gezondheidszorg opnieuw hoog op de 
agenda geplaatst. De gespecialiseerde leerlingbegeleider komt terug in het eigen schoolgebouw. 
Ook is er een begin gemaakt met taalbeleid, dat tot een meer gerichte doelgroepenbenadering zou 
kunnen leiden (mondelinge informatie van een docent van de gecombineerde opleiding helpende 
welzijn/gezondheidszorg, 12 februari 2003).

39 Het zou gaan om een bedrag van ƒ1.500.000, meer dan de helft van het totale tekort.
40 Co-financiering houdt in dat de afnemer gaat betalen voor ontwikkeltrajecten van maatwerk, 

of andere, extra dienstverlening als bijvoorbeeld de organisatie van externe stages. Als uitleg bij 
flexibiliteit staat dat opleidingstrajecten met een lange beroepsvoorbereidende periode niet langer 
aantrekkelijk zijn voor de werkgever, mede door het hoge uitvalpercentage waarmee ze gepaard 
gaan en vanwege de lange duur (drie of vier jaar). Ombuigingsplan, 1999, pp. 2-3.
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41 Het concept plan is geschreven door Ans Grotendorst van bureau Kessels en Smit, en Willy Loeffen, 
staffunctionaris onderwijsontwikkeling van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. 

42 De wetten die de kwaliteit van de professionele zorg moeten garanderen zijn de wet BIG 
(wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), die de cliënt beschermt tegen 
ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren; de wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO), die cliënten rechtsbescherming biedt; de wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector; de kwaliteitswet Zorginstellingen, die de basis vormt voor een doelmatige en 
patiëntgerichte zorg. Zie Ans Grotendorst en Willie Loeffen, De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg: 
Kwaliteit en bejegening, beroepsbekwaamheid en zelfgestuurd, doorgaand leren, concept, Amsterdam 1999, p. 4.

43 Het is opmerkelijk dat de formulering teruggrijpt op initiatieven en onderwijsretoriek uit de 
jaren zeventig, toen ook de roep klonk onderwijs voor jongeren “levensecht” te maken. De 
streekscholen die het leerlingwezen organiseerden waren hierop geënt. Zie bijvoorbeeld het zeer 
lezenswaardige boek van Frans van Gaal over het ontstaan en de ontwikkeling van het fenomeen 
streekschool: Een levensechte school. Fragmenten uit de geschiedenis van de streekschool en het COBO, Utrecht: 
CPb OnderwijsGroep 1994. Betekent dit dat er niets nieuws onder de zon is? 

44 Het plan van Joke Lamptey bood handvatten voor de herinrichting van het onderwijs en het 
ontwikkelen van een andere didactische aanpak. Effectief opleiden op niveau 2, eindwerkstuk Opleiding 
Leerplanontwikkeling, juni 1999. Lamptey ging aanvankelijk, op advies van de opleidingsdirecteur, 
uit van problemen bij de doelgroep van de opleiding voor helpende gezondheidszorg, zoals 
taalachterstand die zou leiden tot overmatige uitval. Een korte inventarisatie leerde haar echter dat 
niet taal maar het onderwijs zelf problematisch was, want volgens docenten en leerlingen “saai” en 
te weinig gedifferentieerd. Zij kwam met een voorstel docenten met de methode van action learning 
te leren hoe ze hun onderwijs prikkelend en aantrekkelijk konden maken. Het plan is uitgebreid 
besproken in het teamoverleg, maar belandde in de la door gebrek aan animo onder docenten en 
management om daadwerkelijk en ingrijpend iets te veranderen in de lespraktijk. 

45 Er bestaat een lange en een beknopte versie van de evaluatie, onder nagenoeg dezelfde titel. Tiny 
Wieberdink en Harry Hens, Vernieuwing in beeld. Rapportage van de eerste monitoring van het opleidingsstelsel 
Verpleging en verzorging in het secundair beroepsonderwijs, Utrecht: NIZW, 1999; Vernieuwing in beeld. Eerste 
monitoring van het opleidingsstelsel Verpleging en verzorging in het secundair beroepsonderwijs, beknopte versie, 
Utrecht: NIZW 2000. De evaluatie werd verricht in opdracht van de OVDB en de Bve Raad. 
De evaluatie is uitgevoerd met een enquête en aanvullende interviews met managers van de 
opleidingen voor verpleging en verzorging van 18 ROC’s in 17 RBA-gebieden. Ook is gesproken 
met 36 medewerkers van 29 zorginstellingen verspreid over 16 RBA-gebieden. 

46 Idem, pp. 20 en 42.
47 Een recent rapport van de Onderwijsinspectie is eveneens gematigd positief. Het is echter 

dermate globaal, dat er niets uit af te leiden is over de beleving en waardering van het onderwijs 
bij de leerlingen. Onderwijsinspectie, Opleidingen verzorging en verpleging, rapport, mei 2002. Zie ook 
hoofdstuk 7.

48 Als helpende kun je bijvoorbeeld alleen aan het werk als je onmiddellijk verder leert voor 
verzorgende, via de beroepsbegeleidende leerroute. Anders wordt je niet aangenomen in een 
verzorgingshuis. Doorstroming blijkt niet in ieders bereik te liggen en de opleidingen sluiten niet 
altijd goed op elkaar aan. Ook het veranderen van opleiding binnen de school is niet zo eenvoudig 
als de brochure doet voorkomen. Op de niveaus 2 en 3 wordt één opleiding aangeboden. Bevalt 
die niet, dan moet je naar een andere school, die weliswaar ook onder het ROC Amsterdam en 
omstreken valt, maar die eigen toelatingscriteria en een eigen programma heeft. Tussentijds 
overstappen kost al gauw een jaar.

49 Van de algemene brochure zijn beknopte, beroepsspecifieke brochures afgeleid. Deze zijn in 
vormgeving en indeling nagenoeg gelijk en bevatten dezelfde informatie en portretten als de 
langere brochure. Voor de ervaringsverhalen van de modelleerlingen is in de lange brochure meer 
ruimte dan in de beroepsspecifieke brochures.

50 De voorlichtingsbrochure voor de vervolgopleiding verzorgende heeft dezelfde opzet. Als 
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waarschuwing vooraf staat op de voorkant: “Je moet niet persé van negen tot vijf willen werken”. 
Na de informatie over de opleiding en de beroepsperspectieven komen verschillende leerlingen, 
respetievelijk een Turks-Nederlandse (“Ik vind de school heel leuk, maar dat komt omdat ik het 
zelf leuk maak, samen met anderen”), een wit-Hollandse (“Als ik tijd over heb, dan lak ik nog wel 
eens wat nageltjes of ik maak een wandelingetje”) en twee wit-Hollandse herintreedsters (“In het 
weekend werken is juist soms heel erg fijn, omdat je doordeweeks dan meer tijd voor je kinderen 
hebt”) aan het woord, die vertellen waarom de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg  zo’n 
goede school is. 

51 Het citaat is ontleend aan het interview dat Margreet Vermeulen met Leo Prick hield voor de 
Volkskrant. ‘De armoe legt een grauwsluier over alle scholen’, in: Volkskrant 7 oktober 2000,  katern 
reflex, p. 1. Zie ook Leo Prick, Onderwijs op de divan. Een ontdekkingsreis, Amsterdam: Van Gennep 2000.

52 Ook het kmbo, of in de huidige terminologie de beroepsopleidingen op niveau 2, fungeren in 
de praktijk in toenemende mate als “restonderwijs”, waar weinig gemotiveerde leerlingen hun 
leerplicht uitzitten en waar docenten de in hun ogen kansloze leerlingen naar toe sturen. Dit 
geldt overigens meer voor de opleidingen in de dienstverlenende en verzorgende sector dan voor 
opleidingen in de technische sector.

53 Leerlingen uit de (voor)schakelklas van de opleiding helpende gezondheidszorg doen twee stages 
van een week in een schooljaar, op een zelf te vinden stageplaats. Meestal kiezen ze voor het passen 
op kleine kinderen van familie of buren. 

54 Er is veel geschreven over de zin en onzin van stereotypen en stereotyperen. Ik noem een paar 
interessante visies. De Amerikaanse communicatiewetenschapper Michael Pickering plaatst 
het gebruik van stereotypen in historisch perspectief en noemt stereotyperen als proces en 
praktijk “endemisch voor moderniteit”, want verbonden met vraagstukken van thuishoren 
(belonging), macht en autoriteit in de context van natievorming, kolonialisme en imperialisme. 
Het is belangrijk dit te onderkennen, stelt hij, “because many stereotypical constructions of 
the Other, as representations of other cultures and other countries, are rooted in nineteenth-
century nationalisms and in the pseudoscientific rationalisations of racial difference developed 
at that time, in European societies conceiving themselves as modern. They derived also from 
the racialised images of other people, such as the Chinese and the Irish as well as those diverse 
ethnic groupings of the sub-Saharan African continent, utilised in the popular fiction of empire”. 
Pickering, Stereotyping. The Politics of Representation, Basingstoke/New York, etc: Palgrave 2001, pp. XII. 
Cruciaal is volgens Pickering de vraag hoe stereotypen verbonden zijn met opvattingen over wat 
‘natuurlijk’ en ‘normaal’ is, hoe zij een algemeen begrip (common sense) creëren en onderhouden van 
wat acceptabel, legitiem en juist is. Wat als normaal, accceptabel en legitiem gezien wordt is altijd 
en overal veranderlijk en betwist (p. XIV). De Waalse psycholoog Jacques Philippe Leyens stelt kras 
en zonder zich druk te maken om een historische plaatsbepaling dat iedereen geneigd is andere 
groepen als minder menselijk te beschouwen (“In die zin is iedereen een racist”). Stereotypering 
of in haar uiterste vorm: racisme, heeft voor hem niet primair betrekking op het discrimineren 
van leden van etnische groepen, maar eerder op de algemenere neiging om onderscheid te maken, 
bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, of tussen slimme en domme mensen. Deze neiging 
wordt volgens Leyens ingegeven door de behoefte de eigen groep te beschermen. Ad Bergsma, 
‘Rimpelingen van de ziel. De stereotypen van Jacques Philippe Leyens’, interview, in: Psychologie 
magazine, jaargang 19, november 2000, pp. 58-61. Voor de duidelijkheid: ik constateer het gebruik 
van stereotypen door docenten (en door leerlingen - zie de individuele verhalen van de leerlingen 
en ook hoofdstuk 4) zonder daar onmiddellijk een moreel oordeel over te vellen, maar wel met oog 
voor de effecten ervan, bijvoorbeeld in de beelden die leerlingen ontwikkelen van zelf en ander, en 
van hun plaats in de samenleving. 

55 De term nieuw-realisten komt van Baukje Prins, Voorbij de onschuld. Het debat over de multiculturele 
samenleving, Amsterdam: Van Gennep 2000, p. 25 e.v. Het boek is een populaire uitgave van haar 
proefschrift, The Standpoint in Question. Situated Knowledges and the Dutch Minorities Discourse, Utrecht: 
Universiteit van Utrecht, 1997.
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56 Ivbo staat voor individueel voorbereidend beroepsonderwijs, speciaal opgezet voor moeilijk 
lerende kinderen. Een klein percentage leerlingen, onder wie een van mijn interviewees, heeft ivbo 
als vooropleiding. Zie het verhaal van Jennifer in hoofdstuk 3. 

57 De plaatselijke concurrent, het Europa College, waar Tineke en een deel van haar team voorheen 
werkten op de afdeling “christelijk volletijd kmbo”, nam deel aan het project. De conclusies in het 
rapport zijn gebaseerd op enquêtes onder docenten en leerlingen van verschillende scholen voor 
(kort) middelbaar beroepsonderwijs.

58 Op het inschrijfformulier dat in ieder geval tot 1999 nog gebruikt werd moest een leerling gegevens 
verstrekken over de eigen achtergrond “ter verkrijging van extra vergoeding voor de school”. 
Gevraagd wordt naar de duur van het verblijf in Nederland (“maand + jaar”), het aantal jaren 
onderwijs in Nederland gevolgd, de thuistaal, of leerlingen tot “de Molukse bevolkingsgroep”, “de 
groep ‘vluchtelingen’”, of  “een trekkende bevolkingsgroep” behoren, en naar het geboorteland 
van de vader en de moeder.  

59 Bij een zwakke score werden leerlingen in de periode 1996-1998 in een speciale schakelklas 
geplaatst, met een aangepast programma.

60 Een enkele keer doet Tineke naar aanleiding van antwoorden op de formulieren navraag op de 
school waar een leerling afkomt, bij een oud-collega of kennis. Soms neemt ze dan een leerling 
op haar of zijn advies niet aan. Ook houdt ze een zwarte lijst bij van “toeleverende scholen” die 
erom bekend staan hun meest problematische, ongemotiveerde leerlingen naar de opleiding voor 
helpende gezondheidszorg te sturen. 
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3.1. Twijfel - inleiding
“Waarom zit ik hier eigenlijk op school”, verzucht Manisha tijdens het interview, 

waarin ze vooral vertelt over haar verlangen beroemd te worden als zangeres of 

danseres. Ze is eerstejaars op de opleiding voor helpende en heeft net een mislukte 

gezinsstage achter de rug. Ze had de pech bij een veeleisende, welgestelde stagemoeder 

in een kapitaal pand in de Concertgebouwbuurt te worden ingedeeld. Al in de eerste 

week struikelde ze over alle regels, gewoonten en voorschriften die deze dame 

hanteerde.1 De ervaring heeft haar weerzin tegen de opleiding vergroot. Ook haar 

klasgenoot Yasmine vraagt zich regelmatig af of dit is wat ze wil. “Soms zit ik echt te 

twijfelen: waarom doe ik deze opleiding? Waarom heb ik geen administratie gedaan, 

ik ben zo goed in rekenen? Die vraag komt altijd terug.” Ze is blij dat haar eerste 

stage van een half jaar in een verzorgingshuis er bijna op zit. ‘s Morgens komt ze met 

tegenzin om zes uur uit bed om op tijd te beginnen. Ze heeft naar eigen zeggen veel 

geleerd door de stage, maar haar beeld van een verzorgingshuis is er niet positiever 

op geworden. “Ik zou mijn moeder nooit daarin zetten! ‘Mam, ik zet je nooit in een 

bejaardenhuis!’ ‘Als je dat zou doen, zou ik je de rest van mijn leven haten’, zegt mijn 

moeder.” Yasmines moeder stelt zich voor dat ze op haar oude dag verzorgd wordt 

door haar twee kinderen. Ze heeft een huis voor zichzelf laten bouwen in het land 

dat ze dertien jaar geleden samen met haar kinderen ontvluchtte. Het geld spaarde 

ze van haar uitkering. Haar ideaal is afwisselend een half jaar in Eritrea te wonen en 

een half jaar in Nederland, als haar kinderen eenmaal onder dak zijn en een goede 

baan hebben. 

Naima, tweedejaars, met haar diploma in zicht, drukt zich krachtiger uit dan 

Yasmine en Manisha. “Dit had ik nooit verwacht. Dat ik een beetje bij mensen 

thuis moet gaan schoonmaken. Nee, dit is niks voor mij. Ik vind het echt te laag. 

Soms vraag ik me echt af wat ik hier doe. Het is een wonder dat ik het gehaald heb.” 

Naima prijst zichzelf gelukkig dat ze in het tweede jaar niet in de thuiszorg of in 

een verzorgingshuis stage loopt, maar als één van de weinigen een plek kreeg in 

een ziekenhuis. De status die dat met zich meebrengt vindt ze duidelijk prettig. 

3  Als ik maar naar school kan gaan. 
Over ingeleverde ambities, bijgestelde 

wensen en onbereikbare dromen in 

het kiezen na school

“Education is a major embodiment of a culture’s way of life, not just a preparation for it” 
(Jerome Bruner, The Culture of Education 1996)
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In haar witte uniform met een naamplaatje van de afdeling cardiologie voelt ze 

zich “hoger” en “meer dan in een bejaardenhuis”. Ze werkt namelijk samen met 

een verpleegkundige en mag zelf controles doen: temperatuur en polsslag meten, 

mensen wegen en vragen naar de ontlasting. Dat is leuker dan de hele dag bedden 

opmaken of mensen naar het toilet helpen, stelt ze onomwonden. “Dat hoort er ook 

bij, maar dat wil ik niet de hele dag doen. Toch?” Naima weet wat ze wil en blijft 

tegen de ontmoedigende oordelen van docenten in bij haar wens verder te studeren. 

Toch is er ook onzekerheid. 

Ik wil wel die verpleegopleiding doen, maar ik heb zoiets van: misschien haal ik 

het wel niet eens. Van jongsaf ben ik zo. Een beetje onzeker. Raar hè? Ik ben echt 

heel onzeker van mezelf. Maar je moet juist zeker van jezelf zijn en dan haal je 

het juist. Ja toch? Maar ja, ik ben nog jong. Als ik dat wil bereiken, dan werk ik 

er wel voor.

Aan het einde van het schooljaar is de onzekerheid toegenomen. Naima was veel 

afwezig en moet een aantal toetsen inhalen. Het is niet zeker of ze het diploma dit 

jaar haalt. 

Het is duidelijk dat Naima, Yasmine en Manisha worstelen met de gevolgen van 

hun beroepskeuze. Keuze is vanuit hun perspectief een groot woord, al lieten hun 

ouders hen vrij (“Doe wat je leuk vindt”). Net als het merendeel van de leerlingen 

op de opleiding voor helpende hebben ze het gevoel dat ze in het bepalen van hun 

traject op weg naar werk en volwassenheid weinig keuze hebben gehad. Als kind 

en middelbare scholier stonden hen andere dingen voor ogen. Ze droomden van 

interessante banen met aanzien en liefst een mooi uniform. Sommigen, zoals Naima 

en Manisha, koesteren hun droom verpleegster of zangeres te worden, als tegenwicht 

tegen de dagelijkse sleur op school en het pijnlijke besef dat de werkelijkheid weinig 

ruimte laat voor droomberoepen. 

De ervaringen van Manisha, Yasmine en Naima zijn niet uitzonderlijk. Op 

hun weg door het Nederlandse onderwijssysteem kwamen ze net als veel andere 

migrantenjongeren herhaaldelijk in aanraking met de grenzen van hun dromen. 

Leerkrachten signaleerden tekorten in taal, in vaardigheden en in prestaties, 

die bovendien veelal geïnterpreteerd werden als een beperkt leervermogen of 

gebrek aan motivatie.2 Op basis van deze signalen, ondersteund door selectie-

instrumenten als de Cito-toets, belandden zij op vbo-scholen.3 Daar kozen ze wat 

hen aansprak: de richting verzorging of uiterlijke verzorging. Na het vbo is de keuze 

voor vervolgopleidingen, mede door de seksespecifieke vorming en voorselectie,  

beperkt, zoals uit de verhalen van leerlingen over het kiezen na school zal blijken. 

De tegenslagen en teleurstellingen die meisjes als Manisha, Yasmine en Naima in de 

overgang van school naar werk, als bijna-volwassen vrouwen, te verwerken krijgen, 
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dwingen tot reflectie op de eigen schoolervaringen, tot het onderzoeken van de 

consequenties van gemaakte keuzen en het opnieuw verkennen van de (beperkte) 

kansen. 

In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de overwegingen van leerlingen rond 

de keuze voor een opleiding in de zorg. Het hoofdstuk vormt een trio met de 

hoofdstukken 5 en 6, die eveneens gebaseerd zijn op levensverhaalinterviews met 

leerlingen. In de interviews vertellen leerlingen over hun ervaringen op school en 

belangrijke keuzemomenten in hun leven tot nu toe. Kiezen en keuze staan in 

de interviews tussen aanhalingstekens. Of de leerlingen kunnen kiezen en wat in 

hun ogen kiezen betekent, is deel van de vraag naar hun ervaringen en hun eigen 

verhaal. De verhalen vertellen meer. Ze gaan ook over de manier waarop leerlingen 

zichzelf en anderen, het leven en de wereld om hen heen begrijpen. Dit hoofdstuk 

geeft in korte portretten een caleidoscopisch beeld van mogelijke verschillen tussen 

leerlingen op de opleiding voor helpende. De hoofdstukken 5 en 6 gaan meer de 

diepte in en kijken hoe leerlingen hun keuzen heroverwegen in confrontatie met de 

praktijken op school en op stage.

School- en jeugdherinneringen bieden een ingang op manieren van praten en 

begrijpen, op beelden van zelf en ander, op identiteitsvorming.4 De Nederlandse 

antropologen Sjaak van der Geest en Erick Vloeberghs zeggen het in een mooi artikel 

over de eerste generatie nieuwkomers in Amsterdam, de “oudere nieuwkomers”, 

kort en krachtig: herinnering is identiteit (1998: 72).5 Via herinneringen drukt 

iemand niet zozeer uit wie zij was, maar wie zij nu is. Het delen van herinneringen 

in een interview is een zoektocht naar het zelf, naar woorden en beelden, naar de 

loop die het leven nam: hoe ben ik geworden wie ik nu ben? Wat is er gebeurd dat 

mij tot hier bracht? Hoe zal ik mijn verhaal aan de interviewer vertellen en duidelijk 

maken wat belangrijk is? De activiteit van het zich herinneren brengt ordening aan 

in de stroom van veranderingen die een mens tijdens haar leven doormaakt. Het is 

een daad van toenadering tussen verteller en luisteraar, een performance van zelf en 

ander, die het gevoel van eigenheid verhoogt. Culturele verschillen tussen verteller 

en luisteraar zijn in dit proces van toenadering niet bij voorbaat een probleem of 

hindernis, maar veeleer prikkel en begin van nieuwsgierigheid.6 

3.2. Diversiteit in de klas 
Met de komst van anderstaligen, en, in mindere mate, leerlingen uit het speciaal 

onderwijs, nam aan het eind van de jaren tachtig de diversiteit in de klas op scholen in 

de Randstad toe. Aandacht voor verschillen is tegenwoordig een kwaliteitskenmerk 

van het onderwijs en als zodanig opgenomen in menige onderwijsvisie en 

onderwijsmissie.7 In de praktijk wordt diversiteit op school en in de klas echter 

vooral als probleem gezien. Een toenemend bewustzijn van een heel scala aan 
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verschillen tussen leerlingen dwingt onderwijzend personeel te differentiëren in 

hun lespraktijk en dat blijkt voor velen geen gemakkelijke opgave.8 Wellicht mede 

daarom hanteren de meeste docenten een common sense classificatie van leerlingen: 

kansrijk en twijfelachtig, gemotiveerd en ongemotiveerd. De dichotomieën 

buitenlands - Nederlands, allochtoon - autochtoon, Nederlandstalig - anderstalig 

(van huis uit), verscherpen de scheidslijnen in deze classificatie.

Net als bij de keuze voor de verhalen die later in dit hoofdstuk gepresenteerd 

worden, was mijn oorspronkelijke uitgangspunt bij de selectie van interviewees 

het representeren van diversiteit zoals ik die aantrof in de klas. Diversiteit vatte ik 

in eerste instantie op als verschil in cultureel erfgoed op basis van afkomst, ofwel 

als etnisch-culturele verscheidenheid, voor een deel zichtbaar in uiterlijkheden 

(zie hoofdstuk 1). Tevens veronderstelde ik, op basis van de drie levensverhalen 

van de stagiaires die ik in huis had gehad (zie voorwoord), variaties in ambitie en in 

motivatie voor het meer of minder bewust gekozen traject. Ik was benieuwd naar de 

reikwijdte van verschillen tussen leerlingen en naar de samenhang tussen ambitie, 

motivatie, identificatie en levensgeschiedenis. 

In de loop van het onderzoek moest ik het begrip diversiteit herijken, doordat 

de categorieën waarin leerlingen zichzelf en anderen indeelden en de categorieën 

waarin verschillen tussen leerlingen te begrijpen waren complexer bleken dan ik 

aanvankelijk dacht. Tegelijkertijd zocht ik naar manieren van denken en schrijven 

over verschil voorbij gangbare categorieën in het onderwijs(beleid), om het gevaar 

van essentialisering en reproductie van stereotypen te vermijden.9 

Mensen delen zichzelf, anderen, dingen en de wereld om hen heen in categorieën 

om ze te kunnen begrijpen. Deze categorieën van ervaring en betekenisgeving spelen 

op verschillende niveaus een rol en beïnvloeden manieren van kijken, spreken en 

begrijpen. Hoe kijk ik als onderzoeker naar leerlingen en naar mezelf, hoe kijken 

leerlingen naar zichzelf en naar anderen, hoe kijken docenten naar leerlingen en 

naar zichzelf, en hoe worden wij gezien in de wijdere samenleving? De indelingen 

die we maken zijn niet statisch, maar veranderlijk; per situatie en locatie stellen we 

onze categorieën bij. Tegelijkertijd hanteren we stereotypen: beelden die we van 

elkaar maken en die op de een of andere manier nuttig, werkbaar voor ons zijn. 

Deze beelden zijn niet puur individueel of vrijblijvend, maar dwingend historisch 

gevormd en deel van politieke systemen van in- en uitsluiting.10 

Op school is met name op het niveau van de relaties in de klas veel dynamiek. 

Leerlingen in een etnisch-cultureel divers samengestelde klas kennen wisselende 

identificaties, sympathieën en antipathieën en gaan per situatie verschillende 

allianties aan. Oppervlakkig gezien zijn er ook op dit niveau in eerste instantie 

eenvoudige tweedelingen: wit - zwart, of om in de woorden van het merendeel van 

de leerlingen te spreken: buitenlands - Nederlands, of “blank” - “bruin”. Leerlingen 

nuanceren deze tweedeling al naar gelang de situatie waarover ze vertellen. Zo 
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maken ze onderscheid binnen de categorie buitenlands, waarbij afhankelijk van de 

spreker verschillende groepen in beeld kunnen komen op basis van uiteenlopende 

(toegeschreven) kenmerken als meer of minder “open”, meer of minder “donker”, 

wel of niet moslim, meer of minder streng moslim, gemengd van bloed of niet, 

etcetera. Ik geef enkele voorbeelden. 

“Afrikaanse” leerlingen, afkomstig uit landen die cultureel niet persé verwant 

zijn, zoals Ghana en Ethiopië, benadrukken hun anderszijn ten opzichte 

van bijvoorbeeld Surinaamse en Antilliaanse leerlingen, die er volgens hen 

een losbandiger levensstijl en andere normen en waarden op na houden. Dit 

onderscheid heeft niet alleen betrekking op cultuur, maar vermengt zich met 

percepties van verschil in uiterlijke kenmerken als huidskleur, bouw van de neus 

en textuur van het haar. Zo vertelt Yasmine, vluchtelinge uit Eritrea, die bevriend 

raakte met klasgenotes van Antilliaanse komaf, dat zij sindsdien door Somalische 

leerlingen anders dan voorheen niet langer als een van hen gezien werd. Ze deelden 

haar voortaan vanwege haar kleine krullen, haar lichte huid en haar manier van 

doen (“hard lachen”) in bij de groep leerlingen met een Antilliaanse en Surinaamse 

achtergrond. 

Binnen de categorie moslima benadrukken leerlingen afhankelijk van de situatie 

en de toehoorder afwisselend wel of niet hun verwantschap met gevestigde groepen 

islamitische migranten van Turkse en Marokkaanse afkomst of juist met nieuwere 

groepen moslims, zoals vluchtelingen uit Ethiopië en Somalië. Ook wordt verschil 

gemaakt tussen hoofddoekdragende en blootshoofdse meisjes, zowel door meisjes 

met een islamitische achtergrond als door klasgenoten met een andere culturele 

achtergrond. 

Docenten zijn zich vaak niet bewust van dergelijke nuances. Vaak weten ze niet 

precies welk land het geboorteland is van een leerling of haar ouders, laat staan 

dat ze inzicht hebben in het culturele erfgoed waarmee zij zich identificeren. In 

de interviews relateren leerlingen hun ervaringen op school voortdurend aan de 

eigen achtergrond. De verhalen die ze in de interviews vertellen maken echter geen 

deel uit van de dagelijkse conversatie en lespraktijk in de klas. Het zijn als het ware 

verborgen verhalen. Ze ontstaan pas als er oor voor is. 

In de verhalen die leerlingen tijdens de interviews vertellen over zichzelf, school 

en kiezen treden duidelijke verschillen naar voren. Allemaal hebben ze het gevoel 

dat ze - onnodig - laag moesten beginnen. Deze constatering wordt op verschillende 

manieren geïnterpreteerd en verklaard. Sommige leerlingen presenteren zich 

als slachtoffer van discriminerende praktijken op school of als speelbal van een 

onvriendelijk lot. Anderen herinneren zichzelf als speelse of “wilde” kinderen die 

geen zin hadden in leren, maar inmiddels beter weten. De verhalen gaan niet alleen 

over school en kiezen. Ze geven tevens een beeld van de sociale en culturele erfenis, 

de levensoriëntatie, de verlangens en de persoonlijkheid van de leerlingen, ofwel het 
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persoonlijkheidskapitaal van leerlingen.11 Uit de verhalen spreekt duidelijk dat zij 

allemaal de wil hebben om iemand te worden via scholing en beroep, maar dat zij 

verschillen in kracht en hulpbronnen om deze wil in concrete, positieve daden te 

vertalen. 

Om de reikwijdte van de diversiteit in de manieren van praten over zelf en ander, 

in de oriëntaties, keuzen en overwegingen van de groep geïnterviewde leerlingen 

rond het thema opleiding en beroep weer te geven, presenteer ik de antwoorden 

van een select aantal leerlingen op de vraag hoe en waarom zij op de opleiding voor 

helpende zijn terechtgekomen. Het is niet mijn bedoeling om tot een typologie 

van verschillen te komen, en evenmin om voorspellingen te doen over de uitkomst 

van onderwijs op basis van afkomst. Omdat het de lezer zou duizelen als ik alle 

eenendertig leerlingen met hun individuele verhalen in één hoofdstuk opvoer, heb 

ik gekozen voor zes verhalen die elk een andere, bijzondere ervaring en bijbehorende 

positie vertegenwoordigen. In deze verschillende posities spelen de kruispunten van 

vier klassieke categorieën van ervaring en betekenisgeving: sekse, kleur, cultuur en 

klasse een grote rol, op uiteenlopende manieren. De presentatie van de afzonderlijke 

verhalen heeft geen vast stramien. Elk verhaal heeft eigen thema’s die soms het 

verhaal over kiezen na school bijna verdringen. 

De rest van het hoofdstuk bestaat uit twee delen. Na een korte, algemene 

beschouwing over kiezen na school volgt een uitgebreide presentatie van de 

verhalen van zes leerlingen waarin dit proces centraal staat. Op basis van deze 

verhalen wordt in de conclusie een tussenbalans opgemaakt: tot welke uitkomsten 

leiden (beperkte) keuzemogelijkheden in het onderwijs en welke patronen zijn er in 

deze uitkomsten?

3.3. Kiezen na school
De interviews zijn op enkele na gehouden op school. De setting van een verlaten, 

kaal klaslokaal staat symbool voor de dwingende omgeving die een school is voor 

jonge mensen op weg naar het volwassen leven van werk en zelfstandigheid: 

een omgeving met weinig ruimte voor eigen inbreng. Kiezen na school is een 

misleidende uitdrukking: in feite is de hele schoolloopbaan een aaneenschakeling 

van kansen en keuzen die geleidelijk voorkeuren voor opleiding en beroep 

stroomlijnen. Beroepsopleidingen vormen in veel opzichten, bijvoorbeeld in 

didactische arrangementen, een verlengstuk van het algemeen voortgezet onderwijs. 

Ze selecteren aan de poort en sluizen leerlingen op basis van prestaties in steeds 

nauwere gangen. Sekse, klasse, taal, cultuur en kleur zijn in dit proces belangrijke 

selectiecriteria. 

Kiezen op en na school is niet vrij, maar wordt dwingend georganiseerd voor 

kinderen op plaatsen die in hoge mate gedifferentieerd zijn naar bepaalde vormen 
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van kapitaal (Mol 1997). Scholen zijn plaatsen waar cultuur niet alleen aangeboden, 

maar ook gemaakt wordt, plaatsen waar identiteiten, motivaties en ambities zich 

vormen. Sommige aspecten van het zelf, specifieke soorten kennis en vaardigheden 

worden er gelegitimeerd en andere niet, temidden van sociale ongelijkheid (Levinson, 

Foley en Holland 1996, Luttrell 1996, Leeman en Volman 1999). Betekenissen van 

mannelijkheid en vrouwelijkheid, van eigen en anders zijn liggen er niet vast en 

differentiatie naar sekse, klasse, kleur, taal en cultuur wordt niet (altijd) bewust 

nagestreefd. Toch zijn deze categorieën van verschil ingebed in de vanzelfsprekende 

aspecten van het functioneren van een school, stevig verankerd in de schoolcultuur. 

Het curriculum, het handelen van docenten, het sociale en pedagogische klimaat, 

maar ook bepaalde etnisch-gebonden of juist seksespecifieke leerlingstromen en de 

samenstelling van het personeel maken deel uit van deze schoolcultuur, die op haar 

beurt deel is van de omringende, dominante Nederlandse cultuur.  

Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, biedt de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg een doordringend geseksueerde omgeving, waarin de verschillende 

culturen waarmee leerlingen, docenten en ander personeel zich identificeren en de 

talen waarin zij zich uitdrukken niet op gelijke voet staan. Leerlingen betreden 

de school in hun late adolescentie. Dat betekent dat ze volop bezig zijn hun zelf 

te vormen en zich niet alleen afvragen wie ze zijn maar ook wie en wat ze willen 

worden.12 Zij moeten keuzen maken. Jongeren zien zich in deze tijd geconfronteerd 

met een scala aan tegenstrijdige boodschappen die het kiezen beïnvloeden. Deze zijn 

verbonden met verschillende invullingen van vrouwelijkheid en mannelijkheid, 

van eigen en anders zijn. De klassieke taak- en ruimteverdeling tussen de seksen 

in de westerse cultuur strijdt in deze boodschappen om voorrang met die van 

“importculturen” en met meer geëmancipeerde versies. In de afstemming van het 

zelf op de boodschappen en eisen van de samenleving, in het kiezen van een traject 

naar werk en volwassenheid tijdens de schoolloopbaan, vormen motivaties en 

ambities zich in een bepaalde richting. 

“Vrouwen willen aardig gevonden worden, en willen mensen helpen. Daar 

passen vakgebieden bij als communicatie, zorg en onderwijs”, stelt Anna Enquist als 

ze geïnterviewd wordt voor Kiezen na school, de jaarlijkse bijlage van de Volkskrant uit 

2000.13 “Die meisjes kiezen helemaal niet!”, roept Bert, directeur van de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg, in antwoord op mijn vraag hoe meisjes op deze 

school terechtkomen. “Ze willen helemaal de zorg niet in. Ze hebben geen zin, 

maar ze moeten toch wat.” In de top 5 droomberoepen van meisjes, samengesteld 

op basis van een enquête gehouden in het jaar 2000 door Generation now!, een nieuw 

multicultureel jongerenmagazine, staan “zorg/dienstverlening” en onderwijs 

bovenaan, met respectievelijk drieëndertig en tien procent, op de voet gevolgd door 

showbusiness (Oolders en Van Loon 2000).14 

Ook aan de vooravond van de eenentwintigste eeuw kiezen meisjes overwegend 
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vrouwelijke beroepen, zowel in hun dromen als in de minder rooskleurige praktijk 

van school en werk. Bepaalde groepen meisjes kiezen haast automatisch voor lagere 

meisjesopleidingen in de zorg. Hoe doen ze dat en vooral waarom zo? Kiezen 

ze eigenlijk wel? Het antwoord op deze vragen ligt deels in het verloop van de 

schoolloopbaan. Leerlingen moeten rond hun dertiende, aan het einde van het 

tweede jaar van het vbo, een bepaalde beroepsrichting kiezen uit een beperkt aantal 

mogelijkheden.15 De initiële voorkeur van meisjes voor richtingen als verzorging 

en uiterlijke verzorging structureert hun oriëntatie op bepaalde sectoren van de 

arbeidsmarkt. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in hun keuze bij de verplichte 

snuffelstages van een week. De meisjes die ik interviewde deden hun snuffelstages 

steevast in crèches, in winkels, in keukens en kantines van verzorgingshuizen en 

bedrijven.16 

Als meisjes zich in het laatste halve jaar van hun opleiding moeten oriënteren 

op vervolgopleidingen hebben de meesten geen uitgesproken beroepsvoorkeur. 

Ze zeggen “met mensen” te willen werken of “iets met kinderen” te willen 

doen. Ze bezoeken open dagen, vaak aan de arm van vriendinnen, en verzamelen 

informatie. Sommige scholen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten, 

waar coördinatoren van beroepsopleidingen wervende praatjes houden voor hun 

beroepsrichting. Op welke school meisjes zich uiteindelijk inschrijven hangt vaak 

ook af van de keuze die vriendinnen maken.

Er is weinig uitsluitsel over de manieren waarop scholieren tot hun keuzen 

komen en de factoren die hierin van doorslaggevend belang zijn. Zeker is 

dat familiescenario’s, voorbeelden en schrikbeelden van de ouders en naaste 

familieleden belangrijke bouwstenen zijn in het uitstippelen van een eigen weg 

(Bertaux en Thompson 1993, Stone 1988, Brinkgreve en Van Stolk 1997). Naar het 

waarom van hardnekkig vrouwelijke beroepskeuzen van meisjes is in Nederland 

wel uitgebreid onderzoek gedaan (Diederen 1989, Arends 1991, Naber en Peters 

1991, Van der Zande en Hoogeveen 1991, Peters 1992). De onderzoeken bevestigen 

dat de schoolloopbanen van meisjes en jongens verschillend verlopen, ondanks de 

formele voorwaarden van gelijke kansen voor beide seksen sinds de invoering van de 

Mammoetwet in 1968.17 

Lange tijd is een verklaring voor deze verschillen gezocht in de specifieke 

beroepskeuzen en de dubbele toekomstoriëntatie (werk en moederschap), ofwel 

“diffuse beroepsgerichtheid” van meisjes. Hierdoor zouden meisjes “verkeerde 

keuzen” maken, keuzen die op achterstand zetten als het gaat om het maken van 

carrière, het verwerven van een hoog inkomen en maatschappelijke waardering, 

kortom om succesvol te zijn. Hun verkeerde keuzen zouden worden veroorzaakt 

door seksespecifieke socialisatieprocessen in het gezin en op school, door traditionele 

rollenpatronen en door het ontbreken van alternatieve vrouwelijke voorbeelden of 

rolmodellen (Triest 1989, Van Essen 1990). Hoe gangbaar dit soort denken is blijkt 
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onder meer uit de voortdurende diskwalificatie van meisjes in manieren van praten 

over hen: ze kiezen “minder perspectiefrijke” vakkenpakketten (pretpakket) en 

leerroutes. 

Vanuit dit perspectief hebben vrouwen het aan zichzelf, aan hun keuzen te 

danken, als ze later op de arbeidsmarkt aan het kortste eind trekken. De naar sekse 

gesegregeerde arbeidsmarkt wordt niet of nauwelijks in de analyses betrokken. 

Vrouwelijkheid wordt voorgesteld als negatief gegeven: een belemmering voor een 

succesvolle schoolloopbaan en carrière. De Nederlandse onderwijssociologe Ida 

Bontius (1984) wijst op de paradox van het succes van emancipatieprojecten in het 

onderwijs uit de jaren tachtig: het succes werd afgemeten aan de bijdrage die het 

onderwijs leverde aan het afschaffen van vrouwelijkheid, het maken van verstandige, 

- mannelijke?- keuzen. De vraag is alleen op welke invulling van vrouwelijkheid en 

verstand zij doelt. 

Er is sprake van een tweetal verwante paradoxen rond de school- en 

beroepskeuzen van meisjes. Ze krijgen te maken met structurele belemmeringen 

op de arbeidsmarkt, die door henzelf moeilijk te doorbreken zijn. Toch wordt 

van hen verwacht dat zij hun positie op de arbeidsmarkt zelf verbeteren. Ten 

tweede gaat er een enorme zuigkracht uit van beroepssectoren waarin vrouwen 

oververtegenwoordigd zijn, sectoren die appelleren aan het beeld van “goede” 

vrouwelijkheid in de zin van dienstbaar, zorgzaam en mensgericht. Meisjes die zich 

hierin laten meezuigen worden echter ook aan het einde van de twintigste eeuw 

nog altijd, of misschien opnieuw, vermaand om hun keuze voor “traditionele” of  

“vrouwelijke” beroepen, waardoor zij onder andere, zo valt te lezen in de rubriek 

‘Lopende zaken’ van Profiel, onafhankelijk vakblad voor beroepsonderwijs, educatie 

en scholing, “in de berm van de electronische snelweg” dreigen te komen.18 

Over het seksespecifieke karakter van de keuzen die (migranten)meisjes maken 

tussen school en werk wordt tegenwoordig op de scholen zelf weinig ophef 

gemaakt, in tegenstelling tot eerdere perioden, waarin meisjes middels posters 

en andere acties werden opgeroepen niet langer “verkeerd”, maar liever exact te 

kiezen en zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.19 Volgens het advies 

van de Onderwijsraad: Onderwijsemancipatie uit de steigers, geschreven in reactie op de 

Meerjarennota emancipatiebeleid (maart 2000) op verzoek van de staatssecretarissen 

van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, staat roldoorbreking nog wel op de 

overheidsagenda.20 In de adviesaanvraag is deze kwestie eenzijdig ingevuld en 

vertaald naar de vraag waarom meisjes en vrouwen zo weinig kiezen voor technische 

vakken, opleidingen en beroepen en hoe hierin verandering kan worden gebracht.21 

De huidige personeelstekorten in de verpleging en verzorging, die gepaard gaan 

met een terugloop aan inschrijvingen op de bijbehorende opleidingen, dragen 

er zeker toe bij dat roldoorbreking in de beroepskeuzen van (migranten)meisjes 



Als ik maar naar school kan gaan

118

momenteel geen prioriteit heeft in het onderwijs. Het blijft evenwel merkwaardig 

dat roldoorbreking bij jongens in het onderwijs niet op de agenda staat en dat 

speciaal op hen gerichte wervingscampagnes voor de zorgsector ontbreken.22 

Over de achtergrond van de recente instroom van (dochters van) migranten 

en vluchtelingen in ‘vrouwelijke’ trajecten naar volwassenheid en arbeidsmarkt 

is weinig bekend. Kiezen zij bewust voor een carrière in zorg of dienstverlening 

of hebben zij gezien hun prestaties geen alternatief? Stemmen zij hun prestaties 

en beroepskeuzen af op de taken en posities die de samenleving hen als leden van 

etnische minderheidsgroepen lijkt toe te delen?23 Hoe kiezen ze eigenlijk en welke 

motivaties weven zij rond hun keuzen? Wat verstaan zij onder kiezen? 

3.4. Leuk en niet leuk. Verhalen over kiezen na school
In de volgende zes subparagrafen vertellen leerlingen van de opleiding voor 

helpende gezondheidszorg hun verhaal over kiezen na school. De verhalen belichten 

unieke ervaringen waarmee zij zichzelf en de keuzen die zij maken rond school en 

beroep begrijpelijk maken en verdedigen. Het is interessant te zien hoe leerlingen 

met uiteenlopende achtergrond en biografie refereren aan gedeelde kennis over 

wat een goede opleiding en wat goed werk is en wat niet. Ze praten over zichzelf, 

over hun ambities en hun (onbereikbare) dromen deels als kritiek op, maar deels 

ook als acceptatie van de dominante nadruk op het belang van kiezen in relatie tot 

maatschappelijk succes. In de marge van de zes portretten voer ik andere leerlingen 

op met soortgelijke ervaringen. 

3.4.1. Had ik maar een tweede kans om te kiezen - Lydia
Lydia kwam in 1993 naar Nederland. Op het moment van het interview is ze 19 jaar 

en zit ze in het eerste jaar van de opleiding voor helpende. Tot haar dertiende woonde 

ze bij haar oma in Accra, Ghana, nadat haar ouders naar Nederland vertrokken 

waren op zoek naar werk en een beter leven. Ze zat op een Engelstalige school, waar 

alle kinderen een uniform droegen. Lydia herinnert zich de hele mooie, rood-wit 

geblokte jurk. Ze heeft iets met kleren. Als kind droomde ze ervan stewardess te 

worden, net als haar tantes, vooral vanwege hun mooie “pakjes”. 

De moeder van Lydia werkte na haar overtocht als kamermeisje in een groot 

Amsterdams hotel. Ze kwam af en toe op vakantie naar Ghana. Lydia kende haar 

amper. Het voelde alsof er een tante op bezoek kwam. Het was dan ook een grote 

schok voor haar toen haar moeder haar zonder aankondiging vooraf meenam in het 

vliegtuig naar Nederland. Ze is er nog boos om en is ervan overtuigd dat haar moeders 

beslissing haar kansen op een prettig leven verstoord heeft. Noodgedwongen stelde 

ze haar ambities bij, al koestert ze de droom van een baan die vrijheid biedt en recht 

geeft op het dragen van een mooi mantelpak. Als ik vraag hoe het precies ging en hoe 
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het voelde, de abrupte komst naar Nederland die haar leven zo’n andere wending 

gaf, zucht ze diep. 

Het was een surprise voor mij. Mijn moeder kwam gewoon op vakantie [lacht bij 

de herinnering], en ze zei niks, tegen niemand. Die dag kwam dat ze weg moest, 

hè, toen ging ze mooie kleren voor me kopen, schoenen enzo. En ik dacht van: 

wat moet ik hiermee? Ze zegt: ‘gewoon, draag het, je gaat me wegbrengen’. Ik 

dacht van: o ja? Ze zegt: ‘jaa, kom maar mee naar Schiphol, of eh, naar het airport, 
me wegbrengen en dan kom je weer thuis’. Toen we daar kwamen, bij de balie, 

zegt ze van: ‘je moet hier met me meelopen’. Ik dacht van: hèèèèè?! Nee, dit kan 

niet. Want ik heb het tegen niemand gezegd, ik heb [zucht] - niemand wist het. 

Mijn oma was wel daar en mijn tantes enzo, maar niemand wist het. Niemand 

wist het. Heeft ze me gelijk meegenomen, hier naartoe. Dat vond ik nou niet 

leuk van mijn moeder. Nee. 

Het ergste vond Lydia dat ze niets had meegenomen, geen adressen van vriendinnen 

bijvoorbeeld. De vriendinnen waren boos om het plotselinge vertrek. Ook 

familieleden waren geschrokken en begrijpen het nog steeds niet dat het zo moest. 

Later hoorde Lydia dat alleen haar oma ervan wist. 

Na ruim vijf jaar is de pijn om het plotselinge vertrek niet verdwenen. In het 

antwoord op mijn vraag waarom haar moeder het zo deed buitelen verschillende 

emoties over elkaar heen.  

Waarom denk je dat je moeder het zo gedaan heeft?
Misschien dacht ze dat ik niet zou komen, als ze het tegen mij zegt… Misschien. 

Misschien, want ik vond Ghana, ik vind Ghana nog steeds leuker. Ja. In Ghana is 

het lekker warm, het is echt een vrij land, je loopt overal waar je wilt. Na school 

maak je je huiswerk, oma controleert het en je mag gaan spelen. Maar hier, zegt 

mijn moeder: ‘je woont in de Bijlmer! En je blijft thuis!’ Na schooltijd, niet naar 

buiten. En ik dacht: het lijkt wel een gevangenis. Van je kamer naar de badkamer, 

van de badkamer naar de wc en van de keuken naar de woonkamer. Ik vond het 

vreselijk. Ik voel me opgesloten. En het weer, oh God [toon van: vreselijk]. [lacht] 

Ja. Soms mis ik Ghana heel erg, héél erg. Dan zeg ik: o God, had ik maar een 

tweede kans om te kiezen. 

De komst naar Nederland zette alle zekerheden van Lydia op hun kop. Nog altijd 

weet ze niet wat ze van de toekomst kan verwachten. In Ghana zou ze wel weten wat 

haar te doen stond en zou de taal, die haar hier zo dwars zit, geen probleem zijn. 

Toen Lydia hier net was voelde ze zich wanhopig om de taal. Ze vond de klanken 
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die ze hoorde zo ingewikkeld dat ze dacht het nooit te zullen leren. “Alles begint met 

de ‘g’. En ik was echt boos. Boos op mijn moeder. Hoe kon ze me zoiets aan doen.” 

Lydia herinnert zich dat ze in het vliegtuig zwijgend naast haar moeder zat. Ook bij 

het uitstappen zei ze niets. Eenmaal in het nieuwe huis van haar ouders besefte ze 

dat ze geen keus had. “Of ik doe normaal of... Ik vond het erg. Ik zou het nóóit willen 

overdoen. Het was niet leuk. Maar na zes maanden ging het wel.” 

Die laatste zinswending is opmerkelijk. Lydia bleef dan ook niet lang thuis. 

Vrij snel na haar komst kreeg ze een uitnodiging van het stadhuis om een toets 

te komen maken. Daar werd ze doorgestuurd naar het Huygens College, voor de 

ISK (internationale schakelklas). Terugkijkend vindt ze het een goede school. Heel 

netjes. Al op de eerste dag werd aangekondigd dat er alleen Nederlands gesproken 

mocht worden. Het waren allemaal “nieuwe beginners”, herinnert Lydia zich. 

Het was heel grappig, omdat niemand Nederlands sprak en zich met handen en 

voeten moest zien te redden. Hoe ze precies Nederlands leerde kan Lydia zich niet 

herinneren. “Het ging vanzelf. Voordat ik het wist, kon ik zinnen maken. Ik ging 

heel veel lezen. Ik houd van lezen, dus ging ik lezen. Meestal jeugdboeken, Blauwe 
plekken, Liefdesverdriet enzo. Daar maakten we boekverslagen van. We kregen heel veel 

uren Nederlands op school en toen ging het beter. Het ging vanzelf.”

Aan de ene kant was het fijn dat het allemaal spelenderwijs ging, als vanzelf, maar 

achteraf heeft Lydia het gevoel dat het te snel ging. Daarmee verklaart ze ook het lage 

niveau van het diploma dat ze na drie jaar haalde (vbo a/b). “Soms denk ik: het is te 

snel gegaan. Alles ging veel te snel. Opeens dacht ik: hoe kan dit? Ik zit in de vierde.” 

Ze herinnert zich dat ze op school voorlichting kreeg over vervolgopleidingen. 

Met klasgenoten ging ze op excursie naar andere scholen om te kijken wat je er 

allemaal kon doen. Ze liep stage in de catering, bij een bank. Vervolgens deed ze 

snuffelstages in een crèche en in een verzorgingshuis, bij de facilitaire dienst. Toen 

mocht ze kiezen, tussen deze drie. “Maar ik vond het niks.” Na een korte uitleg over 

wat ze tijdens de stage in de keuken en linnenkamer van een verzorgingshuis in 

Gaasperdam deed, benadrukt Lydia dat ze het gevoel heeft in de “verkeerde richting” 

te zitten. Ze wil met computers werken en in een mooi pak lopen. “Zo iemand ben 

ik. Maar... [toon van: helaas!] Ik weet niet... Ja.” 

Lydia is even stil. Hardop doordenkend op haar uitspraak dat ze het gevoel heeft 

in de verkeerde richting te zitten, vraag ik of ze die drie snuffelstages op het vbo zelf 

had gekozen. Haar antwoord is niet eenduidig. 

Je moet toch drie stages lopen in die vier jaar. Dus… Ja, hmmm. Mag ik zelf 

kiezen of zoiets. [Denkt na en corrigeert zich] Nee, je mocht niet kiezen. 

Nee?
Ja, jawel. Je mocht kiezen. Welke richting je wilt, een beetje. Je mag stage lopen 

in die richting en dan kan je zien of je het wel leuk vindt of niet leuk vindt.
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En wat was dan de hoofdrichting, die je koos?
Jaaaa… in de huishouding, hè… Huishoudkunde. En verzorging. Ja. 

Ik vraag het, omdat je zo duidelijk zegt: ik zit volgens mij eigenlijk in de verkeerde richting.
Mm. Daarom, ik heb in de verzorging gewerkt op de middelbare school, daarom 

moest ik hier - daarom stroom ik hier gelijk door, bij helpende. Stel, ik heb 

administratie gedaan, dan zat ik ergens anders. Ja. Dus daarom.

Maar toch koos je richting verzorging, toen, en niet administratie of iets anders. 
[maakt beurtelings bevestigende en ontkennende geluiden] M-m, m-m. Ja. Ik 

had daar ook niet zoveel keus, om te kiezen, van: ik wil hier naartoe, ik wil daar 

naartoe. Alles ging snel, dus ik deed gewoon mee. Ik bedoel, ik dacht: ik heb geen 

keus. Mijn taal is nog een groot probleem. Als ik maar naar school kan gaan.

Lydia ging mee met de stroom. Ze schreef zich in voor drie verschillende 

beroepsopleidingen op drie verschillende scholen. Bij de opleiding voor helpende 

op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg werd ze als eerste opgeroepen 

voor een intake. Voor ze het wist, zat ze op de opleiding, althans in de schakelklas. 

“Ik dacht: laat ik het proberen, ik doe het gewoon… Ik ga niet moeilijk doen, straks 

heb ik geen plaats. En mijn nicht wou ook persé hier. Ze doet apothekerassistent. Ja. 

Toen dacht ik: oké, goed. Ik probeer dit. Als het niet lukt, dan kan je altijd, daarna, 

nog een andere richting zoeken.”

Lydia hield haar twijfel over de opleiding, maar begon na de schakelklas toch 

aan de reguliere opleiding voor helpende gezondheidszorg. Nu is ze halverwege het 

eerste jaar. Ze heeft haar eerste officiële stage in een verzorgingshuis afgerond, tot 

haar grote opluchting. Als ik haar een paar dagen na het interview alleen aan een 

tafel in de kantine aantref, is ze boos. Ze heeft net gehoord dat ze een onvoldoende 

heeft voor haar stage. Ze wacht op Els, haar stagedocent, om erover te praten. Ze is 

blij even stoom af te kunnen blazen. 

Ze brengen je in de war. Eerst zeggen ze dat je meer inzet en initiatief moet 

tonen en dan doe ik dat – bijvoorbeeld zelf koffie rondbrengen met Nadia 

[medestagiaire uit klas I D], en dan zeggen ze weer dat we zoiets niet zelf mogen 

doen, maar eerst moeten vragen! Ik zei: ‘ik had wel verwacht dat jullie me 

niet geschikt zouden vinden’ – dat had ik wel verwacht, ja. Vaak voelde ik me 

zondagavond al niet prettig, dat ik maandag weer naar mijn werk moest. Met die 

bewoners kan ik het wel, dat is het niet. Eén mevrouw was helemaal verdrietig, 

toen ik voor het laatst kwam. Ik doe altijd haar nagels enzo. Ze zegt: ‘wie gaat dat 

voor me doen als jij weg bent?’ Maar al dat schoonmaken...

Helemaal onverwacht komt het oordeel van de stagebegeleider niet, maar toch voelt 
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Lydia zich onheus behandeld. “Dat ze niet willen begrijpen dat ik het gewoon niet 

leuk vind, deze opleiding!” Ze brengt het gesprek opnieuw op haar droomberoep, 

stewardess, in contrast met de ouderenzorg (“Ik wil iets met zo’n mooi pak!”). 

Ze beseft dat ze met haar vooropleiding niet zonder meer kan beginnen op de 

stewardessenopleiding. “Was ik maar in mijn eigen land gebleven. Daar, als je 

geld hebt, dan hoef je niks te doen. Hier moet je teveel.” Op mijn vraag of dat zou 

kunnen, teruggaan, antwoordt Lydia: “Ja, natuurlijk.” Meteen voegt ze eraan toe: 

“Maar wat ga ik daar doen? Mijn vader en moeder zijn hier. Mijn zusjes ook. Mijn 

tantes… Alleen mijn oma is daar! Mijn vriend is ook hier.” Het lijkt of ze opnieuw 

geen keus heeft.

Het verhaal van Lydia is in tegenspraak met de idee dat meisjes tegenwoordig vrij 

zijn om te kiezen. Haar bijzondere achtergrond en positie - ze woont hier tegen wil 

en dank - beperken haar speelruimte enorm. Er zijn meer leerlingen die net als Lydia 

abrupt van plaats verwisselen. Als ze aan het het eind van de basisschool instromen 

in het Nederlandse onderwijs vinden ze daar soms moeilijk hun draai. Een aparte 

groep vormen meisjes van Turkse afkomst die weliswaar hier geboren zijn, maar 

door hun ouders als kleuter naar Turkije zijn gestuurd, naar de geboortestreek van 

de ouders, om daar de lagere school te doen. Eenmaal terug in Nederland, vaak rond 

hun twaalfde, hebben zij moeite de draad weer op te pakken. Taal is daarbij een 

belangrijk knelpunt. Gül drukte het kernachtig uit toen ze zich die periode voor de 

geest haalde tijdens het interview: “Ik had geen taal!” 

Dat meisjes die halverwege instromen in het Nederlandse onderwijs tijd 

nodig hebben om te wennen aan het tempo en de gewoonten in de klas, aan de 

Nederlandse taal en vooral aan de grote hoeveelheid schriftelijke opdrachten en 

toetsen die het leren in de klas kenmerken, is niet verwonderlijk. Afhankelijk van de 

hulp die ze langs formele of informele kanalen krijgen, in de vorm van bijles door 

een onderwijzer of hulp bij het maken van huiswerk van een oudere broer, zus of 

buurvrouw, redden ze het meer of minder goed. Hun prestaties en vasthoudendheid 

zijn bewonderenswaardig in het licht van de grote veranderingen die zij in hun jonge 

leven tot dan toe moesten verwerken: verandering van omgeving, taal en cultuur, 

verlies van het vertrouwde en bekende als ook van familieleden en vriendinnen. 

Verhalen van zij-instromers als Gül en Lydia vertonen overeenkomsten met de 

verhalen van meisjes die op jonge leeftijd als vluchteling naar Nederland kwamen.

3.4.2. In mijn land heb je voor zulke dingen geen opleiding nodig - Zahra
In de stad waar Zahra geboren is, Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, brak oorlog 

uit. Zahra was toen tien jaar. Ze herinnert zich de eerste harde knal, een kanonschot 

achter de school. Iedereen rende naar buiten. Het was het begin van een lange reis 

om het land uit te komen. De oorlog richtte grote verwoestingen aan in Somalië en 

ontwrichtte de levens van veel families als die van Zahra. 
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Mogadishu is een mooie stad, maar nu is alles kapot, door de oorlog. Het was 

ineens… een vloek, in ons land. Alles is veranderd. En mensen beseffen niet wat 

zij hebben gedaan en wat zij hebben verloren, weet je. Je hoort nu zoveel liedjes 

van: ‘kijk hoe jullie die mooie stad hebben vernietigd’... Het was echt een mooie 

stad. Ik heb nog steeds leuke herinneringen aan daar. Ik weet er nog alles, voor 

mij is het gisteren. 

Het interview dat ik met Zahra heb is langer dan ik gewend ben. Het verhaal over de 

oorlog en de vlucht is zo beeldend en direkt dat het twee uur in beslag neemt. Dan 

zijn we nog nauwelijks in Nederland aangekomen. We spreken af voor een tweede 

keer. Het verhaal van de vlucht blijft een belangrijk referentiepunt. Zahra schakelt 

moeiteloos heen en weer tussen het hier en nu, haar leven in Amsterdam en haar 

ervaringen op school, en het leven toen, haar jeugdherinneringen aan Mogadishu en 

aan het goede leven van voor de oorlog. Als ze praat over de oorlog zie je de beelden 

van rennende schoolkinderen en hoor je de kogels fluiten. De oorlog heeft haar 

geleerd dat ze zich te allen tijde zelf moet kunnen redden en dat ze, als het eropaan 

komt, zelfs haar eigen buurman niet kan vertrouwen. 

Zahra beschrijft de oorlog als een stammenstrijd. Haar moeder is verwant met de 

clan van de president die aan de macht was toen de strijd losbarstte.24 Zahra zegt met 

klem dat zij en haar familie zich nooit op hun connecties hebben voor laten staan. Ze 

neemt duidelijk afstand van het denken in stammen en clans. 

Ik ben niet zo van talatalatala, ik kom uit die stam en de president is mijn 

blablablabla, je weet wel, al die verhalen. Het interesseert me niet! Als ik maar 

weet wie mijn vader is. Dat is genoeg. Ik weet toch wat het bij mijn land… Alles 

is erdoor kapotgegaan en veel mensen zijn doodgegaan, alleen maar door dat 

stammengedoe. En ik vind, nog steeds zeg ik het: leer je kinderen niet elkaar te 

haten. Ik weet hoe ik me voel, dat kan je nu niet zo makkelijk veranderen, maar 

een baby, als je een kind goed opvoedt, zeg maar, en leert wat goed is en wat fout 

is en wat hij moet weten, dan gebeuren zulke kwaadachtige of vijandachtige 

dingen niet. Maar ik kan - alleen kan je toch niks veranderen. Kan je niet. [lager, 

berustend] Kan je niet. Ik kan het wel zeggen, maar of ze willen luisteren? Het is 

nog steeds hetzelfde. 

Het is Zahra’s overtuiging dat iedereen gelijk moet zijn. Het is een van de redenen 

waarom ze blij is in Nederland te wonen. “Dat zie je ook hier in Nederland, de 

meeste mensen zijn allemaal gelijk. Je ziet niet iemand die echt rijk is en je ziet ook 

niet iemand die arm is. Iedereen is gelijk. Dat is beter dan bij ons.” Zelf is Zahra 

opgegroeid in een “villahuis”, met zes kamers, een veranda en een grote tuin, in 
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een mooie moderne wijk van Mogadishu, dichtbij het uitgaanscentrum voor rijke 

Somaliërs en toeristen. Als ik vraag of haar familie rijk was, zegt ze relativerend: 

We waren niet zo rijk en niet zo arm. In ons land is een villahuis niks. Sommige 

mensen woonden in een flat van drie of vier verdiepingen. Alleen! [met ontzag 

in haar stem] Jaaaa. Hier misschien, in Nederland, als je een villa hebt, dan ben 

je de rijkste. Daar ben je ook rijk, maar niet echt rijk. Daar hebben de rijken hele 

flatten. Wie de hoogste verdieping heeft, is de rijkste. De rijken hebben echt 

chique banken en twee zitkamers. Ze gaan elk jaar nieuwe dingen veranderen in 

huis. Dat was bij ons niet zo... maar we hadden wel een leuk leven.

Zahra’s beide ouders werkten buitenshuis. Haar moeder werkte bij de lokale 

overheid, bij een soort grondbedrijf waar bouwvergunningen aangevraagd 

moesten worden. Haar vader had een eigen im- en exportbedrijf en was veel in het 

buitenland. Ik informeer, nieuwsgierig door de beschrijving van het ouderlijk huis, 

of ze personeel in dienst hadden. Door de herinnering aan de mensen die bij hen 

thuis werkten ziet Zahra opeens een parallel met het werk waarvoor ze nu opgeleid 

wordt. De gedachte maakt haar aan het lachen.

We hadden een vrouw. En mijn moeder werkte, dus ze is nooit thuis. Dus, 

soms komt familie van ons, veel meisjes uit het dorp enzo en ze vinden: ‘zeg, 

ééééh, ik heb toch niks te doen, dus ik doe wel wat, als jullie wat betalen…’ En 

als er niemand is, dan nemen we iemand, als huishoudelijke dienst, zeg maar. 

Dan kookt ze, is een soort eh stagiaire - wat we nú doen, dat is [begint hardop 

te lachen] dat is hetzelfde! Als ik aan de stage denk, dan denk ik ook aan wat die 

vrouwen deden, bij ons, weet je. Dan help je met schoonmaken, afwassen, kleren 

wassen, boodschappen halen. Je voelt je een schoonmaakster en een dienstmeisje. 

Dat is ook zo. Als ik kijk, in mijn land heb je voor zulke dingen geen opleiding 

nodig. Geen diploma nodig. Eerlijk gezegd, ik kan het net zo goed zonder. 

Waarom moet je als je hier in Europa bent voor dit soort dingen een opleiding 

hebben? [afkeurend] Tsss... 

Zahra groeide op in een welgesteld milieu. Ze ging naar een goede school en het 

ontbrak haar in materieel opzicht aan weinig. Ze is opgevoed met de boodschap 

dat je je ogen niet mag sluiten voor mensen die het minder hebben dan jijzelf. In 

de oorlog raakten Zahra en haar familie hun huis en bijna al hun bezittingen kwijt, 

maar niet hun moraal. Toen ze met haar oudste zus en broers in de buurt van de 

grens met Kenia was, na een moeizame tocht deels te voet en per jeep, deelden ze het 

weinige dat ze nog te eten hadden met andere vluchtelingen. Herinneringen aan 

deze tijd vol angst en honger doen pijn. 
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Bij ons kan je niet toekijken en eten als de ander niets heeft. Dan geef ik jou de 

helft. Je denkt niet aan wat je morgen eet, je denkt alleen maar aan wat je vandaag 

krijgt! En morgen, wie weet, heb jij wat en heb ik niks. Iedereen gaf elkaar wat. 

Het is moeilijk om weer aan alles te denken, weet je. Het was echt moeilijk. Je 

ziet zoveel mensen doodgaan. En de jongens moeten naar voren, om te vechten, 

weet je. Een jongen die je gisteren zag, heel gezond, en hij gaat weg en je hoort: 

hij is vandaag doodgeschoten. En in dat gezin zijn twee jongens doodgegaan. Of 

je ziet een vrouw die gek is geworden. Haar kinderen zijn omgekomen terwijl 

ze boodschappen aan het doen was. Je ziet alleen maar ellende. Al dat nieuws 

wil je niet horen, weet je. Als je een schot hoort, van een geweer, denk je: ze zijn 

gekomen! Het is tijd. Voorbereiden op de dood! Het is gewoon zo. [korte stilte] 

Ja. Ja, nu ben ik hier. [lacht giechelend] Niet te geloven, hè? Zo is het leven. Als je 

dood moet gaan, ga je dood. Als je moet leven, dan leef je gewoon. Hoe dan ook. 

Toen Zahra’s moeder zich na lange weken van onzekerheid bij hen voegde, lukte het 

voor het eerst te bellen met Zahra’s andere zus die in Egypte woonde. Die regelde 

het dat één van hen weg kon, met een klein vliegtuig. Het werd Zahra. “Ik was de 

gelukkige!” Angstig en huilend stapte ze in het vliegtuig naar Caïro. Daar was het 

ook onrustig in de Somalische gemeenschap. Haar zus besloot naar Nederland 

te gaan, met haar kleine dochter en Zahra. Waarom juist naar Nederland weet 

Zahra niet. In een caravan op de Veluwe werden Zahra en haar zus bijna gek door 

de verhalen die ze hoorden van telkens nieuwe Somalische vluchtelingen die het 

asielzoekerscentrum binnenkwamen. Ze hoorden dat het grensgebied waar hun 

moeder, broers en oudste zus waren achtergebleven inmiddels ook oorlogsterrein 

geworden was en konden niet meer slapen van angst. 

Bijna tien jaar later, als Zahra de bandjes van het interview thuis afspeelt en haar 

broers en zussen meeluisteren, ontstaan er heftige discussies in de woonkamer. 

Haar broers zeggen dat haar verhaal niet klopt, dat ze het niet goed heeft verteld. 

Ze kleineren Zahra om haar uitverkoren positie. Zij zou het ergste niet hebben 

meegemaakt: honger, dorst en malaria, en overal huilende mensen. Zij mocht 

immers weg. Zij heeft in vergelijking met hen een heerlijk leven gehad. Het doet 

pijn als Zahra dit zegt, weken na het interview, tijdens de pauze op school. Het gaat 

bij het vertellen van levensverhalen immers niet om een absoluut soort waarheid, 

maar om de eigen beleving en interpretatie. Zahra heeft recht van spreken over haar 

eigen leven, net als de anderen. Tegelijkertijd ontroert het ook, het beeld dat ze met 

zijn allen luisteren naar Zahra’s indrukwekkende versie van het familieverhaal en 

daarmee wellicht openingen vinden om aspecten ervan in een nieuw licht te zien. 

In veel gezinnen worden de verhalen van vlucht of migratie niet verteld en 

hebben kinderen weinig weet van wat voorafging aan het vertrek, hoe de aankomst 
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voelde en wat er volgde. Veel van de meisjes die ik interviewde verbaasden zich er 

tijdens het interview, als ik er vragen over stelde, zelf over, dat ze er zo weinig van 

weten. Bij Zahra thuis is dat anders, al praten ze liever niet te lang over “alle negatieve 

dingen”. Samen herinneringen ophalen aan de tijd voor de oorlog, aan de films en 

toneelstukken die ze zagen en de lekkere dingen die ze aten, is fijner.

Zahra moet het hele vluchtverhaal aan mij vertellen voor ze aanbelandt bij haar 

ervaringen met school en kiezen. Het verhaal is onlosmakelijk verbonden met 

haar persoon, met hoe ze in het leven staat. Ze vertelt hoe haar moeder, broers en 

oudste zus na maandenlange ontberingen ook naar Nederland wisten te komen. 

Het hele gezin kreeg een A-status. Uiteindelijk belandden ze met zijn allen in 

een eengezinswoning in Rodeschool, een dorp in Noord-Groningen. Zahra deed 

het daar naar eigen zeggen erg goed op school. De schooldirecteur was haar grote 

vriend en steunde haar. Ze viel op omdat ze goed was in voetballen en alle jongens 

“afmaakte”. Ze had niet veel vriendinnen. In groep acht raakte ze bevriend met een 

Pools meisje. Met haar klikte het mede zo goed omdat zij ook anders was, “niet 

hetzelfde als Europese meisjes”. De meester van de hoogste klas was erg op haar 

gesteld en liet haar node gaan. Op zijn aanraden ging ze naar de mavo. Ze ging van 

de brugklas naar de derde klas, op een gecombineerde vbo/mavoschool. Het ging 

goed, totdat “ze” besloten dat ze richting verzorging moest. 

Ze hebben verzorging voor me gekozen. En dat vind ik niet goed. 

Wie waren dat, die “ze”? 

Ehm ja, mijn mentor. Eigenlijk, als je bijvoorbeeld in de tweede klas zit en naar 

de derde klas gaat, dan ga je kiezen toch? En ik had niet de kans om te kiezen. En 

nu vraag ik me af waarom ik niet heb gekozen. Ze lieten me naar de derde klas 

gaan en ik was even blij, maar aan de andere kant niet blij, omdat ik niet heb 

gekozen, weet je. Maar ja, je kan die tijd nu niet terugdraaien.

Het was niet alleen de mentor die Zahra’s toekomst stuurde. Ook haar moeder had 

duidelijke plannen voor de toekomst van haar dochter.

Mijn moeder zei: ‘je gaat verzorging doen in die school’. In die school was niet 

zoveel keus, je had mode en kleding, verzorging, computerles en handel, maar 

dat was alleen maar voor jongens. Eigenlijk vind ik gewoon dat je heel veel keuzes 

moet hebben. Het is toch de kans van je leven, je kiest maar één keer! Maar die 

school had niet zoveel keuze en ik wou ook geen mode en kleding, weet je. 

Hebben ze het je niet gevraagd?
Nee! [verontwaardigd] Ze hebben het niet aan mij gevraagd. En ik heb ook 

niks gezegd, weet je. En mijn moeder zei: ‘je hebt het figuur voor verpleging en 

verzorging. Vroeger was ik net zo. Je lijkt echt op een verpleegster. Als je het niet 
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doet, ben je dom’.

Zahra legt uit dat haar moeder zelf ook verpleegster was, vroeger. Met de herinnering 

aan het keuzemoment komt de verontwaardiging weer even boven. De berusting 

overheerst. Zahra bekijkt de gang van zaken nuchter: zo is het nu eenmaal gegaan. 

Het volgen van de richting verzorging betekende wel dat ze een andere droom 

moest loslaten. Ze was op school erg goed in tekenen en had daar wel iets mee willen 

doen. Het was haar beste vak op school, maar er zat voor haar geen toekomst in. Dat 

heeft te maken met hoe er in Somalië en vanuit haar geloof tegen tekenen wordt 

aangekeken, probeert ze me omstandig uit te leggen. Aangezien ik zonder kerk of 

geloof ben opgevoed en weinig weet over de geboden van de islam, is het verhaal 

dat volgt voor mij verwarrend maar ook spannend. Het verhaal bevat de moraal die 

ze samenstelde uit flarden religieus onderwijs en mondelinge overlevering in de 

familie. 

Ik hou van tekenen en ik kan heel goed tekenen, weet je, mensengezichten, 

bloemen, alles. Ik deed het heel veel en ik had echt het hoogste cijfer voor 

tekenen. Mensen vragen me: ‘waar heb je dat geleerd?’, weet je. Ik zei: ‘gewoon, 

ik zie jou en ik teken jou, gewoon’, weet je. Ik was er echt goed in. Toen dacht ik: 

jij tekenen? Je toekomst? Dat is toch een beetje raar. Ik had een grote map met 

tekeningen van mensen enzo. Mijn moeder en mijn grote zus gingen tegen me 

zeggen: ‘het is niet goed dat je andere mensengezichten tekent’… 

In eerste instantie begreep Zahra zelf ook niet goed waarom het niet mocht. Ze sloeg 

er een relevante passage uit een heilige tekst op na om te zien of het waar was, wat 

haar moeder en zus zeiden over tekenen.25 Toen begreep ze dat het verbod te maken 

had met opvattingen over het hiernamaals. Als ze dood is, komt Allah kijken of ze 

goed geleefd heeft, of ze goede of slechte dingen gedaan heeft. Als hij zou zien dat 

ze beelden gemaakt heeft, van mensen en dieren, zou hij haar gebieden hen leven 

te schenken. Dat kan niet en daarop zou ze naar de hel gestuurd worden, voor straf, 

begrijp ik nadat ik talloze keren de passage op de band heb afgeluisterd waarin ze 

het uitlegt. 

Het schrikbeeld van de hel was zo sterk dat Zahra haar wens iets beroepsmatigs 

te doen met tekenen opgaf. Omdat ik me vaag herinner uit mijn studie antropologie 

dat in islamitische samenlevingen wel bloemen en planten afgebeeld (mogen) 

worden, vraag ik daarnaar. Zahra geeft toe dat ze inderdaad wel eens bloemen 

tekent, zoals laatst op verzoek van de kinderen in het gezin waar ze stage liep, maar 

niet meer portretten van anderen zoals vroeger. 
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Het is wel jammer, want je deed het graag hè?
Ik deed het gewoon omdat ik het leuk vind. Het ging vanzelf. Het was net alsof ik 

verslaafd was aan tekenen. In de pauze, terwijl iedereen met de groep wil praten, 

heb ik altijd mijn map bij me. Ging ik gewoon tekenen. ‘Zahra wat doe je?!’ 

‘Tekenen, rot op jullie, ik hoef niet met jullie te spreken, ik ga gewoon tekenen.’ 

Het was mijn grootste hobby. 

Als beroep zag je het niet zitten? 
Nee, maar ik zou het wel leuk vinden. Al die kunst enzo... Maar dan moet je 

ook kijken wat je in je land nog kan bereiken. Ik heb eigenlijk ook heel ver 

vooruitgekeken. Als ik bijvoorbeeld het gevoel heb dat ik voor de rest van mijn 

leven hier in Nederland ga blijven kan ik dat beroep wel doen. Maar je weet het 

niet. Misschien ga je ooit terug naar je land. Als je dan tekenen als beroep hebt 

en dan kom je daar en dan kijkt iedereen zo van: wat doe jij nou? We weten niks 

van tekenen daar, weet je. Dan denk je: ooh, dan heb ik voor niks gestudeerd. 

Verkeerde opleiding, verkeerde diploma. Toen dacht ik: misschien is het 

niet zo slecht als je iets met verzorging doet. De hele wereld heeft verzorging 

nodig. Daarom ga ik gewoon door met mijn opleiding voor helpende en met 

verzorging. 

Het is een lang verhaal waarin Zahra zich verzoent met een beroepsrichting die 

ze niet zelf gekozen heeft en die ver afstaat van wat ze het liefste deed op school. 

De verzoening is vooral extern bepaald: haar moeder vindt haar geschikt voor een 

beroep in de zorg omdat ze zelf verpleegster was, haar omgeving zou het afkeuren 

als ze van tekenen haar beroep zou maken, het geloof staat het niet toe en bovendien 

zou ze er in haar geboorteland niets mee kunnen beginnen. 

Het verhaal van Zahra maakt duidelijk dat de status van vluchteling een andere 

locatie biedt dan die van migrant. In de regel zijn mensen die erin slagen hun land 

in tijden van oorlog te ontvluchten niet onbemiddeld. Net als Zahra groeide ook 

Zina, derdejaars verzorgende, in Mogadishu op in luxe. Haar ambities waren daarop 

afgestemd, ze wilde dokter worden. De vlucht naar Europa betekende een groot 

verlies van status en onafhankelijkheid voor haar familie. De breuk die vluchten 

van thuis in het leven van jonge mensen teweegbrengt, heeft, afgezien van de 

traumatische ervaringen die jaren later nog steeds nachtmerries veroorzaken, grote 

gevolgen. De kansen op een goede, hoge opleiding en een passend beroep zijn in 

eerste instantie verkeken. Op de aankomst in Nederland volgen lange jaren van 

inburgering onder vaak miserabele omstandigheden, in een asielzoekerscentrum 

buiten de bewoonde wereld of in een niet altijd even vriendelijk gestemd, afgelegen 

dorp.26 De moeilijkheden bij het leren van de Nederlandse taal, de wanhoop om het 

niet kunnen touwtjespringen, de verwarring rond de andere omgangsvormen op 

school, fungeren als pars pro toto voor de voortdurende inspanning die het kost om 
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thuis te raken in een nieuw land. 

Afhankelijk van het culturele kapitaal van hun familie en het 

persoonlijkheidskapitaal dat ze ontwikkelen hebben vluchtelingenkinderen meer 

of minder kracht de uitdaging aan te gaan en zich een goede plek in de Nederlandse 

samenleving te verwerven. Yasmine slaagt hierin bijvoorbeeld minder goed dan 

Zahra en Zina. Met vallen en opstaan leerde ze de noodzakelijke basisvaardigheden 

om zich te handhaven op school. Dagenlang oefende ze touwtjespringen met hulp 

van de begeleiders in het asielzoekerscentrum in Alkmaar, waar zij haar eerste 

jaren in Nederland doorbracht. Ze is veel gepest op school en heeft nog steeds het 

gevoel dat mensen haar telkens bij de neus nemen. Toch probeert ook zij dapper 

het verleden en het heden, haar verlangens en haar huidige situatie met elkaar te 

verzoenen. Ze heeft geleerd flink te zijn. Vergeleken met de oorlog in haar vroege 

jeugd en de angst voor de bommen is alles wat daarna kwam beter. 

Yasmine ging na de basisschool naar het vbo. Vervolgens zat ze tegen haar zin 

een jaar op het Jan Speijkercentrum, een vormingscentrum voor drop-outs en 

andere “deugnieten”, zoals docenten hen noemen. Het is een verzamelgebouw 

voor leerlingen die een hekel hebben aan school. Er was haar verteld dat ze er 

een vooropleiding kon doen voor de opleiding die ze graag wilde, maar waarvoor 

ze te jong was en niet de juiste vooropleiding had, de opleiding voor leidster 

kindercentrum (LKC). Tot haar grote frustratie werd op het vormingscentrum 

niet zozeer voorgeschakeld naar specifieke beroepsopleidingen als wel getraind 

op schoolse basisvaardigheden als op tijd komen en leren leren. Ze vertelt dat de 

leerlingen er agressief waren. Ze had het er moeilijk en hoorde er voor haar gevoel 

niet thuis. Het was een verloren jaar. 

Ten tijde van het interview is Yasmine eerstejaars helpende. Die opleiding kwam 

nog het meest in de buurt van haar beroepswens. Tot haar opluchting haalde ze een 

voldoende voor de toets Nederlands bij de intake en hoefde ze niet in de schakelklas. 

Ze is blij dat ze nu in een leuke klas zit en niet meer wordt gepest. Dat ze zich niet 

aangetrokken voelt tot de ouderenzorg is voorlopig van ondergeschikt belang. Als ze 

weer eens twijfelt aan de opleiding spreekt ze zichzelf vermanend toe. 

‘Yasmine, wees blij met wat je hebt! Je moeder heeft je zo ver gestuurd, naar dit 

land. Dus: wees blij, Yasmine!’ Ach ja, wees blij. [lacht] Dan maak ik mezelf aan 

het lachen: [hoger, lachend] ‘Och, Yasmine, wees blij nou!’

En word je er blij van?
[peinzend] Ja, toch wel. Het helpt wel. Je maakt vragende zinnen voor je zelf en 

dan… Dan maak je grapjes om jezelf. Ja. Een beetje opvrolijken.

Twijfelen aan de gekozen beroepsrichting en proberen er desondanks het beste van 
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te maken doen niet alleen zij-instromers en vluchtelingen, maar ook leerlingen 

die op het eerste gezicht een gunstiger uitgangspositie hebben, zoals hier geboren 

dochters van migranten die vanaf de kleuterschool Nederlands onderwijs volgen.

3.4.3. Niemand wil dit beroep gaan doen - Jennifer
In de klas van Zahra, Yasmine en Manisha, klas I C, zit ook Jennifer. Ze is met 

haar zestien jaar de jongste van de klas. Ze gaf er de voorkeur aan het interview 

bij mij thuis te houden in plaats van op school en komt op een zaterdagmiddag. 

We zitten aan mijn kleine bureau in de slaapkamer. Jennifer praat gemakkelijk 

en introduceert in het kort zichzelf en haar familie. Ze is hier geboren, heeft een 

oudere broer die in Suriname is geboren en een jonger broertje van veertien. Haar 

vader doet jongerenwerk en haar moeder is verpleegkundige op een afdeling voor 

demente ouderen in een verpleeghuis. In één adem vertelt ze wat ze eigenlijk wil 

doen, namelijk met kinderen werken. In de loop van het gesprek komt ze daar 

telkens op terug. 

Jennifer hoort tot de groep migranten van de tweede generatie. Het 

herkomstland van haar ouders is voor haar een belangrijk referentiepunt. Het leven 

daar is zorgelozer dan in Nederland. “In Suriname leef je er maar op los”, lacht ze. 

“Je let niet echt op de tijd, je geniet meer van het weer en de omgeving. Hier zijn er 

meer zorgen, geldzorgen vooral. Alles is zo duur.” Jennifer heeft haar kennis over 

Suriname vooral uit de verhalen van haar ouders. Ze is op haar vierde met haar vader 

mee teruggeweest, maar herinnert zich weinig meer dan geuren. 

Als ik vraag waarom haar ouders naar Nederland kwamen, volgt een soort 

standaardantwoord dat veel kinderen van de tweede generatie geven: “Ik denk voor 

een betere toekomst of zo, toch wel. Je hebt meer mogelijkheden hier. In Suriname 

toch wel minder…” Jennifers ouders kwamen in hun jonge jaren naar Nederland, 

in 1980. Ze volgden hier een beroepsopleiding, haar vader op mbo-niveau en haar 

moeder op hbo-niveau. Ze hebben beiden een goede, vaste baan. Jennifer denkt dat 

ze het liefst teruggaan naar Suriname, “naar hun moederland”, als ze oud zijn. “Dat 

is toch een stukje van henzelf.” 

De opvoeding die ze thuis kreeg leidde tot conflicten op school. Jennifer vertelt 

dat ze vroeger dik was en daarmee op school werd gepest. Ze beet dan van zich af, 

zoals ze het van haar moeder geleerd had. Zo nodig sloeg ze terug. Ze herinnert zich 

een vechtpartij met twee jongens die haar uitscholden voor dikzak en haar duwden. 

Uiteindelijk kreeg Jennifer straf. Ze vertelt het zonder verontwaardiging. Ze kent 

de regels op school inmiddels en ziet duidelijk waar de verschillen zitten met de 

boodschap die ze van thuis meekreeg. 

Op school zeggen ze altijd dat je niet moet terugslaan enzo, maar ja, thuis leer 

je het toch wel anders. Thuis leerde ik toch wel om van me af te bijten. Mijn 
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moeder heeft het me van kleins af geleerd. Op school leer je dan weer dat je naar 

de juffrouw toe moet gaan, maar ja…Ik heb het een aantal keren gedaan, maar…

nee, het hielp niet echt. Dus... [we lachen allebei] Ik dacht: dan los ik het zelf maar 

op. Die twee jongens…  de één pestte me, hij begon me te duwen enzo, nou ja, en 

ik duwde terug en nou ja, ik schopte enzo, dat soort dingetjes en voor de rest eh… 

Het heeft wel geholpen. [stilte] Ja, ik heb zoiets van: je bent alleen geboren, dus 

bepaalde dingen moet je ook alleen kunnen opknappen, denk ik. 

Terwijl Jennifer herinneringen ophaalt aan haar schooltijd passeert een tweede 

vechtpartij de revue. Jennifer raakte slaags met een meisje op een station van de 

sneltram, op weg van school naar huis. Ze zat inmiddels al op het vbo, op een grote 

scholengemeenschap in Amstelveen (Panta Rhei). Ze deed het er goed, maar een 

leuke school was het niet. Er waren veel meisjes die roddelden en ruzie zochten, 

vertelt ze. Het waren voornamelijk meisjes van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. 

“Aandacht wilden ze, stoken… Meestal ging het om valse beschuldigingen, zo van: 

‘ik heb je gisteren zien lopen met die jongen...’ En dan komt er steeds weer een 

schepje bovenop.” Met het meisje van deze vechtpartij heeft Jennifer nog steeds 

ruzie. Als ze haar tegenkomt op straat, wordt ze vuil aangekeken. Ze haalt er haar 

schouders over op. “Laat maar zitten.” 

Na de basisschool ging Jennifer eerst naar het ivbo, het individueel voorbereidend 

beroepsonderwijs. Waarom wordt niet duidelijk uit haar verhaal. Omdat ze er zulke 

hoge cijfers haalde, mocht ze na twee jaar overstappen naar het reguliere vbo. Ze 

was naar eigen zeggen slecht in rekenen en wiskunde, iets dat ik van meer meisjes 

op de opleiding hoor. Ze deed examen op b-niveau, zeer tegen haar eigen zin en 

onder protest van haar moeder. Ze kon daardoor niet naar de SPW (mbo-opleiding 

voor sociaal-pedagogisch werk, niveau 3), zoals ze van plan was. Dat was een grote 

domper. 

Ik mocht geen examen doen op c-niveau. Mijn moeder heeft de school opgebeld 

en gevraagd waarom dat niet kon en ja, dat was dan weer tegen de regels. Mijn 

moeder was er best wel kwaad om. Zolang je iemand niet de kans geeft, zul je ook 

nooit weten of … Ja, ze was kwaad, maar ze denkt: nou ja, die twee jaar die je nu 

op deze school moet doen zijn zo om en dan kan ik gewoon naar het mbo gaan. 

Toen ze niet naar de opleiding van haar eerste keuze kon, moest Jennifer zich 

opnieuw oriënteren. Haar moeder keek in het telefoonboek en vond de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg. Die had indertijd als enige een opleiding op niveau 2 

die een beetje in de richting kwam van wat Jennifer wilde. Tijdens het intakegesprek 

werd haar te verstaan gegeven dat ze het werken met kinderen voorlopig maar uit 

haar hoofd moest zetten. 
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Hoe vond je dat, toen je dat hoorde?
Tja, ik vond, ik dacht zoiets van, nou ja, ik heb het er wel voor over. Het komt 

allemaal wel. Ik ben nog vrij jong, dus ehm … [heel zacht] jaaa. [stilte]

En nu je een paar maanden bezig bent, hoe is dat nu? 
[aarzelend] Ja, het is wel leuk ehm… het is best wel zwaar, lichamelijk en 

geestelijk, maar, ik ben er zo langzamerhand wel een beetje aan gewend, ik doe 

vrij veel  schoonmaakwerk, toch wel, en, nou ja… Het is best wel leuk, maar ik zou 

het niet echt als m’n beroep willen doen, nee. Het is echt alleen maar om naar die 

andere opleiding te kunnen. Toen ze zeiden van: ‘zet het van die kinderen maar 

uit je hoofd’, dacht ik: nou ja, dat doe ik wel, voor twee jaar dan, en daarna... Maar 

in de klas hebben we het er wel steeds over, want niemand wil dit beroep gaan 

doen, niemand. Iedereen wil met kinderen gaan werken. Nou ja, twee meisjes 

willen de verpleegkundige opleiding gaan doen, maar voor de rest wil iedereen, 

voor zover ik weet, met kinderen werken, ja.

Het moet frusterend zijn, zowel voor de klas als voor de docenten, dat zo weinig 

leerlingen enthousiast zijn voor het beroep waarvoor ze officieel worden opgeleid. 

Jennifer houdt zichzelf voor dat ze maar door de zure appel heen moet bijten en 

de opleiding voor helpende zo snel mogelijk afmaken. Ze ergert zich aan het trage 

tempo en het lage niveau van de lessen, bijvoorbeeld bij het vak Nederlands, waar 

regelmatig dingen herhaald worden die zij al lang weet, van de basisschool. “Meester, 

dit is een eitje voor mij”, zegt ze dan tegen meester Karel, docent Nederlands. 

Die lacht, maar zegt dat ze de invuloefeningen met werkwoordsvormen en het 

huiswerk toch moet doen. “Ik doe het wel”, zegt Jennifer, “om te laten zien dat ik 

het beter kan.” De andere vakken, huishoudkunde en gezondheidskunde, vindt ze 

interessanter. Ook is ze vrij positief over haar stage-ervaringen tot nu toe. Ze vindt 

het prettig als bewoners laten merken dat ze blij zijn met haar hulp en haar iets 

lekkers toestoppen. “Het is wel leuk, het is dankbaar werk.” 

Het is verrassend dat Jennifer nu een opleiding volgt in de richting van het 

werk dat haar moeder doet, terwijl ze eigenlijk de richting van haar vaders werk 

op wil. Wat stond haar ouders voor ogen? Jennifer vertelt dat ze al zo’n idee 

hadden dat ze zoiets wilde doen. Ze was altijd al gek op kleine kinderen. Met haar 

vocabulaire van motief is ze een goed voorbeeld van geslaagde socialisatie in wat 

onderwijsonderzoekster Ida Bontius in navolging van de Amerikaanse sociologe 

Nancy Chodorow ‘verzorgende vrouwelijkheid’ noemt.27 Dit neemt niet weg dat 

haar plezier in het zorgen voor kinderen en haar sterke motivatie om daar haar 

beroep van te maken serieus genomen moeten worden. In het volgende fragment 

geeft Jennifer aan waarin voor haar het verschil zit, tussen het zorgen voor kinderen 

en het zorgen voor ouderen.
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Ik wil altijd iets met kinderen. Ik ben altijd al dol op baby’s geweest, toen ik klein 

was. Ik denk dat het toen al een beetje in me zat. Van kinds af aan ben ik met mijn 

broertje in de weer geweest. Wanneer mijn moeder aan het koken was en mijn 

broertje in zo’n stoel lag en begon te huilen, ging ik naar hem toe in plaats van 

mijn moeder. En heel veel van dat soort kleine dingetjes. Ik gaf hem eten enzo. 

En op feestjes kwam hij ook bij niemand anders dan bij mij. Ik heb ook diverse 

keren opgepast bij mijn tante, zij heeft drie kinderen… Vroeger was ik een beetje 

een moedertje voor mijn broertje. Ja, ik weet niet, ik hou er ook best wel van om 

voor mensen te zorgen die eh, ja, zeg maar afhankelijk van je zijn, die toch wat 

van je willen leren ook, en dat heb je toch meestal meer met kinderen. 

Toen ze in de derde klas van het vbo zat, deed Jennifer een snuffelstage in een crèche. 

Dat vond ze heerlijk. Het is een voortdurend ijkpunt voor latere ervaringen, zoals 

nu, tijdens haar eerste stage in een verzorgingshuis (“Ik werk toch veel liever met 

kinderen, omdat je die veel kan leren. Ik weet niet precies waarom”). 

Jennifer had de pech dat er in haar tijd nog geen opleiding op niveau 2 was in 

de richting welzijn en dienstverlening, waar ook de SPW onder valt. Die opleiding 

is er inmiddels wel gekomen en heet helpende welzijn. In september 2000 ging 

de opleiding van start in het ROC-gebouw aan de Gaasterlandstraat. Je wordt er 

opgeleid voor groepshulp in kinderdagverblijven en assisterend buurthuiswerk. 

De opleiding is mede opgezet vanwege het grote aantal meisjes dat op het vbo 

aangeeft met kinderen te willen werken en te griezelen van de ouderenzorg. Het 

eerste jaar zaten de drie klassen eerstejaars dan ook al snel vol en er kwam een 

wachtlijst. Vreemd genoeg is er bij de opzet en inrichting van de opleiding in 

eerste instantie niet overlegd met het team van de opleiding voor helpende op de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, terwijl ook toen al bekend was dat de 

twee opleidingen op korte termijn moesten gaan samenwerken, net als bij ROC’s in 

andere steden al het geval is.28 

Jennifers schoolervaringen komen overeen met die van andere 

migrantenleerlingen van de tweede generatie op de opleiding voor helpende. Ze 

scoorde op één onderdeel te laag om haar opleidings- en beroepswensen in een 

rechte lijn te verwerkelijken. Haar gezonde dosis zelfvertrouwen, haar duidelijke 

beroepsvoorkeur noch de steun van haar ouders wogen daar tegenop. Ze tilt er 

niet zwaar aan; na de zure appel volgen er allicht zoetere. Fatiha, Angela en Désiree, 

drie oud-leerling-helpenden die nu in het laatste jaar van de vervolgopleiding 

voor verzorgende zitten, hebben soortgelijke ervaringen. Ze moesten onderaan 

beginnen, zoals ze het zelf noemen. Alledrie oriënteren zich net als Jennifer sterk op 

de Nederlandse samenleving en spreken vloeiend Nederlands. Ze volgden vanaf hun 

vierde Nederlands onderwijs. Toch werden hun mogelijkheden in eerste instantie 
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ingeperkt. Hun slagingskansen werden door onderwijzers en docenten laag 

ingeschat en op het vbo deden ze een cruciaal vak als bijvoorbeeld Nederlands op 

b-niveau in plaats van op het vereiste c-niveau dat nodig is om toegelaten te worden 

tot het reguliere mbo. 

Omdat ik het verhaal over Nederlands op b-niveau vaker hoorde tijdens 

interviews, probeerde ik uit te vinden wat er achter de lage scores voor het vak 

Nederlands zat en wat er precies niet op voldoende niveau was aan vaardigheden.29 

Ik vermoedde dat het vooral zit in de selectieve beoordeling van competentie in 

het Nederlands, met een sterke nadruk op gemakkelijk toetsbare, schriftelijke 

vaardigheden. Mogelijk is ook studievaardigheid, het weten hoe je moet leren en 

hoe je een bepaalde opdracht aan moet pakken, voor veel leerlingen op het vbo 

een knelpunt. Om voorbij het standaardverhaal van schoolsucces en –falen bij 

“allochtone” leerlingen te komen (“Ze spreken de taal niet”), vroeg ik tijdens de 

interviews naar de eigen inschattingen en verklaringen van de uitkomst van het 

gevolgde onderwijs, in concreto het vbo-diploma met a’s en b’s. 

Angela wijt het vooral aan zichzelf, dat ze onderaan moest beginnen. Ze was 

“wild” en ging liever spelen dan opletten. Ze hoorde pas dat ze Nederlands op c-

niveau moest hebben toen ze zich wilde inschrijven voor de opleiding verzorgende. 

Als ze dat eerder gehoord had, had ze beter haar best gedaan, denkt ze achteraf. Ook 

Fatiha wijst haar prestaties bij het vak Nederlands aan als hoofdoorzaak van haar 

beperkte keuzemogelijkheden in het beroepsonderwijs. Ze is geboren en getogen 

Amsterdamse, inclusief accent. Ze wist al jong dat ze kraamverzorgster wilde 

worden. Na de lagere school ging ze met een vbo-advies naar één van de laatste 

echte meisjesscholen in Amsterdam, de huishoudschool Hortus over Amstel.30 Ze 

haalde er alle vakken op c-niveau, behalve Nederlands. Daardoor kon ze niet naar de 

lange opleiding voor verzorging (niveau 3), die naast ouderenzorg en thuiszorg ook 

de specialisatie kraamzorg kent. Ze moest op niveau 2 beginnen. Het onvoldoende 

niveau voor Nederlands verklaart ze met de opmerking dat ze niet van lezen houdt. 

Ze heeft inmiddels wel geleerd dat ze er soms niet onderuit kan.  

Weet je waardoor dat kwam? We moesten vijf boeken lezen en daarvan een 

boekverslag maken, maar, nou ja, dat scheen dan niet zo goed te zijn, en op het 

eindexamen moesten we ook eh... Hoe noem je dat? - moest je de tekst uit de, 

moest je de kern uit de tekst halen.

Ja, hoe heet dat ook al weer. Tekstverklaring?
Ja, zoiets. En daar was ik dan vrij slecht in. En ik had maar vier boeken gelezen. 

Vandaar. Ik vind het wel jammer. Als ik dat goed had gedaan, dan had ik gelijk 

met de lange opleiding kunnen beginnen. Ik wist het ergens wel, maar ik houd 

niet zo van lezen, nee. Oké, roddelbladen, daar hou ik wel van, maar boeken, nee. 

Ik houd meer echt van TV, en van soaps. [lachend] En nu moet ik dan wel met 
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boeken bezig zijn tijdens mijn scriptie! 

Bij klasgenote Désiree krijgt het verhaal dat moet verklaren waarom ze onderaan 

moest beginnen een andere dimensie. Zij heeft heel duidelijk het gevoel dat er 

op school gediscrimineerd werd, met name op de basisschool, en niet alleen op 

taalvaardigheid. Deze discriminatie heeft in haar verhaal een structurele en een 

persoonlijke component. Désiree heeft een erfelijke ziekte die haar fijne motoriek en 

gezichtsvermogen verzwakt. Toen ze begon op de kleuterschool had ze een lui oog, 

kon ze niet knippen en had ze last van haar huid. Niet zozeer de ziekte zelf als wel 

de weinig fijngevoelige reacties erop van onderwijzers hebben haar schoolloopbaan 

sterk negatief beïnvloed. “Op de kleuterschool zei een vrouw – ja, ze had het niet zo 

tactvol tegen mijn moeder gezegd – dat ik achterlijk was.” 

Door de kinderen werd Désiree niet gepest, wat haar achteraf zelf verbaast. 

Door de negatieve houding van opeenvolgende juffen werd ze wel erg onzeker. Het 

was voor haar ouders een reden om haar uiteindelijk van school te halen en naar 

een andere school te sturen, “waar ze anders met kinderen omgingen”. Désiree 

kreeg er bijles met rekenen en leerde ook haar huiswerk beter te plannen. Ze 

voelde zich er prettig, totdat de onderwijzers in het laatste jaar bepaalde kinderen 

gingen voortrekken. “Nederlandse kinderen” kregen een havo/vwo advies en alle 

“buitenlandse kinderen” gingen naar het lbo volgens Désiree. Vandaar was het 

een lange weg naar het mbo, een weg die Désiree ten tijde van het interview bijna 

voltooid heeft. Ze vertelt dat zij en haar beste vriendin, ook tweede generatie, een 

hele omweg hebben moeten maken, terwijl die andere (“Nederlandse”) kinderen, 

die ze af en toe nog tegenkomen op straat, wel “zes keer” zijn blijven zitten. Impliciet 

laat ze doorschemeren dat de omweg onnodig was.31 

De keuze voor verzorging als beroepsrichting was voor Désiree deels een 

negatieve keuze: vanwege problemen met haar motoriek was ze niet goed in typen, 

waardoor administratie als mogelijkheid afviel. “Ga maar naar de bejaardenzorg”, 

kreeg ze te horen van de decaan. Pas later, tijdens de opleiding, ontwikkelde ze een 

meer positieve identificatie met het beroepsveld van de zorg. 

De verhalen van Désiree, Angela, Fatiha en Jennifer roepen vragen op over het 

gangbare denken rond achterstand, achterblijvende schoolprestaties, school-, opleidings- 

en beroepskeuzen van migrantendochters. Op de opleiding voor helpende 

worden ze laatbloeiers genoemd, maar zijn ze dat ook, of kregen ze voorheen 

onvoldoende water en zon in de klas? In de hoofdstukken 5 en 6 wordt aan de hand 

van hun verhalen en die van andere leerlingen dieper ingegaan op verklaringen 

voor lage niveaus en omwegen. Dat niet alleen zij-instromers, vluchtelingen en 

migrantendochters omwegen maken in onderwijsland, maar ook jongeren die tot 

de gepriviligeerde, want etnisch-cultureel dominante groep in de samenleving 

worden gerekend, toont het volgende verhaal van Tamara.
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3.4.4. Ik wilde die jongensdingen niet - Tamara
Tamara begint haar verhaal met te vertellen dat ze “gewoon” in Amsterdam geboren 

is. Nadrukkelijk plaatst ze zichzelf hiermee tegenover de meerderheid van haar 

klasgenoten die elders geboren is of zichtbaar banden met een ander land heeft. 

In de loop van haar verhaal blijkt waarom. Ze is opgegroeid in de Bijlmer en heeft 

altijd op zwarte scholen gezeten, als één van de weinige witten. Aan haar middelbare 

schooltijd heeft ze slechte herinneringen. Het interview met mij, ook wit, staat 

mede daardoor in het teken van deze herinneringen, waarbij Tamara voortdurend 

onderscheid maakt tussen zij en wij. Toch is haar verhaal meer dan een optelsom 

van stereotypen, waar het inzicht biedt in de beleving van de interactie op een 

zwarte school vanuit het gezichtspunt van iemand die in principe tot de dominante 

bevolkingsgroep hoort, maar door de omstandigheden in een specifieke setting tot 

minderheid wordt.32 

Het is opvallend dat Tamara als enige in de opening van haar levensverhaal, na 

een korte schets van het gezin waarin ze opgegroeid is, over haar hobby’s begint.33 

Tamara zegt geen echte hobby’s te hebben en ook geen vriend, en daarom veel vrije 

tijd. Ze stroomde vanuit de opleiding voor helpende door naar de lange opleiding 

voor verzorgende. Ze zit in het laatste jaar, in dezelfde klas als Fatiha, Désiree en 

Angela. Met het diploma verzorgende wil ze het op de hbo proberen, in een andere, 

maar verwante richting, de SPH (sociaal pedagogische hulpverlening). “Weer alleen 

maar meisjes”, verzucht Tamara gekscherend. “Nu alleen het laatste jaar nog en dan 

gewoon weer overnieuw beginnen.” 

In haar antwoord op mijn vraag hoe ze op de opleiding voor helpende is 

terechtgekomen begint ze bij het slechte resultaat op de Cito-toets, in de zesde klas 

van de basisschool (tegenwoordig groep 8). Ze kon zich naar eigen zeggen slecht 

concentreren. “Als ik dan in de groep zat en iemand was met een papiertje aan 

het spelen, dan was ik meer op dat papiertje gericht dan op wat ik moest maken.” 

Tamara lijkt hier de manier van praten van onderwijzers overgenomen te hebben 

en ingepast in haar negatieve zelfbeeld. Ze kreeg een lbo/mavo advies.34 “Nou, toen 

wist ik eigenlijk wel gelijk dat het lbo zou worden.” Als ik vraag waarom, legt ze uit 

dat ze het heel moeilijk vond, op school. Ze maakt ook meteen de sprong naar de 

vervolgopleiding die ze koos en verklaart en passant haar keuze voor een verzorgend 

beroep.

Je had daar [op het lbo] ook vakken als wiskunde en biologie en natuurkunde en 

scheikunde en dat was allemaal niks voor mij en toen ben ik dus lbo gaan doen 

op b-niveau. Vooral wiskunde en biologie vond ik heel moeilijk. En dan zit je in 

de vierde klas en moet je gaan denken wat je gaat doen. Ik kan het me niet meer 

heel goed herinneren hoe ik hier terecht ben gekomen, maar volgens mij had het 
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ermee te maken dat ik daarvoor al richting verzorging had gedaan, dus was het 

eigenlijk voor mij logisch dat ik daarin verder zou gaan. En dat vond ik ook wel 

leuk en toen wilde ik eerst nog de LKC doen. Dat is leidster kindercentrum. En 

toen dacht ik: ik ga hierheen, want ik had gehoord dat je het ook vanuit hier kon 

doen. Toen kwam ik dus hier en toen kreeg ik informatie van Els al gelijk - er was 

een open avond - en die zei: ‘je kan hier niet met kinderen, het is echt thuiszorg 

en bejaardenzorg’. Toen had ik wel even zoiets van: is dat wel wat voor mij? 

Ondanks lichte twijfel begon Tamara vol goede moed aan de stages. Haar eerste stage 

was in een gezin en ze vond het leuk. Haar tweede stage, in een verzorgingshuis, 

vond ze nog leuker. Haar enthousiasme voor de opleiding groeide toen ze hoorde 

dat ze op de lange opleiding ook voor kraamzorg en andere zorgrichtingen kon 

kiezen. “Dat vond ik wel heel leuk. En toen ben ik eigenlijk automatisch dit gaan 

doen dus.” 

Het is een bekend verhaal. Tamara was slecht in rekenen en had mede daardoor 

moeite met exacte vakken. Ze wilde met kinderen werken, maar had te weinig c’s op 

haar diploma. Bovendien was ze te jong voor de LKC, waarvoor een minimumleeftijd 

geldt van achttien jaar. Ze ziet haar traject als een logische reeks stappen. Anders dan 

de meesten deed zij zowel de korte opleiding voor helpende als de lange opleiding 

voor verzorgende met veel enthousiasme en plezier. Ze werkt graag met ouderen 

en is er ook goed in. Dat ze zich nu voorgenomen heeft om te zwaaien naar een 

andere richting is bijzonder, vergeleken met de neiging van andere stapelaars door 

te gaan in het veld van de zorg, richting verpleging.35 Dit heeft mede te maken met 

de carrière van haar moeder. Die werkte in haar jonge jaren in de verpleging, maar 

knapte daar uiteindelijk op af. Met name het werken op de hartbewaking viel haar 

zwaar. Ze werkt nu in een kledingzaak, wat ze veel fijner vindt, volgens Tamara. 

Tamara vertelt dat haar moeder met veel interesse de schreden van haar dochter 

in het zorgonderwijs volgt en elke voorlichtings- en ouderavond bezoekt. Het is niet 

vreemd dat ze haar moeders richting koos, want ze lijken veel op elkaar. “Vooral qua 

karakter, wat nogal eens irritant kan zijn.” Haar vader is trambestuurder en daardoor 

naar Tamara’s zeggen geen voorbeeld voor haar. Ze is de enige thuis die iets doet in 

de richting van één van de ouders; haar zus en broers kozen andere richtingen. Ik vis 

een beetje of het er altijd al inzat, dat ze haar moeders voorbeeld zou volgen, door te 

vragen wat ze vroeger wilde worden. Tamara vertelt een wat omslachtig verhaal over 

de schooldokter, die daar bij elke controle ook naar informeerde, en noemt een serie 

beroepen die haar als kind aantrokken, variërend van stewardess en dierendokter tot 

schooljuffrouw. Met het verhaal wil ze duidelijk maken dat ze nogal eens van idee 

veranderd is en eigenlijk geen ideaal beroep voor ogen had. 

Een droomberoep heeft ze nog steeds niet. Ze kiest meer al doende, 

proefondervindelijk. Haar beroepsvoorkeur is gestroomlijnd op het lbo. Daar 
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mocht ze in de derde klas kiezen uit vier richtingen. “Je had vier keuzes, dat was 

administratie, verzorging, metaaltechniek en elektrotechniek - dat is nu ook al 

weer uitgebreid, want ze hebben nu ook mode en kleding - en toen wilde ik niet die 

jongensdingen. Die wilde ik niet.” Nuchter constateert ze dat je dan alleen verzorging 

en administratie overhield. Bij administratie moest je wiskunde op een bepaald 

niveau hebben, met het oog op het onderdeel boekhouden. Gezien haar problemen 

met rekenen was de keuze duidelijk, ook al omdat ze de vakken gezondheidskunde 

en huishoudkunde, die ze in het kader van de richting verzorging op het lbo kreeg, 

leuk vond. De bijbehorende verplichte snuffelstages vond ze echter een ramp. Ze 

werkte een week op de taartafdeling van de Hema en een week in een crèche. Vooral 

het continu “vermaken” van een groep kleine kinderen was tot haar eigen verrassing 

heel vermoeiend. Daarom was het achteraf niet zo erg dat ze niet naar de LKC kon. 

Als ik erachter probeer te komen waarom ze zo’n moeite had met bepaalde 

vakken legt Tamara een verband met de sfeer op school. Die was in haar ogen 

slecht door de eenzijdige samenstelling van de leerlingenpopulatie. Ze ging naar 

het Augustinus College, in de Bijlmer. Ze probeert zorgvuldig te formuleren hoe 

ze nu op haar schooltijd terugkijkt. Met mij als gesprekspartner durft ze zich uit te 

spreken over iets dat deels cliché en deels taboe is: het effect van een zwarte school.

Nou ja, ik was nooit echt heel serieus bezig. En het was ook echt geen leuke 

school. Ik denk dat het ook daardoor komt, dat ik me natuurlijk helemaal niet 

vrij voelde of zo en dat ik daarom ook niet de motivatie had om gewoon op te 

letten. Dan hoorde ik in de les dingen die helemaal nieuw voor me waren en 

dan had ik zoiets van: dit onthou ik nooit, dus dan luisterde ik ook automatisch 

niet meer. Ik heb uiteindelijk wel mijn examen gedaan en zelfs met wiskunde 

en biologie is het wel goed gegaan allemaal. Het was dus meer onzekerheid van 

mezelf, dat ik dacht: dit haal ik niet. 

Tamara legt desgevraagd uit waarom het geen leuke school was. Er waren veel 

conflicten en er werd vaak gevochten. Het ergste vond ze dat de sfeer zo licht 

ontvlambaar was. Ze had het gevoel niets te kunnen zeggen, op straffe van de 

beschuldiging te discrimineren. 

Er werd altijd gevochten. Er was altijd ruzie en je kon niks zeggen. Je durfde 

al bijna niks te zeggen omdat je dan wist dat je weer een grote mond tegen je 

kreeg en altijd gingen ze zeuren over discrimineren, want het was een school in 

de Bijlmer en iedereen had altijd een oordeel over elkaar klaar. En als je dan iets 

zei, dan werd het gelijk discriminerend opgevat, terwijl je dat niet zo bedoelde, 

dus je kon eigenlijk niks zeggen zonder dat je jezelf onprettig voelde om dat 

te zeggen. Uit angst ga je dan gewoon niks zeggen. En ja, omdat er weinig 
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Nederlanders waren wordt juist die groep gepakt. Die krijgen dan de schuld dat 

ze discrimineren terwijl het andersom net zo goed gebeurt.

Ja?
Ja. Dat is wel heel… dat vind ik echt heel jammer… Want toen kwam ik hier op 

school en toen hoorde ik van iedereen leuke verhalen over school: ‘oh, we zijn op 

kamp geweest’ en blablabla. Ik had echt zoiets van, nou ja... Ik vond er niet zoveel 

aan op mijn school. Dat is jammer, maar ik ben er in ieder geval vanaf nu. Ik was 

heel blij dat ik er vanaf mocht. 

Ik ben verrast door haar verhaal, maar probeer daar niet veel van te laten merken.36 

In haar beschrijving van de kleine groep wit-Hollandse leerlingen waartoe zij 

zich rekent praat Tamara opeens afstandelijk, in de derde persoon, alsof ze er niet 

bijhoort. 

Ik vraag hoe ze op die school in de Bijlmer terechtkwam. Het antwoord ligt voor 

de hand, maar toch ook weer niet. Tamara en haar familie wonen in de Bijlmer, in 

Gaasperdam, in een buurt met laagbouw en “mooie rijtjeshuizen”. De school was 

dichtbij. Haar oudere zus ging naar dezelfde school. Tamara’s vriendinnen gingen 

echter naar een school “in de stad”. Het had ook anders gekund. Gek genoeg heeft 

haar zus, die op dezelfde school zat, hele andere ervaringen dan zij. 

Mijn zus heeft eigenlijk nooit last gehad van dat soort dingen. Ik trek me er veel 

meer van aan. Dat is met alles zo. Als iemand wat tegen mij zegt of zoiets, als 

iemand gewoon iets heel normaals tegen mij zegt, dan kan ik dat heel anders 

opvatten dan iemand het bedoelt. Tenminste… Ik heb dat nu niet meer zo erg, 

maar ik had het wel heel erg, dat ik gewoon zo gevoelig was dat als iemand wat 

tegen mij zei, dat ik echt dacht: oh, ik heb iets verkeerds gedaan en ik moet 

het weer goed maken of zo. Maar… dat is nu allang niet meer zo, dat is echt 

heel erg veranderd. Dus. Maar die school, daar heb ik in ieder geval geen leuke 

herinneringen aan. 

Geïntrigeerd door het verhaal over haar schooltijd op het lbo vraag ik naar 

herinneringen aan de basisschool. Uit zichzelf had Tamara die periode overgeslagen. 

In eerste instantie zegt ze zich er weinig van te kunnen herinneren. Ze brengt zelf 

het gesprek weer op de gespannen tijd op het Augustinus, die haar schooltijd 

blijvend kleurde. 

Ik zou niet duidelijk kunnen aangeven hoe ik de basisschool heb ervaren. Je 

onthoudt natuurlijk wel bepaalde dingen, echt van die kleine details. Maar op 

het Augustinus was het echt zo, als je binnenkwam… Ik heb één keer, dat kan ik 

me heel goed herinneren, dat ik binnenkwam en toen zag ik een vriendin van 

mij. Dat was ook een Nederlands meisje en we kwamen binnen en we waren de 
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enige twee blanken die binnenkwamen in de aula en die aula zat helemaal vol. En 

dan voel je je, op de een of andere manier voel je je een beetje bedreigd. Dan heb 

je echt zoiets van, je ziet ook dat al die gezichten op je gericht zijn, zo van: hè, wat 

is dit nou, weet je wel. Wat doen zij hier. 

Tamara meent dat het later “nog erger” werd. Dat hoorde ze van een voormalige  

lerares van haar. “Het is eigenlijk alleen maar buitenlanders nu. En ik heb er 

allemaal niks op tegen, maar… Zoals ik dat toen had, vond ik het niet leuk.” De 

gespannen verhoudingen op het Augustinus stonden vriendschappen over etnische 

scheidslijnen heen desondanks niet in de weg. Tamara vertelt van de vriendinnen 

van Surinaamse en Antilliaanse afkomst die ze had en dat ze eigenlijk met iedereen 

in haar klas wel goed kon opschieten. Bij nader inzien meent ze dat ze vooral last had 

van “die jongens”, die zich agressief en uitdagend gedroegen. Ze voelde zich niet vrij 

om zichzelf te zijn, zoals ze het noemt.  

Ik vertel dat ik van andere meisjes die in de Bijlmer of elders op zwarte scholen 

hebben gezeten hoor dat ze regelmatig vochten. Tamara kent die verhalen, maar 

zegt dat ze zelf nooit gevochten heeft. Ze vertelt aansluitend wel over een aanvaring 

die ze had met een medeleerling. Die begon haar zomaar uit te schelden, toen ze 

nietsvermoedend tegen haar kluisje aanleunde. Het voorbeeld is aanleiding voor 

een reeks voorbeelden, waarbij Tamara zichzelf de rol toebedeelt van afkeurende 

toeschouwer. 

Ik heb nooit gevochten. Ik heb wel een keer gehad dat ik - je had allemaal van die 

rijen met kluisjes. En dan stond ik gewoon een keer met een meisje uit mijn klas 

stond ik daar tegenaan te leunen en we stonden gewoon wat te kletsen. Het was 

een pauze van een kwartier denk ik. Er komt zo’n meisje naar me toe lopen, maar 

die deed al de hele tijd heel irritant, dat was echt zo’n meisje… die had ook al zo’n 

reputatie van: ik ben heel bijdehand en ik kan hier heel de wereld aan. Dus toen 

liep ze tegen me aan. Zegt ze: ‘wie denk je wel dat je bent om tegen mijn kluisje 

aan te staan?’ en toen ging ze in het buitenlands schelden. Maar ik hoorde alles 

gewoon, want ik heb zelf ook buitenlandse familie, dus ik kan alles verstaan. 

Het meisje schold in het “Surinaams”. Tamara antwoordde haar ook in het 

“Surinaams”, iets in de trant van: “Houd je mond, want dit slaat echt nergens op”. 

Het meisje schrok zich wild en droop af, herinnert Tamara zich lachend. “Toch heb 

je op dat moment wel zoiets van: wat is dit en waarom doet ze dat? Ik had het er wel 

goed vanaf gebracht, maar alleen al het idee: hoe kom je er nou op om iemand zo aan 

te spreken? Laat iemand gewoon staan en dan heb je er ook geen last van. Maar dat 

soort dingen gebeurden daar heel veel.” 

Er was weinig controle op school. Sommige jongens liepen met messen of andere 
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scherpe voorwerpen op zak, wat leidde tot gevaarlijke situaties. Zo maakte een 

klasgenoot bij de les techniek in plaats van het opgedragen metalen bakje een Ninja-

ster en vijlde hij de punten extra scherp. Hij liet het ding trots aan haar zien. “Als 

iemand dan irritant doet, dan gooi ik het gewoon in zijn nek.” Tamara rilt nog bij de 

herinnering. “Je denkt dan: iemand van vijftien zegt dat dus tegen iemand anders. 

Hoe kom je erop, wat gaat er dan in je om, als je zoiets zegt? Dat soort dingen. Dat 

was daar gewoon heel normaal. Als iemand zei, na het laatste uur: ‘we spreken af 

onder de brug’, dan was dat prima, dan gingen ze lekker vechten.” 

Eén zo’n vechtpartij maakte ze van nabij mee. Ze zag hoe een jongen in elkaar 

getrapt werd en traangas in zijn gezicht gespoten kreeg. Met haar zus hielp ze hem 

overeind en bracht hem naar school. De deur was op slot en ook na bonken op de 

deur mochten ze er niet in. Ze waren nog niet aan de beurt voor de paasbrunch van 

die middag. “Eigen schuld, niks mee te maken”, karakteriseert Tamara de houding 

van de leerkrachten. Ze is nog verontwaardigd dat de leerkrachten zich zo afzijdig 

hielden. Ze concludeert: “Dat soort dingen maakt het gewoon niet leuk. School is 

sowieso niet echt dat je zegt van: jippie, ik mag naar school toe, maar al dat gezeur en 

alleen maar uitkijken dat je zelf niks overkomt. Dat is heel vervelend…” Ze sprak in 

die tijd weinig over dit soort dingen, niet in de klas en niet thuis, met haar ouders. 

Ze zegt nu dat ze indertijd niet besefte hoe erg ze het vond. Wel zorgde ze ervoor dat 

haar broertje naar een andere school ging. “Ik heb toen gezegd: ‘nee, absoluut niet 

naar het Augustinus, want straks krijgt hij hetzelfde als wat ik heb gehad. Laat hem 

maar naar een andere school gaan’.” 

Tamara’s herinneringen aan haar middelbare schooltijd zijn verscherpt door 

haar latere ervaringen in het meisjesberoepsonderwijs. De sfeer was daar een stuk 

beter en de docenten stimuleerden haar om verder te studeren. Tamara behoorde 

op de opleiding voor helpende opnieuw tot een etnische minderheid vanwege 

haar witte huid en Hollandse komaf. Het voelde voor haar dit keer echter niet als 

bedreigend en ze vormde met meisjes van verschillende culturele achtergronden een 

vriendinnengroep. Op de vervolgopleiding voor verzorgende vond ze aansluiting bij 

een groep goedgebekte meisjes die de dienst uitmaakten in de klas. Ze gingen met 

zijn allen in de feestcommissie. Het feit dat ze allemaal wit-Hollands waren en zo 

‘aanwezig’ in de les, leidde tot wrevel bij de rest van de klas. Enkele klasgenoten 

beschuldigden het groepje in interviews en ook tijdens een ruzie in de klas zelfs 

van racisme en het bewust buitensluiten van klasgenoten van kleur bij overleg met 

docenten. 

Tamara is zich ervan bewust dat er in de klas spanningen zijn die een etnisch-

culturele toon hebben. Het is pijnlijk dat de beschuldiging van haar vroegere 

vriendinnen komt, met wie ze de korte opleiding deed. Ze wijt het aan het 

groepsdenken dat al in de klas heerste voor zij erin kwam. “Je bent gewoon 

gedwongen om je in een groepje te gaan wringen. Dat is natuurlijk niet leuk. En 
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ik ben al helemaal niet iemand die in een groepje wil. Ik wil gewoon met iedereen 

kunnen praten, maar het was in deze klas echt heel erg hoor.” 

In Tamara’s verhaal is de dichotomie Nederlands - buitenlands dominant. Het 

is een belangrijk thema voor haar, dat het verhaal over school- en beroepskeuze 

bijna verdringt. Ook voor Cynthia, eerstejaars helpende, geboren in Geuzenveld, is 

deze tweedeling belangrijk. Ze vervalt soms in racistische praat als ze herinneringen 

ophaalt aan de mavo waar ze vier jaar op zat (Pascal). “Ik heb er niets op tegen of zo, ik 

heb niets tegen buitenlanders, maar ik vind het ook wel leuk als ik mensen van mijn 

eigen cultuur zie, en dat zag je daar bijna niet meer. Dan moet je echt naar Haarlem 

op school gaan.” 

Bij nadere beschouwing gaat het in de dichotomie vooral om “buitenlandse 

jongens” die blonde Hollandse meisjes als Cynthia lastig vallen, jongens die veel 

vechten en met messen op zak lopen. In de voorbeelden die ze geeft, noemt ze vooral 

jongens van Surinaamse of Marokkaanse afkomst. In de eigen vriendenkring ligt het 

onderscheid veel minder scherp. Zo is Cynthia’s beste vriendin van Hindoestaanse 

afkomst (“Duopenotti zijn we”) en heeft ze vrienden die “op het kamp” wonen, 

zigeuners uit het woonwagenkamp in de buurt van haar ouderlijk huis. Ook haar 

vriend woont er. “Hij is net zoals wij”, zegt Cynthia. “Ze zeggen altijd rare dingen 

over die mensen, vooroordelen, maar dat is helemaal niet zo, hoor.” 

In het vertellen over hun ervaringen op zwarte scholen geven Tamara en Cynthia 

niet zozeer blijk van onwetendheid met betrekking tot discriminerende praktijken 

en neigingen, maar presenteren zij stereotypen van groepen. Ze gieten hun 

persoonlijke ervaringen en aanvaringen met bepaalde mensen van kleur  - jongens - 

in dominante retoriek die de dichotomie versterkt. Tijdens het interview is er ruimte 

voor incorrecte uitspraken. Dit heeft te maken met het besloten, relatief veilige 

karakter van de interviewsituatie: een tweegesprek in een verlaten ruimte. Het is 

wellicht ook een reactie op mijn insteek in het onderzoek, om vooral te vragen naar 

de ervaringen en verhalen van meisjes van kleur. Dan is er nog mijn eigen witheid. 

Kennelijk nodigt deze combinatie uit eens van de andere kant te vertellen hoe het is, 

als witte op een zwarte school: niet gemakkelijk en meestal onbespreekbaar. 

In vergelijking met de interviewsituatie is de sociale controle in de klas groot. 

Manieren van praten zijn er primair ontwijkend ten aanzien van machtsverschillen 

naar kleur en cultuur (zie hoofdstuk 4).37 Tegelijkertijd is de interactie in de klas 

onderhuids doordrongen van stereotiepe beelden over zelf en ander. De dichotomie 

tussen buitenlands en Nederlands is ook in de klas dominant. Het interculturele 

gehalte van het lesmateriaal beperkt zich tot het gebruik van niet-westerse namen 

naast de gebruikelijke Hollandse namen en het geven van informatie over grote 

godsdiensten (islam, hindoeïsme en jodendom) en daaraan gerelateerde gewoonten, 

met het oog op specifieke zorgvragen. In de lesboeken worden leerlingen uitgenodigd 
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kennis te nemen van culturele verschillen, om er in hun beroepspraktijk rekening 

mee te leren houden. Het devies is dat je respect moet hebben voor culturele 

anderen. Die anderen bevinden zich echter per definitie, althans in de ogen van de 

samenstellers van de boeken, buiten de klas. 

Dat leerlingen zich mogelijkerwijs identificeren met een andere dan de 

dominante cultuur, dat ze in een multi-etnische klas zitten en in een multiculturele 

samenleving opgroeien, waarbij culturele verschillen wisselende betekenissen 

krijgen en aanleiding zijn voor spanningen en conflicten, wordt niet onderkend, 

niet in de boeken en niet door docenten. Leerlingen bevestigen en ontkrachten de 

dichotomie buitenlands - Nederlands in de dagelijkse omgang met elkaar, in en 

buiten de klas. Ze vormen daarbij verschillende allianties en antipathieën, al dan 

niet langs etnische lijnen. Docenten blijven praten in termen van wij en zij, zonder 

veel differentiatie (“Hoe zit dat bij jullie?”). Zelden stellen leerlingen dergelijke 

manieren van praten door docenten ter discussie.

Verschillen in kleur, religie, houding, stijl en kleding springen in het oog, in de 

klas, in de wandelgangen en in de kantine. Verschillen in moedertaal zijn soms te 

horen en ook te zien, bijvoorbeeld in het geschreven werk. Dergelijke verschillen 

vormen als het ware een onderliggende structuur in de vriend- en vijandschappen 

van leerlingen op school en in de benadering van leerlingen door docenten. Er zijn 

ook verschillen die kruisen met een andere belangrijke categorie van ervaring en 

betekenisgeving die op het eerste gezicht niet zichtbaar is, maar toch een belangrijk 

deel uitmaakt van iemands zelf en haar keuzemogelijkheden in het leven. Deze 

kunnen een bron van frustratie en pijn vormen, niet in de laatste plaats in de klas. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met een beperking, zoals dat tegenwoordig zo 

mooi verhullend heet. Farahs verhaal is hier een schrijnend voorbeeld van.

3.4.5. Niemand weet wat het verschil is tussen doof en slechthorend - Farah
Farah is er één van een tweeling. Doordat ze twee maanden te vroeg geboren werd, 

moest ze in de couveuse. Na drie maanden in het ziekenhuis mocht ze naar huis. “Ik 

had bloedarmoede en ik ben slechthorend”, begint ze haar verhaal. Voor we aan tafel 

zitten voor het interview, op haar verzoek bij mij thuis, heeft ze me haar hele verhaal 

eigenlijk al verteld. Op weg van school naar huis, in een lawaaierige tram, moet ik 

me naar haar toe buigen om haar goed te kunnen verstaan. De kern van haar verhaal 

bestaat uit verdriet om het feit dat ze geen Marokkaans heeft leren spreken, de taal 

van haar ouders. Vanaf haar tweede volgde ze in verband met haar slechthorendheid 

speciaal onderwijs, dat helemaal gericht was op het leren spreken en verstaan van de 

Nederlandse taal.38 

Farah heeft in het speciaal onderwijs goed leren omgaan met haar handicap en 

kan zich prima uitdrukken in het Nederlands. In haar eigen familie is ze er echter 

een buitenstaander door geworden. Thuis praten haar ouders, haar tweelingbroer, 
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haar oudere zus en haar jongere zus nauwelijks met haar. Familieleden in Marokko, 

die ze regelmatig opzoeken in de zomer, lachen haar uit, omdat haar uitspraak van 

het Marokkaans-Arabisch niet goed is. Het gevoel een buitenstaander te zijn klinkt 

door in alles wat Farah vertelt. Het is een verhaal vol pijn en eenzaamheid. Toch 

presenteert Farah, inmiddels achttien jaar, zich niet als zielig, integendeel. Ze weet 

goed wat ze wil, of liever: wat ze niet wil, en laat zich niet alles zeggen. Dat maakt 

haar in de klas soms wat over-assertief. 

Ze zit in de schakelklas, met acht anderen. Het is er vaak rumoerig. Als iedereen 

door elkaar praat, kan Farah niets verstaan.39 Als er gelachen wordt, denkt ze al 

snel dat het over haar gaat, dat ze uitgelachen wordt. Haar ogen schieten vuur als 

ze iemand terechtwijst. Haar klasgenoten reageren dan meestal wat lacherig en 

proberen haar ervan te overtuigen dat ze het niet over haar hadden. Farah gelooft 

hen niet. Er zit nog een meisje in de klas dat slechthorend is, Saskia uit Uithoorn. 

Farah heeft echter weinig met haar op. Haar wantrouwigheid, waarvan ze zich 

overigens pijnlijk bewust is (“Ik weet niet wie ik moet vertrouwen”), zet haar apart 

in de klas. Daar komt bij dat ze de opleiding niet leuk vindt. 

Ik praat zelf geen Marokkaans, want ik leerde eerst Nederlands. En nu wil ik 

graag dat ik ook Marokkaans kan praten, maar dit is moeilijk voor mij. Op 

school leerde ik alleen maar Nederlands praten. Thuis praat ik ook Nederlands. 

Soms praat ik Marokkaans, maar niet zo goed. Ik vind het jammer dat ik geen 

Marokkaans kan praten. Ik ben de enige die slechthorend is en ik kan geen 

Marokkaans praten. Ik ben een beetje verdrietig, op vakantie en ook thuis. Het is 

gewoon moeilijk. Toen dacht ik: ik moet me er niks van aantrekken. Misschien 

gaat het veranderen... Maar het blijft toch steeds hetzelfde. Ik wil het graag leren, 

maar ik heb toch geen tijd. School, thuis schoonmaken, opruimen, soms koken… 

Ik ben gewoon moe. Als ik maar één dag niks doe, vindt mijn moeder dat erg. 

Dan begint zij veel te praten en daar kan ik niet tegen, want ze praat alleen maar 

over de toekomst. Je moet weten hoe je moet koken en hoe je moet huishouden 

enzo. Tsja, als ik later ga trouwen. Je moet alles klaarzetten voor je man. Daar kan 

ik gewoon niet tegen. Ik doe het wel. Ik kan er niet tegen, maar toch doe ik alles. 

Ik ben het zo gewend...

Ik vraag of haar zussen en broer ook aanpakken, thuis. Farah legt uit dat haar oudste 

zus vroeger wel wat deed, maar nu niet meer. Ze deed het vaak niet goed en daar 

sprak Farah haar dan op aan. Haar zus werd er boos om, en vertikt het sindsdien mee 

te helpen. Ze heeft het druk met school, ze zit op de meao. Haar moeder heeft op 

haar kennelijk minder vat dan op Farah. “Ze heeft er gewoon schijt aan! Ik ben heel 

anders dan haar. Ik ben heel anders. Ik kan snel verdrietig worden…” 

Farah zegt geen hekel te hebben aan huishoudelijk werk. Vooral koken vindt 
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ze leuk. Aan de kooklessen op school heeft ze echter geen goede herinneringen. Ze 

wordt nog boos als ze er weer aan denkt. Het was op een reguliere school, het Nova 

College. Farah deed daar na ruim tien jaar speciaal onderwijs gevolgd te hebben 

voor kinderen met hoor-, taal- en spraakproblemen het reguliere vbo en haalde er 

ook haar diploma. Ze vond de school leuk, maar niet haar klasgenoten. Die deden 

dingen waar ze liever niet aan mee wilde doen, zoals roken en “ruziezoeken”. Toen 

haar werd gevraagd of ze meedeed met “het groepje” weigerde ze. “Ik zei tegen hen: 

‘ik hoor niet bij jullie groepje’. Ik hoor niet bij dat groepje, dat kan ik zelf zien. Ze 

doen alleen maar slechte dingen. ‘Ik wil niet bij jullie groepje.’ Dat heb ik gewoon zo 

gezegd.” Het gevolg was dat ze Farah gingen pesten. Als er bijvoorbeeld gezamenlijk 

gekookt was tijdens de lessen verzorging liet het groepje klasgenoten haar telkens 

opdraaien voor de afwas. Farah wilde dat niet, maar zei ook niet tegen de lerares wat 

er aan de hand was. “Ik dacht: ik moet me er niets van aantrekken. Ik heb het bijna 

vierenhalf jaar volgehouden, maar toen kon ik niet meer.”

Toen ze haar voor de zoveelste keer alleen wilden laten opruimen, is ze de klas 

uitgegaan. De lerares kwam achter haar aan en hoorde toen pas wat er al die jaren 

voorgevallen was. “Waarom heb je het niet eerder tegen mij gezegd?”, vroeg ze 

Farah. De lerares tikte het groepje op de vingers. Het pesten ging echter gewoon 

door. Farah wijt het aan domheid. 

Kijk, sommige leerlingen, ja, eigenlijk alle leerlingen weten niet wat het 

verschil is tussen doof en slechthorend. Niemand weet wat het verschil is, weet 

je. Daarom word ik vaak gepest. Ze zeggen: ‘dat meisje is niks’. Ze zijn gewoon 

dom. Ik ga het niet meer uitleggen. Ik heb al zoveel meegemaakt. Waarom zou 

ik nog een keer zeggen dat ik slechthorend ben? Mijn ouders zeggen tegen me: 

‘je moet je er niks van aantrekken. Waarom doe je je haar niet anders?’ [doet 

haar lange zwarte haar achter haar oor, waardoor het kleine gehoorapparaatje 

in haar oor zichtbaar wordt] Maar ik zeg: ‘Nee’. Ik bedek mijn oren altijd. Toch 

word ik gepest. Niemand begrijpt mij. Sommige leraressen weten ook niet wat 

het verschil is tussen doof en slechthorend. Slechthorend is dat je niet goed kan 

horen en doof is dat je helemaal niet kunt praten en je hoort niet. Ik vind het 

echt heel erg. 

Farah heeft er genoeg van telkens uit te moeten leggen wat het verschil is tussen doof 

en slechthorend. Voor de zekerheid legt ze het me toch uit, tussen de regels van haar 

geëmotioneerde verhaal over haar schooltijd. 

Het doet pijn dat anderen zo weinig begrip voor haar hebben. Op het Nova 

College had ze één vriendin, een “goed meisje”, met een Turkse achtergrond. Als ze 

over haar vertelt, maakt ze onmiddellijk weer de vergelijking met die anderen, met 

de groep waar ze niet bij wilde horen. Dit keer verbindt ze haar overtuiging ook met 
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haar eigen Marokkaanse achtergrond en de manier waarop ze opgevoed is. 

 

Ik ging alleen met een Turks meisje om. Ze is gewoon rustig, gewoon met elkaar 

praten enzo. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. Zij begrijpt mij wel. Ik 

hoor niet bij die groep, die groep is heel anders. Ik wil gewoon normaal leven. Ik 

ben gewoon zo opgevoed. Ik kan niet, ik wil niet veranderen, snap je. 

Zo opgevoed?

De regels zijn: niet roken, niet stelen, niet ruziemaken enzo. 

Farah geeft nog meer voorbeelden van het gedrag van de meisjes uit de groep waar 

ze niet bij hoort. Als ze met de klas ergens heengaan, naar een museum of bioscoop, 

laten ze haar links liggen. “Daar heb ik ook niks aan, dan loop ik maar alleen. Vind ik 

ook niet leuk.” Plompverloren voegt ze eraan toe: “Ik heb geen leuk leven, maar ja…” 

Het lijkt alsof ze berust in haar lot, maar dat is schijn. Ze is een vechter.  

Bij eerste lezing is Farahs verhaal een aaneenschakeling van treurigheid, een 

klaagzang. Ook haar ervaringen in de schakelklas van de opleiding voor helpende 

plaatst ze in deze toonzetting. Toch zijn er intermezzo’s van zelfbepaling en 

onverzettelijkheid. Farah vertelt dat ze niet zelf voor deze opleiding gekozen heeft. Ze 

was laat met inschrijven en had toen weinig keus. Ze herinnert zich dat docenten haar 

bij het eerste gesprek op school, tijdens de intake, vertelden dat ze “oudere mensen 

moest gaan wassen”. Ze schrok ervan. In haar verhaal over beroepskeuze en school 

is het schrikbeeld oudere mensen te moeten wassen het leidmotief. In de volgende 

twee fragmenten over het wassen van oudere mensen is duidelijk te lezen hoe Farah 

worstelt met haar eigen voorkeuren en afkeer, ten overstaan van autoriteiten als 

school en ouders. Het is opvallend hoeveel verschillende (hulp)werkwoorden ze 

gebruikt in relatie tot het wassen van oudere mensen: het moet, ik wil het niet, ik 

ga het niet doen, het is verplicht, ik doe niet mee. Het formuleren is als het ware een 

oefening in vastberadenheid. Uiteindelijk legt ze de legitimiteit van haar weigering 

buiten zichzelf: haar vader zou het niet goed vinden. 

Eerst wou ik ook geen helpende, want kijk, ik heb niet zelf gekozen, want mijn 

oude school heeft het voor me gezocht, weet je. Ik ben niet naar een open dag 

gegaan enzo. En aan het begin van die school heb ik een gesprek gehad en toen 

zeiden ze dat ik oudere mensen moet gaan wassen enzo. Maar dat had ik niet 

verwacht. Ik wil niet bij oudere mensen gaan wassen. Want ik wil, ja, het is 

moeilijk om een keuze te maken hè, maar ik kan niet naar een andere opleiding 

gaan. Ik moet eerst deze opleiding volgen en dan pas een andere opleiding 

volgen. Maar ik weet niet wie ik moet vertrouwen. De een zegt zo: ‘ja, je kan wel 

naar die richting gaan’, weet je. Maar ik weet niet wie ik moet vertrouwen. Dus 

ik moet… - maar mijn ouders weten het wel, want ik ga niet bij oudere mensen 



Als ik maar naar school kan gaan

147

wassen, echt niet. Ik heb het zelf gezegd, maar ze zeiden hier tegen me: ‘dit is wel 

verplicht’. Oké, het is verplicht, maar dan doe ik niet mee. Dan ga ik ook geen 

stage lopen. Ze zeggen: ‘het is gewoon een mens’. Ja, oké, een mens weet je, maar 

ik heb nog nooit van mijn leven andere mensen gewassen. Ik vind, pfffff, ja, ik 

ben heel anders. Ik ben gewoon... Wassen lijkt me niet leuk en dan ben je gewoon 

bloot. Vind ik niet leuk. 

De afkeer en angst van Farah om oudere - blote -  mensen te wassen is niet 

uitzonderlijk. Veel leerlingen zien erg op tegen dit onderdeel van de verzorging. 

Vooral het idee mannen te moeten wassen doet griezelen. In verplegingshuizen zijn 

dit niet alleen oudere mannen, maar ook jongere, die er verpleegd worden vanwege 

bijvoorbeeld een dwarslaesie na een zwaar ongeluk. De meeste leerlingen die het al 

gedaan hebben zeggen dat het wel went. 

In theorie lopen eerstejaars tijdens de stage in een verzorgingshuis alleen mee 

met een ervaren verzorgende bij het wassen of douchen van bewoners. Het idee is 

dat ze eerst langzaam mogen wennen, door huishoudelijk werk te doen en hun 

sociale vaardigheden te oefenen in de omgang met bewoners. Vaak wordt echter 

tijdens de stages afgeweken van het beroepspraktijkvormingsprogramma dat de 

school heeft opgesteld. Leerlingen worden regelmatig in het diepe gegooid. “Hier 

heb je een washandje en daar is de zeep, ga je gang”, kreeg Fatiha al op de eerste dag 

van haar stage in een verzorgingshuis te horen.40 

Sommige leerlingen zien het als een uitdaging meteen het echte werk te mogen 

doen. Ze vertellen tijdens het interview trots al mensen te douchen. In de klas is 

hun houding er eerder één van low profile, om niet de aandacht te vestigen op het 

feit dat ze dingen doen die ze officieel, volgens het programma, nog niet mogen. 

Voor Farah is het voorlopig een abstract probleem. In het schakeljaar is geen stage 

in een verzorgingshuis voorzien. Leerlingen lopen hoogstens een week stage op een 

zelfgekozen adres, meestal bij een buurvrouw of familielid met kleine kinderen. 

Het probleem van het wassen is een metafoor voor het ambivalente gevoel dat Farah 

heeft ten aanzien van de ouderenzorg. Aan het eind van elke redenering komt ze 

erop terug.

Maakt het nog verschil of je vrouwen zou moeten wassen of mannen?
Eigenlijk wou ik het allebei niet doen, weet je. Maar toen dacht ik: oké, misschien 

vrouwen wel, maar mannen helemaal niet. 

Op school zeggen ze: ‘je leert het wel’, hè. Het went.
Wennen. Ja, dat zeggen ze wel, ja. Maar dit ga ik nooit veranderen. Ik weet het 

gewoon zelf. Sommige meisjes kunnen het wel veranderen, maar ik niet. Ik ben 

gewoon zo. Ik weet het honderd procent zeker. 

Je zei: ik had dit niet verwacht. Wat dacht je dan dat je zou moeten doen?
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Wel huishouden enzo, koken, boodschappen doen of iets anders. Maar wassen 

had ik helemaal niet verwacht. Kijk, ik vind huishouden wel leuk, maar waarom 

zou ik bij iemand anders huishouden? Nee. 

Nou, waarom?
Tsja, huishouden, ik wil wel het huishouden doen bij oudere mensen enzo, dat 

vind ik wel leuk. Maar wassen helemaal niet. Maar ik denk dat het verplicht is. 

Maar als het verplicht is, dan ga ik niet. Ik heb wel gezeurd. Ik zei tegen mijn 

ouders: ‘ik wil niet meer’. Mijn ouders zeiden tegen me: ‘naar welke school ga 

je dan?’ Maar mijn vader weet het helemaal niet hè, dat ik oudere mensen ga 

wassen. Dat weet hij helemaal niet. Want dat zou hij toch niet goed vinden.

Intussen heeft Farah bedacht dat ze liever iets met kinderen wil doen, bijvoorbeeld 

als leidster in een kinderdagverblijf, of in de horeca werken. Ze beseft dat dit met 

deze opleiding buiten haar bereik ligt. Hoe het verder moet, weet ze op het moment 

van het interview niet. Op school zeggen ze dat ze eerst deze opleiding af moet 

maken. Dan kan ze verder. Farah ziet het allemaal niet zo zitten. “Zolang ga ik niet 

studeren.” Ze zou er ook graag bij gaan werken. Het zijn immers korte schooldagen, 

in het schakeljaar. Meestal is ze om één uur al klaar. Maar ze durft niet. Ze kijkt bijna 

elke dag in de krant, op zoek naar een baantje. Ze kan in de supermarkt in haar buurt 

zo beginnen, maar wil persé niet achter de kassa. 

Het is niet helemaal haar eigen idee om erbij te gaan werken. Haar ouders 

dringen er dagelijks op aan dat ze een baantje neemt. “Mijn ouders blijven maar 

zeuren. ‘Waarom ga je niet bij Albert Heijn werken?’ Ik zeg: ‘nee’.” Het gaat haar 

ouders om het geld, blijkt. Tot voor kort droeg Farah meer dan de helft van haar 

studiefinanciering af aan haar moeder. Tegenwoordig houdt ze een groter deel zelf, 

tegen de zin van haar ouders. “Ik zeg: ‘die studiefinanciering is van mij, niet van jou. 

Want ik zit op school, niet jij. Wie gaat de boeken betalen, ik toch?’” Het gezin leeft 

van een bijstandsuitkering. Vader heeft wel gewerkt, in de schoonmaak. Later had 

hij een eigen koffiehuis. Hij heeft wel vijf verschillende banen gehad, zegt Farah, 

maar precies weet ze het niet meer. Haar moeder heeft volgens haar nooit gewerkt, 

althans niet buitenshuis. 

Haar ouders zijn al meer dan twintig jaar in Nederland. Ze zijn geboren in een 

klein dorpje in Nador, een arme streek in Noord-Marokko. Andere familieleden 

zijn uitgewaaierd naar België, Duitsland en Spanje. Ze gaan elke twee jaar terug, 

op vakantie. Farah vindt het er fijn. Vaak voelt ze zich er beter dan in Nederland, 

vooral door de warmte. Toch zou ze er niet willen wonen, vooral niet vanwege de 

taal, die haar zo’n moeite kost. De vakanties versterken haar verbondenheid met 

haar achtergrond. Ze is vastbesloten een man te trouwen van Marokkaanse afkomst. 

Opnieuw legitimeert ze haar voorkeur met een beroep op een niet nader omschreven 

autoriteit, een mengeling van islamitische geloofsovertuiging en opvoeding. “Ik 
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wil…-  je mag geen man van een andere cultuur nemen - ik wil een Marokkaanse 

man.” Verder wil ze twee kinderen. Die gaan naar de crèche, want thuisblijven wil 

ze niet. Ze wil na haar trouwen graag blijven werken, maar hoe en wat precies is 

voorlopig onduidelijk. 

Tegen het einde van het interview wordt Farah opeens onzeker. “Heb je mijn 

naam gezegd?”, vraagt ze en wijst op de recorder. Ik stel haar gerust en zeg dat alleen 

ik het bandje gebruik, als hulpmiddel bij het schrijven. Daarop vraagt Farah of 

mijn boek bij de bibliotheek uitgeleend kan worden. Na enig heen en weer gepraat 

begrijp ik waarom ze het vraagt. Toen ze aan haar broer vertelde mee te doen met het 

onderzoek en een interview met mij te hebben, zei hij haar dat ze gek was en het niet 

moest doen. Ze zit hier wel en vertelt me dit pas nu, na drie uur praten. Inwendig 

bewonder ik haar om haar eigenzinnigheid. Samen bedenken we een nieuwe naam, 

zodat ze in het boek niet direct herkenbaar zal zijn. 

In de maanden na het interview maakten we regelmatig een praatje na de les. 

Ik gaf Farah een folder van de nieuwe opleiding voor helpende welzijn, die op 

korte termijn van start zou gaan. Aanvankelijk aarzelend legde ze het voor aan haar 

mentor Karel, tevens leraar Nederlands. Een jaar later hoorde ik via een docent van 

helpende welzijn dat ze is overgestapt en het nu erg naar haar zin heeft. Voor het 

eerst is er aandacht voor haar specifieke probleem. Toen haar eerste stageplaats in 

een kinderdagverblijf te onrustig bleek door het vele lawaai in een akoestisch slechte 

ruimte is er meteen een andere stageplaats voor haar gezocht.

Het verhaal van Farah geeft aan dat scholing pijn kan doen en dat een gevoel van 

keuzevrijheid soms minimaal is.41 Reguliere scholen blijken in de regel niet ingesteld 

op het integreren van leerlingen met een handicap. Vaak is er ook weinig kennis over 

de achtergrond en consequenties van een bepaalde handicap. Zo zijn er voor Farah 

en Saskia geen extra voorzieningen getroffen in de schakelklas. Ook is er weinig tijd 

uitgetrokken om na te gaan of ze voldoende motivatie hebben om de opleiding te 

doen, of misschien liever een andere richting op willen. Soortgelijke ervaringen 

hebben kinderen met bijvoorbeeld een zware vorm van dyslexie, zoals Tom (zie 

hoofdstuk 5). Dat ook sekse een handicap kan zijn, zeker op een meisjesschool als 

de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, toont het volgende verhaal van 

Manuel.

3.4.6. Er is een wonder gebeurd - Manuel
Manuel is de enige jongen temidden van zesenzestig eerstejaars helpenden in 

schooljaar 1998-1999. Bij een van mijn eerste bezoeken aan de school had ik hem 

wel gezien, maar verder weinig aandacht geschonken. Pas toen ik mijn begrip van 

diversiteit in de klas en van relevante verschillen tussen leerlingen verruimde door 

onder meer wit-Hollands als etnisch-culturele categorie op te nemen, kwam ook 

sekse in beeld.42 
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Jongens zijn op de opleiding voor helpende veruit in de minderheid, en in 

sommige leerjaren geheel afwezig. Dat is niet verwonderlijk gezien de keten aan 

associaties die de opleiding aankleven: zorg, meisjes, vrouwen, vrouwenwerk, 

vrouwelijkheid. Jongens die zich inschrijven voor een meisjesopleiding moeten 

de nodige barrières overwinnen. Hun beroepskeuze, motivatie en (potentiële) 

geschiktheid worden voortdurend op de proef gesteld en in twijfel getrokken, 

niet in de laatste plaats door docenten van de opleiding en stagebegeleiders in 

zorginstellingen. 

Als ik met Manuel een afspraak maak voor een interview is zijn eerste stage in een 

verzorgingshuis net mislukt. Op de stagedagen (maandag en dinsdag) zit hij met 

zijn ziel onder de arm in de kantine. Hij vertelt dat er twijfel was over zijn motivatie 

en dat hij daarom naar het Servicepunt is gestuurd voor een assessment. Uit de 

resultaten van een aantal gesprekken en een beroepskeuzetest die daar met hem 

gehouden werden, sprak tot verrassing van zijn docenten op de opleiding een sterke 

motivatie voor een verzorgend beroep. Nu wordt een nieuwe stageplaats voor hem 

gezocht. Manuel vertelt het zonder ophef of rancune. In de ROCourant van mei 1999 

wordt zijn geval als voorbeeld gebruikt bij de introductie van het Servicepunt, dat in 

september 1998 formeel van start ging. “Soms is het simpel”, luidt de kop.43

 

Soms is het simpel.

Een verwijzing vanuit de unit Gezondheidszorg. De deelnemer wordt verwezen 

omdat het helemaal niet goed ging op stage en de mentor denkt dat er meer 

aan de hand is. De jongen wordt uitgenodigd op het Servicepunt en er volgt 

een gesprek. Op de vraag of hij het eens is met de beoordeling voor zijn stage 

wordt amper gereageerd. Het gaat hier om een jongen die gekozen heeft voor 

de opleiding Helpende. Na lang praten blijkt dat hij het erg moeilijk vindt om 

initiatief te tonen en te vragen wanneer hij iets niet weet. Hierdoor ‘lijkt’ het 

alsof hij zijn stage niet leuk vindt en eigenlijk geen zin meer in de opleiding 

heeft. Wanneer hij op dit gevolg gewezen wordt, snapt hij dat hij hier iets aan 

moet doen. Hij vindt het werk juist hartstikke leuk en is niet voor niets van de 

grafische school gegaan. De tip is simpel: kom wat meer voor jezelf op, zeg dat 

je het niet leuk vindt dat je nu geen stage mag lopen, vraag om werk voor de tijd 

dat je nu niets te doen hebt. 

Er is een wonder gebeurd: de jongen is naar school gegaan, heeft precies gedaan 

wat hem is aangeraden en heeft gemerkt dat het werkt. De decaan vraagt tijdens 

het rapportagegesprek: ‘Wat heb je met die jongen gedaan? Hij toont opeens 

interesse’. 

Het verhaal van Manuel staat niet op zichzelf. De tip lijkt simpel en het wonder 
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is geschied, maar verwonderlijk is natuurlijk vooral het feit dat docenten, 

stagebegeleider en mentor er zelf niet uitkwamen met Manuel en zijn motivatie zo 

sterk in twijfel trokken dat ze hem halverwege zijn stage lieten stoppen. Interessant 

is ook dat er in de bespreking van de casus geen melding gemaakt wordt van het 

bijzondere van Manuels keuze voor een beroepsopleiding die overwegend door 

meisjes bezocht wordt en dat evenmin expliciet gesteld wordt dat docenten 

en stagebegeleiders er goed aan zouden doen extra op te letten bij (negatieve) 

beoordelingen van jongens op stage.44

Het artikel in de ROCourant verscheen drie maanden na mijn interview met 

Manuel. In het interview was ik op zoek naar zijn beweegredenen voor een atypische 

opleidings- en beroepskeuze en naar zijn ervaringen in een vrouwelijk domein als 

de opleiding en beroepspraktijk van de ouderenzorg. Bij de opening van ons gesprek 

stelt Manuel zich voor als Portugees, en nuanceert dan onmiddellijk: “mijn ouders 

zijn Portugees”. Zijn ouders zijn vijfentwintig jaar in Nederland en zijn vader 

werkt al die jaren bij de KLM als bekleder van vliegtuigstoelen. Hij heeft er vooral 

Portugese collega’s. Zijn moeder is voedingsassistente in het Boven-IJ ziekenhuis. 

In Portugal verdienden ze de kost als automonteur en naaister, maar het hield 

niet over. “Het is niet zo makkelijk om daar te leven. Je verdient er niet zoveel. En 

ze kwamen natuurlijk hiernaartoe om hun kinderen een beter leven te geven. Ze 

hadden liever daar willen blijven, natuurlijk. Vaderland, de taal… Maar helaas. Het 

kon niet anders.” 

Manuels vader haalde indertijd ook een nichtje naar Nederland, om op Manuel 

te passen op de dagen dat beide ouders werkten. Zij is nu getrouwd en heeft twee 

kinderen. Manuel vertelt dat hij een oudere broer van vijfentwintig heeft. Zelf is hij 

zestien. Het leeftijdsverschil met zijn broer is groot. “Mijn moeder wilde mij niet”, 

verduidelijkt Manuel ongevraagd. “Ze wou me eigenlijk niet laten komen, want ze 

was al vijfendertig. [lachend] Maar mijn vader heeft haar overgehaald, gelukkig.” 

Manuel is één van de jongsten van klas I B. Hij groeide op in de Rivierenbuurt en ging 

naar een katholieke basisschool. Thuis werd vooral Portugees gesproken. Eén middag 

per week leerde Manuel Portugees op een speciale school in de Spaarndammerbuurt. 

Zijn ouders gaan vaak naar feesten van de Portugese vereniging. Manuel gaat af en 

toe mee, maar zegt er niet veel aan te vinden. Na de basisschool koos hij aanvankelijk 

voor het Grafisch Lyceum. “Ik had wel tekeninzicht, ja, en ik vond het ook leuk.” Na 

drie jaar besloot hij dat het niet was wat hij zocht. “En verzorging was mijn tweede 

keus.”45 Als ik laat merken geïnteresseerd te zijn in de achtergrond van die tweede 

keus, vertelt Manuel over Portugal. Zijn nichten werken in ziekenhuizen en zijn 

oma woont in een bejaardenhuis dat geleid wordt door nonnen. Vooral dat laatste 

heeft op hem veel indruk gemaakt. Voordat hij uitlegt wat precies zo’n indruk op 

hem maakte, springt Manuel terug naar Nederland en merkt op dat de sfeer op het 

werk van zijn moeder, in het ziekenhuis, hem ook aansprak. Met hulp van zijn “PPI-
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begeleider” vond hij deze school.46

 Als Manuel terugkomt op zijn oma legt hij uit dat hij elk jaar met zijn ouders op 

vakantie gaat naar hun geboortestreek in het midden van Portugal. Om familie op 

te zoeken. Manuel vindt het er “wel leuk”. Het is er veel warmer en heel anders dan 

hier. Voor de vakanties is het wel leuk, haast hij zich te zeggen. Hij zou er niet willen 

wonen. Zijn oma raakte na de dood van haar man in de war. Lange tijd is ze verzorgd 

door één van haar dochters, in het oude familiehuis, totdat ze echt ging dementeren. 

Nu heeft ze het volgens Manuel heel erg goed in het bejaardentehuis. Er wonen 

niet alleen ouderen, maar ook zieken en mensen met een zware lichamelijke of 

verstandelijke handicap. 

Als je daar binnenkomt, dan zie je al die vrouwtjes helemaal in het zwart, want 

de meesten zijn weduwe. En het lijkt net of ze zitten te wachten op de dood. 

Echt, als je binnenkomt, dan is het heel anders als hier. Toen ik met school naar 

Tabitha [verzorgingshuis in Amsterdam] ging, zag ik dat het heel anders is. Hier 

is het veel kleurrijker, iedereen heeft leuke kleding aan, maar in Portugal wordt 

gewoon goed verzorgd, alles wordt perfect schoongehouden. Daar ligt het niet 

aan. Maar de meeste mensen zitten daar op een stoel, de hele dag… Daarom vond 

ik het niet zo… Ja, ze worden wel goed verzorgd natuurlijk, ze krijgen goed te 

eten… Mijn oma zit ertussen. Ze is dement, al een aantal jaren. Toen mijn opa 

was overleden, thuis in de douche, draaide ze een beetje door. Nu zit ze gewoon 

hartstikke goed, daar. Alles wordt voor haar gedaan. Dat is gewoon perfect voor 

haar. Denk ik. We bellen vaak, vragen hoe het gaat, en het gaat allemaal perfect. 

Ze zegt zelf dat ze naar huis wil…

Manuel is vooral onder de indruk van de vrouwen die in het verzorgingshuis 

werken, meest zusters uit het noorden van Portugal, “want ze zijn heel gelovig daar 

in het noorden”. Het zijn moedige, krachtige vrouwen, die met alles sjouwen en 

in grote bussen rijden. De mensen van het dorp waarin het verzorgingshuis staat 

werken er als schoonmakers. De bewoners plassen vaak in hun broek, maar je ruikt 

er niets van, volgens Manuel. Zo goed wordt het schoongehouden. Maar hier is het 

gezelliger, besluit hij zijn vergelijking. Hier gaat het leven gewoon door, ook in het 

verzorgingshuis, en hoef je niet op de dood te zitten wachten. 

Hoe Manuel van het Grafisch Lyceum op de opleiding voor helpende 

terechtkwam en wat hem precies aantrekt in het werken met ouderen, wordt niet 

echt duidelijk. Over het Grafisch Lyceum mompelt Manuel iets in de trant van: “ik 

vond het moeilijk”, “ik dacht dat ik het niet zou halen”. Manuels verhaal over het 

waarom van zijn tweede keus begint pas weer bij de introductieweek, als hij al op 

de opleiding voor helpende zit. Hij vond het allemaal “wel leuk”. Als enige jongen 

tussen allemaal meisjes te zitten is voor hem geen thema (“allemaal leuke meisjes”). 
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Dat hun gesprekken in de regel over kleren, uitgaan en jongens gaan, daar wen je 

wel aan, vertelt hij. Veel meer krijg ik er, ook bij herhaald vragen, niet uit. Wel zie ik 

een parallel met de verhalen van anderen die hun motivatie verbinden aan affiniteit 

met het werk van hun moeder of aan persoonlijke ervaringen met verzorging in 

familieverband, zoals het zorgen voor een zieke oma of een gehandicapt gezinslid. 

De andere twee jongens die ik in hetzelfde schooljaar tegenkwam, Tom en 

Vincent, werden in het tweede jaar van de opleiding voor helpende eveneens te 

licht bevonden. Ze waren teruggeplaatst uit de lange opleiding voor verzorgende 

en kregen op de korte opleiding te verstaan dat ze ook daar niet aan de eisen 

voldeden.47 Beiden haakten uiteindelijk, gedesillusioneerd, af. Hun sterke motivatie 

woog kennelijk niet op tegen de dwingende seksespecifieke voorschriften die in de 

vereiste beroepshouding en beoordelingscriteria besloten liggen of die althans door 

docenten en stagebegeleiders al dan niet bewust gehanteerd worden (zie hoofdstuk 

5 over afhakers en afvallers).48 

Docenten haalden hun schouders op als ik vragen stelde over de negatieve 

beoordeling van de drie jongens op hun meisjesopleiding. “Ze waren gewoon niet 

goed genoeg.” Sekse is klaarblijkelijk geen aandachtspunt bij het tegengaan van 

uitval. Het is een gemiste kans roldoorbrekende keuzen van jongens te waarderen, 

eventuele seksespecifieke knelpunten in de opleiding te onderkennen en verhelpen, 

en daarmee het goede voorbeeld te geven en de toetreding van mannen in het 

uitvoerende werk van de ouderenzorg en thuiszorg te bevorderen. 

3.5. Dit wil ik, dat wil ik niet – tussenbalans
De portretten van zes leerlingen van de opleiding voor helpende tonen een glimp 

van hun persoonlijkheid in wording: wie ze zijn en wie niet, wat ze willen (worden) 

en wat niet en waarom. Het zijn individuele, maar ook collectieve uitingen van 

de beperkte agency die sommige jongeren hebben in het vormgeven van het eigen 

leven. De verhalen verschillen naar toonzetting en inhoud. Op een aantal punten 

vertonen ze echter ook overeenkomsten. Zo getuigen de verhalen van manieren 

waarop verlangens, dromen en ambities op de proef gesteld, in twijfel getrokken, 

onderdrukt, terzijde geschoven of verzoend worden met de werkelijkheid. 

Tegelijkertijd drukken de verhalen ook vastberadenheid uit om door te zetten en 

dichterbij de verwerkelijking van die verlangens, dromen en ambities te komen, of 

ze te transformeren tot haalbare kaarten die verder reiken dan de trajecten die door 

onderwijzers, en in wijdere zin, de Nederlandse samenleving, in eerste instantie 

voor hen waren uitgestippeld. 

In het schakelen tussen heden, verleden en toekomst, tussen zelf en ander, 

tussen gewenste en reële toekomstscenario’s brengen leerlingen hun zelf tot begrip 

en verdedigen zij zich. Het onderaan moeten beginnen heeft duidelijke oorzaken, 
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die meestal buiten hen zelf liggen. De worsteling met de lage status die de opleiding 

en het beroep van helpende aankleeft komt in alle verhalen over keuzen en kansen 

op enig moment tevoorschijn. Diegenen die het gevoel hebben geen alternatief te 

hebben gehad en de opleiding niet leuk zeggen te vinden, presenteren hun situatie 

als moeilijk. In hun manier van vertellen vragen ze de luisteraar om begrip voor 

hun positie. Diegene die haar keuze presenteert als logisch (“haast automatisch”) 

heeft dat begrip niet nodig. Ze refereert aan de dominante overtuiging dat zorg 

en zorgonderwijs iets voor meisjes is. Diegene tenslotte van wie iedereen in twijfel 

trekt of dit echt is wat hij wil, brengt zijn verhaal over kiezen voor zorgen als beroep 

low key. Zijn ware passie ligt buiten de wereld van school en beroep, namelijk in de 

muziek, zoals blijkt uit het grote enthousiasme waarmee hij daarover vertelt. 

Bij sommige leerlingen is het thema over school en kiezen ondergeschikt aan 

de problematiek van het leven met een handicap, een pijnlijke gezinssituatie of een 

ingrijpende gebeurtenis uit het verleden. Het is jammer dat de school weinig ruimte 

biedt om hierover te vertellen en de verhalen productief te maken. De motivatie en 

ambities van leerlingen en daarmee de kansen op succes worden immers beïnvloed 

door dergelijke verborgen verhalen. Ook als er wel oor zou zijn voor de ervaringen 

van leerlingen, zijn de mogelijkheden voor het creëren van positieve identificaties 

met het beroepsveld van de (ouderen)zorg op school echter begrensd, vooral bij 

leerlingen die vooraf al besloten hebben dat ze liever iets anders leren doen.

Klassieke sociale categorieën als sekse, kleur en klasse, maar ook leeftijd, geloof 

en lichaamsgesteldheid krijgen in de verhalen geen eenduidige maar meervoudige 

betekenissen. De labels meisje, allochtoon, moslim, vbo, vso, gemotiveerd of 

ongemotiveerd, geschikt of ongeschikt zeggen weinig zonder de unieke, persoonlijke 

geschiedenis erbij. De zes posities die de verhalen van de geportretteerde leerlingen 

vertegenwoordigen dekken de lading van de diversiteit in de klas niet. Ze kunnen 

uitgebreid worden tot een veelvoud aan posities die elk verschillende aspecten en 

kruispunten belichten in het opgroeien en schoolgaan van een groep Amsterdamse 

jongeren.49 Zo vertellen Melissa en Arundhati hun verhaal vanuit de bijzondere 

positie van adoptiekind. Fatims verhaal is doortrokken van haar bijna onmogelijke 

positie als kind van een tot illegaal verklaarde vader. Tom complificeert zijn toch 

al bijzondere positie als één van de drie jongens op de opleiding met een voorkeur 

voor gothic. Hoe al deze verschillen te duiden en tegelijkertijd meer te doen dan het 

presenteren van een caleidoscoop aan ervaringen (vgl. Leydesdorff 1999)?50

In de hoofdstukken 5 en 6 lezen we over het verloop van het verhaal na de 

keuze. Opnieuw vertellen leerlingen vanuit verschillende posities en locaties over 

zichzelf, school en beroep, over keuzen en kansen, over dromen, teleurstellingen en 

succes. Maar nu gaan de verhalen de diepte in over ervaringen en aanvaringen in de 

klas, over de leuke en minder leuke kanten aan het leren helpen en verzorgen als 

beroep. De verhalen van de leerlingen zijn over de hoofdstukken verdeeld op basis 
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van het enige verschil dat uiteindelijk telt in de uitkomst van onderwijs: succes of 

mislukking, afhaken of doorzetten. 

Het is mijn overtuiging dat ruimte voor de ervaringen en verborgen verhalen 

van leerlingen leidt tot een beter begrip van de reikwijdte en werking van verschil 

en diversiteit in de klas. Dit begrip kan ingezet worden om de praktijken op de 

opleiding voor helpende te transformeren tot een meer empowering en inclusief 

onderwijsproces. Voor een beter begrip van die praktijken volgt nu eerst een 

hoofdstuk over het dagelijks leven in de klas. De ervaringsverhalen van de leerlingen 

kunnen aan de hand van de beschrijving van een aantal praktijkvoorbeelden beter 

geplaatst en begrepen worden. 
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1 De kwestie liep hoog op toen de bewuste vrouw telefonisch een andere stagiaire eiste. Het contract 
tussen haar en de school is daarop verbroken. Zie hoofdstuk 5. 

2 Onderwijsonderzoeker Paul Jungbluth fulmineert in een recent artikel tegen de kansenongelijkheid 
in het Nederlandse onderwijs, die op het eerste oog etnisch is, maar feitelijk verloopt naar 
sociaal milieu. De oorzaak ervan zit volgens hem niet zozeer in gebrek aan investeringen, zoals 
vaak verondersteld wordt, maar in een ongelukkige combinatie van onderwijsopvattingen 
en onderwijsstructuur. De gangbare opvattingen van onderwijsgevenden stoelen op vier 
misvattingen, stelt hij, namelijk dat talent schaars zou zijn, dat je talent van kinderen kunt aflezen 
aan de ouders, dat maatschappelijk succes ook via werken met de handen bereikt kan worden in 
plaats van door intellectuele ontplooiing en dat een prettige schooltijd voor kansarmen haaks staat 
op hard moeten leren. Een vijfde misvatting is dat leerkrachten professioneel genoeg zouden zijn 
om te bepalen wat goed is voor een individuele leerling. Hierdoor glijdt didactische differentiatie al 
gauw af naar doeldifferentiatie, die onder meer bestendigd wordt in de verschillende schooltypen. 
Resultaat is “sociaal-etnische segregatie”, waardoor “nogal wat leerlingen, waaronder het gros van 
de minderheden, worden afgeleverd met een lagere marktwaarde dan mogelijk is”. Jungbluth 
concludeert dat dit in het nadeel van de betrokken leerlingen is en in het nadeel van ons allen; 
nadelig voor de economie, het welzijn en de democratie in Nederland. Jungbluth, 2001, ‘Verloren 
talenten. Aanklacht tegen het onderwijs’, in: De helling, jaargang 14, nummer 2, pp. 28-35. Zie voor 
een tegengeluid in hetzelfde blad Ady Hoitink: ‘Verschil moet er zijn’, pp. 36-37.

3 Met deze algemene constatering wil ik niet beweren dat alle migrantenjongeren die vbo, of 
tegenwoordig vmbo, als schooladvies en/of  CITO-score krijgen, ten onrechte op dat schooltype 
terechtkomen. Wel ben ik overtuigd van de sluisfunctie van scholen, die bepaalde groepen 
kinderen tekort doet. Zie voor een fraaie en scherpe analyse van de werking van deze functie, ook 
in vroeger jaren ten opzichte van bijvoorbeeld arbeiderskinderen, Geert de Vries, Het pedagogisch 
regiem. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving, Amsterdam: Meulenhoff 1993. Zie voor een recent 
beeld van de schoolloopbanen van meisjes, inclusief meisjes van kleur, in Nederland, het mooi 
vormgegeven boekje Meiden in beeld. Onderwijs en ambitie in kleurrijke portretten, samengesteld door Meral 
Nijenhuis en Zeki Arslan, Utrecht: Forum 2001. 

4 Dorothy Holland en Debra Skinner geven een mooie definitie van identiteit in de eerste zin van 
hun hoofdstuk ‘The Woman Who Climbed up the House’: “...identities – the imaginings of self in 
worlds of action [...] People tell us who they are, but even more important, they tell themselves and 
then try to act as though they are who they say they are. These self-understandings, especially those 
with strong emotional resonance for the teller, are what we refer to as identities. […] Identity is a 
concept that figuratively combines the intimate or personal world with the collective space of cul-
tural forms and social relations.” Dorothy Holland, William Lacichotte jr, Debra Skinner en Carole 
Cain (ed.), Identitiy and Agency in Cultural Worlds, Cambridge, Mass./London: Harvard University Press 
1998, pp. 3-18.

5 De auteurs citeren Bernlef, die in zijn verhalenbundel Cellojaren een van zijn personages laat zeggen 
dat herinneringen, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, het heden, en niet het 
verleden toebehoren. J. Bernlef, Cellojaren, Amsterdam: Querido 1995. 

6 Nieuwsgierigheid naar culturele anderen wordt door sommige wetenschappers veroordeeld als 
uiting van koloniaal exotisme. Toch is zij een belangrijke drijfveer in mijn werk, als in dat van 
veel antropologen. Daarbij is ‘culturele ander’ een rekbaar begrip en valt cultuur niet samen met 
nationaliteit of etniciteit. Mensen spreken immers vanuit een veelvoud aan posities en locaties, 
wat uitnodigt de hyphen tussen zelf en ander productief te maken. Of, zoals James Clifford schrijft 
in zijn intrigerende boek The Predicament of Culture: “Cultural difference is no longer a stable exotic 
otherness; self-other relations are matters of power and rhetoric rather than essence”. Clifford, 
The Predicament of Culture.Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, MA: Harvard 
University Press 1988, p. 11. Zie ook de oproep van de Indiaas-Amerikaanse antropologe Jayati 
Lal om ons kritisch te engageren in “passionate scholarship (DuBois 1983), where we ‘work the 
hyphens’ between Self and Other (Fine 1994) rather than reproduce the tensions between Us and 
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Them”. Lal, ‘Situating Locations: The Politics of Self, Identity, and “Other” in Living and Writing 
the Text’, in: Diana L. Wolf, Feminist Dilemmas in Fieldwork, Boulder: Westview Press 1996, pp. 185-214. 
Inspirerend is ook Henrietta Moore, A Passion for Difference. Essays in Anthropology and Gender, Cambridge: 
Polity Press 1994.

7 Zie bijvoorbeeld de emancipatienota 1998-2002 van het ministerie van OC&W, Een kristal van kansen, 
geschreven door Marja van den Sigtenhorst, Zoetermeer/Den Haag: Ministerie van OC&W/Sdu 
1998, met name de paragraaf  ‘Diversiteit’. “Diversiteit is een sleutelwoord, een bron van kwaliteit. 
Diversiteit biedt ruimte voor het erkennen van verschillen, ook die tussen meisjes en vrouwen 
onderling. Binnen het onderwijs moeten onderwijsgevers oog hebben voor de verschillen in 
talenten van onderwijsnemers. De ontwikkeling van kansen en keuzen, van basisschool tot 
universiteit, staat centraal. Veel meisjes en jongens maken nog steeds een traditionele keuze in 
opleiding en beroep. Het is van belang om meer te halen uit de talenten van jongeren. Dit vereist 
dat rekening gehouden wordt met verschillen in leerstijlen, met de aantrekkelijkheid van de 
stof voor alle deelnemers aan het onderwijs en met de condities waaronder leerlingen de beste 
resultaten kunnen behalen. Daarbij gaat het er niet om jongens en meisjes in hun traditionele 
keuze te bevestigen, maar juist het scala aan mogelijkheden te verbreden. [...] In het primair en 
voortgezet onderwijs is omgaan met verschillen één van de karakteristieken van de innovaties. Velen 
denken hierbij aan verschillen in begaafdheid om kennis te verwerven en op school te functioneren. 
Om recht te doen aan alle leerlingen is het van belang deze karakteristiek ook te benaderen vanuit 
sekse- en cultuurverschillen.[...] Onderwijs op maat is dan ook vereist [...] In dit opzicht moeten 
we investeren in omgaan met verschillen” (cursief in orgineel). Ter vergelijking: in hoofdstuk 2 
beschrijf ik de onderwijsmissies van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg en de koepel 
waar zij onder valt, het ROC Amsterdam en omstreken, die in soortgelijke woorden zijn gevat. De 
woorden zijn mooi; de toepassing vraagt om meer dan mooie woorden en vereist concrete plannen 
hoe deze “innovaties” handen en voeten te geven in de klas.  

8 Differentiatie in de klas is op zijn best hetzelfde (kennis, vaardigheden) aanbieden op verschillende 
manieren, om verschillende preferente leerstijlen een kans te geven, om eventuele “achterstand” 
weg te werken, om leerlingen door afwisseling van werkvormen bij de les te houden. Leerkrachten 
hebben hier in het algemeen veel moeite mee in uiteenlopende schooltypen. Het gevaar is dat 
differentiatie in engere zin opgevat wordt, waardoor de doelen voor leerlingen die moeite hebben 
met de vereiste leerstof, de dominante stijl van lesgeven, het tempo of bepaalde werkvormen, 
dusdanig naar beneden bijgesteld worden, dat zij de einddoelen in bijvoorbeeld het basisonderwijs 
niet halen. Zij betreden het voortgezet onderwijs dan vanuit een achterstandspositie, die daar door 
soortgelijke differentiatie en selectie versterkt wordt. 

9 In het Nederlandse onderwijssysteem worden leerlingen ingedeeld op afkomst. Gangbare 
categorieën die een rol spelen in de financiering en organisatie van onderwijs en toewijzing van 
formatie zijn: culturele minderheden, allochtonen, doelgroepen van het zogenaamde onderwijs
voorrangsbeleid, randgroepjongeren en recenter, risicojongeren. Op het inschrijfformulier voor 
de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg dat in 1998 nog gebruikt werd, wordt leerlingen 
gevraagd in te vullen of ze tot de groep “Molukkers, woonwagenbewoners of andere trekkende 
bevolkingsgroepen” behoren. De statistische informatie die ik van de school heb over de periode 
1993-1998 geeft geen sluitende categorieën. Afwisselend wordt geregistreerd op geboorteland en 
geboorteplaats, nationaliteit of een officiële overheidscategorie, aangeduid als CUM (culturele 
minderheid) of ALL (allochtoon). 

10 Communicatiewetenschapper Michael Pickering waarschuwt voor conflatie tussen de begrippen 
categorie en stereotype en tussen de praktijk (“noodzaak”) van categoriseren en ideologisch 
geladen manieren van stereotyperen die overgaan in bijvoorbeeld racisme of seksisme. Pickering, 
Stereotyping. The Politics of Representation, Basingstoke/New York, etc: Palgrave 2001, pp. 2-3 e.v. Zie voor 
een kritische uiteenzetting met de vele verschijningsvormen van het denken in termen van de 
Ander, onder meer in de postmoderne en vooral postkoloniale hoek van de sociale wetenschappen 
en cultural studies, het werk van Edward Saïd, Stuart Hall, Homi Bhabha, Kwame Anthony Appiah, 
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Chandra Talpade Mohanty, Avtar Brah, Gayatri Chakravorti Spivak, Paul Gilroy, Arif Dirlik en 
Ella Shohat. Voor een overzicht van hun werk zie bijvoorbeeld Padmini Mongia (ed.), Contemporary 
Postcolonial Theory, London/New York: Arnold 1996, en Paul du Gay, Jessica Evans en Peter Redman, 
2000, Identity: a reader, London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage. De psychologie hanteert andere 
referentiekaders, maar heeft in haar theorievorming wel raakvlakken. Zie bijvoorbeeld het mooie 
werk van Michael Billig (1987, 1988). Het oudere werk van Simone de Beauvoir en Frantz Fanon 
blijft eveneens waardevol. 

11 Onder persoonlijkheidskapitaal versta ik het mozaïek aan sociaal en cultureel kapitaal dat 
mensen zich eigen maken of toeëigenen en waarmee ze zich vormen tot - unieke - individuen. 
Voortbordurend op het werk van Bourdieu ga ik uit van een dynamisch proces van kapitaal 
aanbieden en kapitaal aannemen, gebruiken of juist afwijzen. 

12 Christien Brinkgreve en Ali de Regt beschrijven in hun bijdrage aan de bundel Het is meisjes menens. 
Inleiding meisjesstudies, onder redactie van Ineke van der Zande (Amersfoort/Leuven: Acco 1991) de 
adolescentie als een voorbereiding op het maken van keuzen op de drie fundamentele terreinen 
van seksualiteit, beroepskeuze en wereldbeschouwing. ‘Adolescentie als opgave. Ontwikkelingen 
in een levensfase 1750-1990’, p. 19.

13 Interview met Christa Widlund, alias Anna Enquist, muzikaal begaafd psychotherapeute, 
schrijfster en dichteres. Xandra van Gelder en Jutka Halberstadt, ‘Kiezen is lijden’, in: Kiezen na 
school, bijlage, Volkskrant 27 september 2000, pp. 16-18. Haar visie ten aanzien van kiezen op en na 
school is boeiend. Ze zegt uit ervaring te weten dat kiezen pijn doet. De ene keuze sluit de andere 
nu eenmaal uit. De “mooie keuzevrijheid” waarmee de jeugd zo gelukkig wordt geprezen, is 
volgens haar slechts een hedendaagse fictie, keuzedwang. “Tegenwoordig denken mensen dat het 
prettig is om van alles te kunnen kiezen. Dat is helemaal niet zo. Bij een keuze hoort altijd rouw: je 
doet iets niet, waarvan je afscheid moet nemen... Keuzes bestaan niet. Wij willen dolgraag greep op 
het leven hebben. We rationaliseren achteraf wat er gebeurd is, en noemen dat dan een keuze. Bij 
jongeren gaat het vaak zo dat ze aan een studie beginnen omdat hun vriend dat ook doet, of omdat 
ze hun leraar zo bewonderen. Vaak is de richting die mensen kiezen min of meer toeval. Pas als ze 
ontdekken dat ze op de verkeerde plaats zitten, maken ze de keuze om iets anders te gaan doen.” 
Het is volgens Enquist een illusie te denken dat iedereen precies weet wat hij wil worden. Wat we 
nìet willen worden, is meestal wel duidelijk. “Negatieve keuzes zijn veel makkelijker dan positieve: 
een kind leert ook eerder nee zeggen, dan formuleren wat het wél wil. Een kind kan helemaal nog 
niet kiezen. Pas na de puberteit hebben jongeren een idee wie ze zelf zijn en pas dan kunnen zij 
ontdekken welk beroep eventueel bij hen past. In het huidige schoolsysteem moeten kinderen 
op steeds lagere leeftijd hun vakkenpakket samenstellen. Dat is misdadig.” Enquist meent dat 
jongeren in deze tijd van hoogconjunctuur onder een enorme sociale druk staan om gebruik te 
maken van alle mogelijkheden die het leven biedt. Kiezen is fun, en als ze echt willen, kunnen 
ze alles worden, is het idee. “Waarom willen we niet onder ogen zien dat er grote individuele 
verschillen zijn? Wij doen alsof iedereen hetzelfde is. Maar het is nu eenmaal zo oneerlijk verdeeld 
dat de een meer talenten heeft dan de ander.”

14 De volledige top vijf droomberoepen voor meisjes omvat: 1. zorg en dienstverlening met beroepen 
als verpleegkundige, chirurg, kraam/bejaardenverzorger, stewardess (33 %); 2. Onderwijs: 
kleuterleider, leraar basisonderwijs, leraar voortgezet onderwijs (10%); 3. showbusiness: actrice, 
zangeres, filmster, fotomodel (9%); 4. economie: eigen bedrijf, reorganisaties verrichten (8%); 5. met 
dieren (7%). Bij de jongens staat een carrière in de sport bovenaan (18%), met droomberoepen als 
profvoetballer en profbasketballer, gevolgd door economie: eigen bedrijf, accountant, makelaar, 
vertegenwoordiger (12%). Op de derde plaats lucht en ruimtevaart (10%), gevolgd door bouw en 
techniek (10%) en tot slot informatica (10%). Onduidelijk is op hoeveel respondenten de uitslag 
is gebaseerd en in welke leeftijdscategorie zij zich bevinden. Het magazine komt tot stand in 
samenwerking met Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling te Utrecht en wordt gratis 
verspreid onder jongeren van 15 tot 25 jaar via scholen, bibliotheken en jongerencentra.

15 Het aanbod van beroepsrichtingen verschilt per school. Er zijn specifieke meisjesrichtingen als 
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(uiterlijke) verzorging en mode & kleding, meer sekseneutrale richtingen als administratie, horeca 
en handel, en specifieke jongensrichtingen als bouw & hout, metaal, en electrotechniek. In het 
nieuwe vmbo dat in september 1999 van start ging moeten leerlingen kiezen uit vier sectoren: 
zorg en welzijn, techniek, economie of landbouw. Ook kiezen zij tegenwoordig al bij aanvang uit 
verschillende leerwegen, te weten een theoretische, een gemengde, een kaderberoepsgerichte en 
een basisberoepsgerichte leerweg. Doorstroming wordt beoogd met name in de richting van het 
mbo in plaats van het avo, een ontwikkeling die slecht zou kunnen uitpakken voor de stapelaars 
onder de anderstalige leerlingen.

16 Ook in de keuze van een (snuffel)stageplek zijn leerlingen gebonden aan een specifiek aanbod. 
Hun keuzen worden georganiseerd door de school en de samenleving waar zij deel van is.

17 De Mammoetwet, een tekst van vijftien pagina’s, kende een lange aanloop en betekende 
uiteindelijk de herziening van vijf bestaande onderwijswetten en een grootscheepse reorganisatie 
van alle onderwijsvormen. De naam gaat terug op een opmerking van kamerlid Roosjen van de 
ARP die toenmalig minster van onderwijs Cals waarschuwde voor de gigantische operatie: “Laat 
die mammouth maar in het sprookjesleven voortbestaan”. De naam ging een eigen leven leiden en 
kreeg volgens de socioloog Kees Schuyt een plaats in de culturele code van Nederland. “Kinderen 
waren van ‘vóór of na de mammoet’ en de latere minister van onderwijs Van Kemenade vergeleek 
op zijn beurt het onderwijs met een ‘mammoettanker’ die slechts langzaam van koers kan 
veranderen.” Kees Schuyt en Ed Taverne, Nederlandse cultuur in Europese context: 1950. Welvaart in zwart-
wit, Den Haag: Sdu 2000, p. 318. De waarschuwing van Roosjen is door Schuyt ontleend aan T. Elias, 
Van mammoet tot wet. De geschiedenis en de betekenis van de wet tot regeling van al het onderwijs tussen lagere school 
en universiteit/hogeschool, Den Haag: Pax 1963, p. 7. Zie ook hoofdstuk 7 voor een beschrijving van de 
consequenties van de Mammoetwet voor het meisjesberoepsonderwijs. 

18 Onder de kop ‘Keuze zit tussen de oren’ wordt melding gemaakt van goed nieuws over meisjes in 
het onderwijs: ze lopen hun achterstand in. De verheugende mededeling wordt in de volgende 
zin onmiddellijk teniet gedaan. “Het slechte nieuws is dat ze nog steeds in grote getale voor de 
traditionele sectoren kiezen: verzorging en onderwijs. Hoewel meisjes een inhaalslag hebben 
gemaakt wat betreft hun deelname aan het economisch en agrarisch onderwijs, zijn ze in de 
technische sectoren nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd, met als gevolg, zo wees een recente 
enquête door de vakbond Aob uit, dat ze in de berm van de electronische snelweg dreigen te 
komen.” ‘Lopende zaken’, in: Profiel 9 (10) december 2000, pp. 6-7. 

19 In de campagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid werden meisjes opgeroepen met verstand te 
kiezen, en daarmee al te beginnen als ze hun vakkenpakket kiezen, teneinde latere teleurstellingen 
te voorkomen, zoals het niet aan de bak komen met een ‘vrouwelijk’ diploma. Een verstandige 
keuze is een keuze voor exacte vakken, die meer mogelijkheden voor vervolgopleidingen en 
beroepen zouden bieden. De ‘slimme meid’-campagne liep vooruit op de 1990-maatregel, die ieder 
van 18 jaar of ouder verplichtte door middel van betaald werk in eigen onderhoud te voorzien. 
Zie Ineke van der Zande en Karin Hoogeveen, ‘Meisjesbeleid: economische noodzaak of politieke 
keuze?’, in: Van der Zande (red.) Het is meisjes menens. Inleiding meisjesstudies, Amersfoort/Leuven: Acco 
1991, pp. 118-136. Eerdere campagnes die zich specifiek tot meisjes richtten om hen te stimuleren 
een vak en liefst een exact vak te leren waren Marie word wijzer uit 1972 en Kies exact uit 1987. De 
volledige titel van de overheidsbrochure die de Kies exact-campagne inluidde, is: Kies exact. Met één of 
meer exacte vakken kun je meer kanten uit, Zoetermeer: Ministerie van O&W 1987.

20 De Meerjarennota emancipatiebeleid heet Van vrouwenstrijd naar vanzelfsprekendheid, Den Haag: 
Ministerie van Sociale Zaken, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid 2000. 

21 De Onderwijsraad zoekt de oplossing bijvoorbeeld in de opzet van een aantal pilot-projecten voor 
meisjes in het kader van ‘Investeren in voorsprong’ (ICT-onderwijs), en het werven van vrouwelijke 
(gast)docenten uit de IT-branche. Het ministerie van OC&W zou volgens de raad flink geld uit 
moeten trekken voor de uitvoering van stimulatieprojecten als aparte ICT-klassen voor meisjes. 
Onderwijsraad, Onderwijsemancipatie uit de steigers, Den Haag 2000, zie oa. p. 8.

22 De landelijke beeldvormingscampagne presenteert in zijn wervende spots en brochures 
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nadrukkelijk diversiteit: jongens en meisjes, vrouwen en mannen, wit en zwart, oud en jong. 
Andere wervingscampagnes zijn nadrukkelijk sekseneutraal, zoals die van de Sigra, overkoepelend 
orgaan van verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Amsterdam. “Voor alle vormen van zorg 
zijn doorlopend nieuwe mensen nodig. Nieuwe mensen die graag wat extra levenservaring 
opdoen”. De sekseneutraliteit die soms in campagnes voor de zorgsector en in mindere mate 
in brochures en lesmateriaal van opleidingen betracht wordt, heeft weinig effect. De zorgsector 
blijft een vrouwendomein. Het kleine aantal jongens dat zich daadwerkelijk aanmeldt voor een 
opleiding in de zorg heeft er een harde dobber aan de eindstreep te halen, zoals de verhalen van 
drie leerlingen van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg laten zien (zie het verhaal van 
Manuel in dit hoofdstuk en het verhaal van Tom in hoofdstuk 5).

23 John Ogbu stelt in een vergelijkende studie dat zwarte leerlingen hun schoolprestaties afstemmen 
op taken en posities die de samenleving hen als leden van een specifieke etnische minderheidsgroep 
toebedeelt. Zie zijn Minority Education and Caste. The American System in Cross-Cultural Perspective, New 
York: Academic Press  1978.

24 Indertijd was president Sherwaarke aan de macht, lid van de Darood clan. Hij werd in 1969 
vermoord door een lijfwacht. Kort daarop pleegde generaal Siad Barre een staatsgreep en leidde 
sindsdien een schrikbewind tot aan zijn val in 1991. Officieel bestreed hij de traditioneel sterke rol 
van de clans, maar tegelijkertijd speelde hij hun leiders tegen elkaar uit om zelf aan de macht te 
blijven. Er zijn zes hoofdstammen of -clans in Somalië, die elk onderverdeeld zijn in subclans. Met 
name leden van de Majeerteen, de Hawiye, en de Isaaq clans moesten het ontgelden. Later, tijdens 
de burgeroorlog die uiteindelijk leidde tot de val van Barre in 1991, namen met name de Hawiye 
wraak. Zahra’s familie behoort tot de Darood, en ontvluchtte met duizenden anderen de hoofdstad 
Mogadishu. De meesten belandden in vluchtelingenkampen in Kenia. Een deel kwam naar 
Nederland, volgens de COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) ruim vijfentwintigduizend. 
Een nog kleiner deel werd als vluchteling erkend en kreeg de A-status.  Met de uitstroom van 
vluchtelingen was de strijd om nationale eenheid en leiderschap in Somalië niet ten einde. 
Zie diverse websites voor informatie over vluchtelingen en historische achtergronden van de 
stammenstrijd, bijvoorbeeld www.vluchtelingenwerk en www.amnesty.nl.

25 De heilige tekst die Zahra er volgens eigen zeggen op nasloeg, is waarschijnlijk niet de Koran. 
Volgens kunsthistorica Anne-May Wachters-Van den Grinten die zich specialiseerde in 
religiestudies en een boek schreef over het beeldverbod in het jodendom, christendom en de islam, 
staat er in de Koran geen beeldverbod, al wordt door sommigen soera 21: 52-68 als zodanig gelezen. 
In deze ajaat staat vermeld dat Abraham beelden van afgoden kapotsloeg. Wellicht refereert Zahra 
aan de hadieth-literatuur, een verzameling overleveringen over uitspraken en handelingen van de 
profeet Mohammed, in later eeuwen opgetekend als aanvulling op de Koran. Wachters-Van der 
Grinten verwijst naar een recent overzicht van C.D. van Reenen, ‘The Bilderverbot, a new survey’, 
in: Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der islamischen Orients, 67 (1990), pp. 26-77. Zelf geeft ze in 
haar gedegen vergelijkende studie voorbeelden uit de hadieth-literatuur, zoals: “‘Engelen komen 
niet binnen’ in een huis waarin zich een hond bevindt, of een afbeelding van levende wezens, of 
een persoon in staat van rituele onreinheid of iets onreins”; “Op de Dag des Oordeels zullen zij 
die afbeeldingen maken, of zij die trachten te scheppen zoals Allah, het meest streng gestraft 
worden”; “Op de Dag des Oordeels zal de beeldenmaker en de schilder gevraagd worden om zijn 
figuren leven in te blazen zodat hij zijn schepping kan voltooien, zoals God dat heeft gedaan... De 
gewone mens, beeldenmaker of schilder, kan zijn schepping niet tot leven wekken en voor zijn 
hoogmoed zal hij met de hel gestraft worden”. Wachters-Van den Grinten concludeert dat er geen 
sluitende theorie is over het ontstaan van het beeldverbod in de islam, noch over de wederzijdse 
beïnvloeding van jodendom, christendom en islam op dit punt. Het joodse beeldverbod is 
ouder dan het islamitische; zie bijvoorbeeld teksten uit het Oude Testament. Het islamitische 
beeldverbod is weliswaar radicaler, maar niet absoluut, getuige bijvoorbeeld afbeeldingen van 
kaliefen op munten uit de zevende eeuw, portretkunst ten tijde van het Oemajjaden kalifaat 
(661-750), en rijk geïllustreerde, meest Perzische manuscripten over het leven van Mohammed of 
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islamitische mystici. Wachters-Van der Grinten ziet het beeldverbod eerder als een strijd tegen 
polytheïsme en angst voor idolatrie dan als een algeheel iconoclasme. Wachters-van der Grinten 
‘Gij zult u geen gesneden beeld maken...’. Het beeldverbod in jodendom, christendom en islam, Kampen: Kok 1996, 
oa. pp. 151, 154, 156, 158 voor de genoemde verwijzingen naar Koran en hadieth-literatuur. Zie 
voor een letterlijke weergave van de betreffende ajaat: Ahmadiyya Moslim Djamaa’at Nederland, 
De Koran, ‘s-Gravenhage: Ahmadiyya Gemeenschap 1991, pp. 313-314.

26 Het lijkt overdreven om in een klein land als Nederland van een afgelegen dorp te spreken. 
Toch is de relatief grote afstand tot de Randstad een belangrijke reden voor vluchtelingen te 
verhuizen naar Amsterdam of een andere grote stad, zodra ze hun verblijfsvergunning hebben. 
De grote steden trekken ook omdat er een grotere en meer actieve gemeenschap van voormalige 
landgenoten woont. Uit de verhalen van de leerlingen met een vluchtelingenachtergrond blijkt 
evenwel dat een “afgelegen dorp” ook voordelen kan bieden: door hun uitzonderingspositie kregen 
zij met name op de basisschool van onderwijzers veel extra hulp en aandacht en waardeerden dat 
positief, ondanks de racistische uitlatingen van medeleerlingen waar ze van tijd tot tijd ook mee 
geconfronteerd werden (“vieze zwarte”). Zie bijvoorbeeld het verhaal van Zina in hoofdstuk 6.

27 Ida Bontius verricht al ruim twintig jaar goed kritisch onderwijssociologisch onderzoek naar de 
relatie tussen onderwijs en emancipatie, onder andere in het kort middelbaar beroepsonderwijs. 
Zie bijvoorbeeld haar artikel ‘Opleiden tot verzorgen’, in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 15 nr. 1 
(1984), pp. 56-71. Voor  het begrip ‘verzorgende vrouwelijkheid’ verwijst ze naar The Reproduction 
of Mothering. Pyschoanalysis and the Sociology of Gender, van Nancy Chodorow (Berkeley: University of 
California Press 1978). Zie ook haar latere publicaties (Bontius 1986, 1989, 1990, 1991).

28 Het is misschien niet echt vreemd dat er in eerste instantie niet is samengewerkt tussen de 
teams van verwante opleidingen op het zelfde niveau; sowieso wordt er in onderwijsland 
weinig samengewerkt, tenzij van bovenaf afgedwongen. Op het ROC Amsterdam gingen de 
ontwikkelingen rond de opleiding voor helpende echter snel. De voorgenomen fusie tussen 
de afdelingen welzijn/dienstverlening en gezondheidzorg vond plaats in september 2001. De 
afdelingen werden samengevoegd tot een zogenaamde werkmaatschappij. Het was op het 
moment van schrijven nog onduidelijk hoe de gecombineerde opleiding voor helpende welzijn 
en gezondheidszorg ingericht zou worden. Er komen twee dilemma’s bij elkaar: de opleiding voor 
helpende welzijn is heel populair onder leerlingen, maar sluit momenteel niet aan bij vraag uit het 
werkveld, wat zich onder meer uit in een tekort aan stageplaatsen; bij de opleiding voor helpende 
gezondheidszorg is het andersom: er is vraag vanuit het werkveld, althans als leerlingen meteen 
doorstromen naar de vervolgopleiding voor verzorgende in bijvoorbeeld de BBL-variant, bij een 
teruglopend aantal inschrijvingen. 

29 Mijn nieuwsgierigheid heeft ook een negatieve kant: de slechte kwaliteit van de toets Nederlands 
die op de opleiding voor helpende gezondheidszorg bij inschrijving wordt voorgelegd aan 
“allochtone” leerlingen ergerde me, en de consequenties die aan de score verbonden werden nog 
meer. Onderzoek naar tweede taalverwerving, taalonderwijs in beroepsopleidingen en Nederlands 
op de werkvloer wijst uit dat er geen direct eenduidig verband is tussen het niveau van schriftelijke 
beheersing van Nederlands en schoolsucces of (sociale) competentie in beroepssituaties. Zie 
bijvoorbeeld Tiba Bolle, Stand van zaken: onderwijs en onderzoek. Nederlands op de werkvloer, Amsterdam: 
Instituut voor Algemene Taalwetenschap 1988. Joseph Kessels, Cora Smit en Simon Verhallen 
(red.), Nederlands op de werkvloer, Deventer: Kluwer 1993. Mondelinge taalvaardigheid, inzicht in 
sociale situaties en levenservaring leiden niet tot ‘bonuspunten’ in toelatingsprocedures in 
het beroepsonderwijs. De theoretische mogelijkheid om op grond van zogenaamde EVC’s of 
EVK’s, eerder verworven competenties of kwalificaties, vrijstellingen te verlenen voor bepaalde 
onderdelen van het curriculum wordt zelden of nooit gebruikt. Er is wel een trend om er in de 
toekomst meer naar te gaan kijken, belooft het concept beleidstuk van de Amsterdamse School 
voor Gezondheidszorg, waarin de aanzet wordt gegeven voor de ontwikkeling van een nieuw 
onderwijsconcept. Kwaliteit en bejegening, beroepsbekwaamheid, zelfgestuurd doorgaand leren, geschreven 
door staflid onderwijsontwikkeling Willie Loefen en consultant Ans Grotendorst van Bureau 
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Kessel en Smit, Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, april 1999.
30 Later is de huishoudschool samengevoegd met een jongensschool en als vbo, later vmbo, 

opgenomen in College Zeeburg.
31 Ook de samenstellers van Meiden in beeld, de mooie bundel portretten van meisjes, inclusief hun 

verhalen over school en ambitie stellen dat “allochtone meisjes” vaak een onnodig lange route 
afleggen: “Via vbo naar hbo is geen ongebruikelijke route”. Zij wijten dit aan een gebrekkige 
loopbaanoriëntatie, gebrek aan begeleiding vanuit school, en gebrek aan kennis van ouders, die 
hun dochters daardoor onvoldoende kunnen helpen bij het maken van weloverwogen studie- en 
beroepskeuzen. Meral Nijenhuis en Zeki Arslan, Meiden in beeld, 2001, pp. 8-9.

32 Ik interviewde in totaal vijf wit-Hollandse leerlingen. Zij kwamen pas in tweede instantie in mijn 
blikveld. Gloria Wekker, die op mijn verzoek als referent optrad bij een eerste publieke presentatie 
van mijn onderzoek op de Jonge Onderzoekersdag Vrouwenstudies (SISWO, december 1998) 
reageerde positief op mijn aarzelende idee niet alleen migrantendochters maar ook de kleine groep 
wit-Hollandse meisjes in het onderzoek te betrekken. 

33 Het noemen van hobby’s is standaard als mensen zich voorstellen in bijvoorbeeld quizzen op 
televisie en in “Kijk mij nou” rubrieken in dames- en meisjesbladen.

34 Het lbo is de voorganger van het latere vbo. 
35 De meeste stapelaars kiezen voor verpleegkunde, op mbo- of hbo-niveau.
36 Yvonne Leeman maakt in haar studie naar Nederlandse jongeren en de beleving van onderwijs in 

een etnisch diverse klas in relatie tot lessen over inter-etnisch samenleven en discriminatie slechts 
impliciet melding van haar eigen positionering als medebepaald door haar witte huidskleur, 
terwijl het de belangrijkste reden was om het onderzoek dat ze samen met Sawitri Saharso aanving 
te splitsen in twee delen, met een etnische scheidslijn. Ten aanzien van haar contacten met de wit-
Hollandse jongeren op vbo- en kmbo-scholen, merkt ze op dat ze zich in tegenstelling tot Sawitri 
Saharso onthield van politieke uitspraken over discriminatie of racisme, opdat de jongeren zich 
vrij zouden voelen om ook “negatieve dingen” over inter-etnisch samenleven te zeggen. Samen jong. 
Nederlandse jongeren en lessen over inter-etnisch samenleven en discriminatie, Utrecht: Van Arkel 1994, p. 19. 
Mijn uitgangspunt in de interviews en in de contacten met leerlingen in het algemeen was meer 
dialogisch en improviserend van aard. Ik heb me dus van tevoren niet voorgenomen persé geen 
kleur te mogen bekennen, maar probeerde wel afkeuring van bepaalde racistische praat niet direct 
te laten merken en pas op een later tijdstip in het interview, gemaskeerd als verbazing en interesse 
opnieuw in te brengen. Ik gebruikte hierbij ook de kennis die ik had opgedaan in interviews met 
anderen en in observaties en conversaties in en om de klas. 

37 Gloria Wekker noemt in haar artikel ‘Praten in het donker’ drie repertoires over raciale, etnische 
en culturele verschillen tussen mensen en over verschillen in toegang tot macht, die zij ontleend 
aan Ruth Frankenberg (1993: 2). Het zijn respectievelijk “essentialistisch racisme”, “color- and 
power evasive discourse” en “race cognizant discourse”. Het gangbare vertoog in de klas op de 
Amsterdamse School voor Gezondheidszorg past in de omschrijving van het tweede repertoire, 
volgens Wekker “een rivier met vele zijtakken”. Zie Gloria Wekker en Rosi Braidotti (red.), Praten 
in het donker. Multiculturalisme en anti-racisme in feministisch perspectief, Kampen: Kok Agora 1996, p. 66 en 
ook p. 74. Frankenberg, White Women, Race Matters. The Social Construction of Whiteness, Minneapolis: 
University of Minnesota Press 1993. 

38 Bij navraag aan de moeder van Saskia, een klasgenoot van Farah die ook slechthorend is, blijkt het 
bewust beleid in het onderwijs aan slechthorende kinderen hen in één taal, de taal van het land 
waarin ze wonen, te leren spreken en verstaan, ook al zijn ze in principe vanwege hun afkomst 
twee- of meertalig. Het idee is dat ze dan in ieder geval één taal goed leren beheersen, de taal 
waarmee ze zich zelfstandig kunnen redden in de samenleving. Anders dan horende kinderen, 
pikken slechthorende kinderen niet automatisch taal op uit hun omgeving, spelenderwijs. Ze 
moeten elk woord letterlijk aangereikt krijgen en leren zeggen. Vaak moeten ze lang oefenen tot ze 
de juiste uitspraak van een woord onder de knie hebben, zodat anderen het herkennen. Of er in het 
speciaal onderwijs aandacht is voor de consequenties van deze keuze voor migrantenkinderen, weet 
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ik niet. De meisjes zijn in het kader van het “weer samen naar school”-beleid, dat aan gehandicapte 
kinderen een budget toekent om extra begeleiding in te kopen tijdens het volgen van regulier 
onderwijs (de zogenaamde rugzak), toegelaten op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. 

39 Farah heeft last van “rommellawaai”: omgevingsruis, die afleidt van het gesprek, zoals trommelen 
met de vingers op tafel, een radio die op de achtergrond klinkt, mensen die verderop staan te 
roezemoezen.

40 “Hier heb je een washandje en daar is de zeep” is een fragment uit het interview dat ik met Fatiha 
had. Fatiha zag er aan het begin van de opleiding voor helpende gezondheidszorg, net als veel 
andere leerlingen, vooral tegenop mannen te wassen. Dit is niet specifiek voor leerlingen met een 
islamitische achtergrond. Fatiha werd door haar stagebeleidster in een verzorgingshuis in het 
diepe gegooid. Naar aanleiding van de anekdote over deze vuurproef vertelde Fatiha dat het wel 
went, mannen wassen. Inmiddels is ze bijna klaar met de vervolgopleiding verzorgende, met als 
specialisatie kraamzorg. 

41 Nita Kumar pleit in de paper die ze presenteerde op de Amsterdamse School voor Sociaal-
Wetenschappelijk Onderzoek voor het onderzoeken van de pijn en agency van kinderen op school, 
naast de “technologie” en pedagogiek van het onderwijs. ‘Learning Modernity? The Technologies 
of Education in India’, ongepubliceerde paper, Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk 
Onderzoek, 3 maart 2000. 

42 Een collega op het Belle van Zuylen Instituut, Monika Scholten, had meer oog voor mannelijkheid 
als interessant object van studie dan ik en suggereerde in een vroeg stadium van het onderzoek 
ook de weinige jongens die op “mijn” school rondliepen in het onderzoek te betrekken, dan wel te 
interviewen. Met dank voor de suggestie.

43 Sinds september 1998 zijn voorzieningen op het gebied van gespecialiseerde leerlingbegeleiding 
en voorlichting van de verschillende afdelingen binnen het ROC Amsterdam gecentraliseerd in 
het Servicepunt aan het Frederiksplein. Het Servicepunt heeft als belangrijkste taak het zoeken 
naar passende opleidingen voor cursisten “die uit de ROCA-boot dreigen te vallen”. In de 
ROCourant werd Manuels ervaring anoniem, in een apart kader, weergegeven als voorbeeld van 
een eenvoudige hulpvaag. ‘Het Servicepunt: een kruispunt van leerwegen’, in: ROCourant, ROC 
Amsterdam en omstreken, nr. 11 mei 1999, pp. 12-13. 

44 Dat hier mogelijk sprake is van een parallel met de positie van meisjes in vakken als wiskunde, 
waarover eindeloos gepubliceerd is, of met de confrontaties die meisjes ten deel vallen die kiezen 
voor specifieke jongensopleidingen, lijkt geen item in onderwijs(onderzoeks)land. Zie bijvoorbeeld 
Valerie Walkerdine, Counting Girls Out, London: Virago 1989; Yvonne Leeman en Monique Volman 
‘Inclusief onderwijs: receptenboek of zoektocht: over diversiteit in de klas en onderwijskundig 
onderzoek’, in: Comenius, vol. 19 (1999), afl. 1, pag. 17-35.

45 Het naast elkaar bestaan van diametraal tegengestelde keuzen en beroepsvoorkeuren, grofweg 
techniek en verzorging, en het abrupt switchen als één van de twee onverhoopt tegenvalt, hoorde 
ik van meer jongeren. Zo hield Simone, eerstejaars helpende, het aan het begin van de opleiding 
meteen voor gezien toen ze op stage in een verzorgingshuis met een sterfgeval geconfronteerd 
werd. Ze besloot een technische opleiding te gaan volgen. Tom daarentegen liet zich eerst opleiden 
tot loodgieter en kwam tijdens een klus in een wooncentrum voor verstandelijk gehandicapten op 
het idee dat het “gigantisch leuk werk” was, daar, als verzorger en koos voor omscholing in de zorg 
(zie hoofdstuk 5).

46 Het PPI, Psychologisch Pedagogisch Instituut, biedt hulp aan kind, ouders en school als kinderen 
vastlopen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. In Amsterdam is het PPI samengegaan 
met de Afra Boddaert Stichting tot Afra Boddaert PPI. Het instituut is opgericht op initiatief van 
professor Wilhelmina Bladergroen kort na de Tweede Wereldoorlog en begon als eerste lom-school 
van Nederland. De school groeide uit tot een instituut voor remedial teaching en werd uiteindelijk 
een hulpverleningsorganisatie die zich in de loop der jaren vooral op kinderen en jongeren richtte 
met “schoolleerproblemen” die dreigen uit te vallen of al uit het reguliere onderwijs verdwenen 
zijn. 
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47 Deze constatering was deels gegrond: een van de twee maakte ernstige beoordelingsfouten op stage 
(zie hoofdstuk 5).

48 Jongens worden negatief beoordeeld volgens ‘vrouwelijke’ normen, die een juiste mix van 
volgzaamheid, assertiviteit en dienstbaarheid vereisen, gekoppeld aan goed ontwikkelde 
communicatieve vaardigheden, dat wil zeggen een specifieke vorm van multiple tasking (bv. 
opbeurende praatjes maken terwijl je iemand wast). Het is niet zozeer de vraag of jongens daar 
inherent minder goed in zijn dan meisjes, maar of er individueel maatwerk geleverd kan worden 
in vaardigheidstrainingen. 

49 Henrietta Moore stelt dat we nooit slechts op één plek zijn en evenmin vanuit één-en-dezelfde 
positie praten. “One is never truly anywhere and if locations or positions are to be specified, they 
will always be in the plural.” Zij vervolgt dat de positioneringscrisis in de sociale wetenschappen 
van de jaren negentig weliswaar productief maar ook angstaanjagend is, niet in de laatste plaats 
voor vrouwen die zichzelf beschouwen als feministisch antropologen. Moore, A Passion for Difference, 
1994, p. 2.

50 De Amsterdamse historica Selma Leydesdorff werpt deze vraag op naar aanleiding van een groot 
internationaal vergelijkend onderzoek naar de levens en opvattingen van jonge migrantenvrouwen 
in haar overzichtsartikel ‘Gender and the Categories of Experienced History’, Gender & History, 
special issue: Gender and History - Retrospect and Prospect, vol. 11, no. 3, november 1999, pp. 
597-611. “How to compare individual lives? Can they be usefully juxtaposed at all or will we end 
up with a kaleidoscope of lives, culminating merely in a report revealing that life for women 
caught between two cultures is difficult and that they manage as best as they can?” (p. 607). Als 
oplossing ziet Leydesdorff het kritisch luisteren naar de stemmen van (migranten)vrouwen, die 
wellicht dissoneren met bestaande geschiedenissen en daardoor een ander perspectief bieden. Het 
beeld van de caleidoscoop is niet persé negatief, getuige de populariteit ervan in recente titels van 
publicaties, onder meer over de multiculturele samenleving. Zie bijvoorbeeld Caleidoscopische visies: 
de zwarte, migranten- en vluchtelingen-vrouwenbeweging in Nederland, onder redactie van Maayke Botman, 
Nancy Jouwe en Gloria Wekker (Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, ism GEM en 
E-Quality, 2001); Stromen. Een caleidoscoop van diversiteit in Nederland, door Gerda Verhaar Eeuwijk en Eva 
Bsnyö (Rotterdam: WS&O 1998). 
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4.1. Een wereld van verschil - inleiding
Zina herinnert zich nog levendig haar eerste stage in een verzorgingshuis. Alle 

medewerkers hadden er haast, meent ze. Vooral ‘s morgens, wanneer iedereen uit 

bed en in de kleren geholpen moest worden, was er geen tijd de bewoners echt 

aandacht te geven. Zelf werd ze wegens personeelsgebrek ingezet als beroepskracht 

in plaats van als stagiaire. Dagelijks haalde ze zelfstandig twintig tot dertig mensen 

uit bed, waste hen, hielp hen bij het aankleden en bracht hen ontbijt. Het was 

“rennen, rennen, rennen”. Tussen de uitgangspunten voor goede zorg die ze op 

school leerde en de praktijk op de werkvloer van het verzorgingshuis bleek een 

wereld van verschil. “Op school leren ze je hoe je met mensen om moet gaan. Je 

moet rustig met ouderen omgaan, met ze praten, soms knuffelen, aandacht geven, 

dat zijn de belangrijkste dingen op school. Als je dáár bent, in de praktijk, dan denk 

je: nou, dàg school!” 

 De bevindingen van Zina staan niet op zichzelf. Onthutsende verhalen van 

leerlingen en werknemers in de zorgsector over de dagelijkse gang van zaken in 

zorginstellingen en de stroom verontruste krantenberichten over verschraling 

van de zorg ten gevolge van chronisch personeelsgebrek bevestigen het beeld dat 

zij schetst.1 Het verzorgen van (vreemde) anderen is fysiek en emotioneel zwaar 

werk, dat mede vanwege weinig optimale werkomstandigheden voortdurend 

confronteert met beperkingen en tekortkomingen. Het beeld van de werkvloer staat 

in schril contrast met het imago dat de zorgsector wil uitdragen: zorg als uitdagend, 

afwisselend en dankbaar werk.

In de zorgopleidingen strijden verschillende beelden van zorgen als beroep om 

voorrang, al zijn ze zelden expliciet onderwerp van discussie in de klas.2 De opzet en 

achtergrond van de opleidingen voor helpende en verzorgende creëren spanning in 

de dagelijkse omgang tussen leerkrachten en leerlingen rond de eisen, normen en 

waarden voor professioneel helpen en verzorgen. Deze spanning wordt zichtbaar in 

het dagelijks leven in de klas, het hoofdthema van dit hoofdstuk. 

4  Leren zorgen voor vreemde anderen. 
Interactie in de klas

Without plentiful experience of ‘talking things through’, 
we would be denied access to that ‘inner speech’ through 
which we organize our thinking 
(Edwards en Westgate naar Vygotsky, 1962, Investigating Classroom Talk, 1987)
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Het dagelijks leven in de klas wordt gevormd door de aanwezigen in de klas: 

leerlingen en leerkracht. Interactie tussen hen vindt plaats in het spanningsveld 

tussen agency en disciplinering, tussen reproductie en productie van cultuur, en is als 

zodanig de kern van het leerproces op school. Leerkrachten en leerlingen zijn, net als 

alle mensen, “producten” van sociale disciplinering, maar hebben tegelijkertijd ook 

een groot talent voor improvisatie (Holland, Lacichotte, Skinner en Cain 1998). Elke 

dag opnieuw geven zij samen vorm aan het gebeuren in de klas en aan zichzelf. 

Interactie in de klas bestaat primair uit communicatie. Zij is gekleurd door 

processen van identificatie die deels buiten de klas/school, maar ook op school en in 

de klas tot stand komen. Agency en identiteit, als een samenraapsel van meervoudige 

identificaties dat aan verandering onderhevig is, zijn nauw met elkaar verbonden. 

Mensen vertellen zichzelf en anderen wie ze zijn en proberen zich dan te gedragen 

alsof ze zijn wie ze zeggen te zijn. Met andere woorden: “identities are lived in and 

through activity” (Holland en Skinner 1998: 3). 

Observatie van interactie in de klas, het optekenen en analyseren van wat er 

gezegd en gedaan wordt, is een belangrijke aanvulling op de kennis die uit de 

levensverhaalinterviews met leerlingen - een andere vorm van levende identiteit 

in en door actie - wordt verkregen. In de klas onderhandelen leerlingen met 

elkaar en de leerkracht over het belang, de inhoud en de betekenis van leren op 

school. Leren en lesgeven zijn een culturing process (Reynolds en Skilbeck 1987), een 

spel van macht en taal dat een hoge inzet vraagt van beide partijen, leerlingen en 

leerkrachten. Bestudering van de manier waarop dit proces in een bepaalde klas op 

een bepaald moment gestalte krijgt, biedt zicht op het curriculum in zijn manifeste 

en verborgen vormen. 

De school is op allerlei manieren verbonden met de buitenwereld, maar 

tegelijkertijd ook een culturele wereld op zich, die gekenmerkt wordt door een eigen 

set regels en gebruiken, een eigen afgebakende fysieke en symbolische ruimte, eigen 

teksten en manieren van spreken, en eigen, specifieke groepen tijdelijke bewoners.3 

De Amerikaanse antropologen Dorothy Holland en Debra Skinner spreken in dit 

verband van een figured world, een wereld waarbinnen mensen niet alleen cultureel 

voorgeprogrammeerd maar ook improviserend hun weg zoeken (1998: 3-18). Een 

wereld die, net als de wereld in het groot, inherent problematisch is, waar iedereen 

posities toegeschreven krijgt die meer of minder overeenkomen met de positie die 

zijzelf denkt in te nemen. Voor beginnende leerlingen is de Amsterdamse School 

voor Gezondheidszorg een nieuwe wereld, waarbinnen zij thuis moeten zien te 

raken.

De Russische psycholoog Lev Vygotsky, aan wiens werk Holland en Skinner 

hun inspiratie ontlenen, stelt dat het vermogen een nieuwe wereld te betreden en 

zich erin te bewegen in de kindertijd geleerd wordt. Kinderen nemen al spelend 

verschillende rollen aan en gebruiken daarbij voorwerpen op een symbolische 
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manier, voorwerpen die hen tot gids zijn in hun verbeeldingswereld. Jongeren 

en volwassen doen hetzelfde, telkens als ze een nieuwe omgeving betreden. De 

figured worlds van jongeren en volwassenen steunen eveneens op voorwerpen die 

bemiddelen tussen het individu en de wereld. Met behulp van deze voorwerpen 

- Vygotsky noemt ze mediating devices - worden gevoelens van deel-zijn (belonging) 

gecreëerd (Holland, Lacichotte, Skinner, en Cain 1998: 35-38). Het gevoel deel te 

worden/zijn of juist uitgesloten krijgen mensen in een dialectisch en dialogisch 

proces. Holland en Skinner stellen, vrij naar Mikhail Bakhtin, dat mensen 

“gezegend en vervloekt” zijn met hun dialogische aard, hun neiging een aantal visies 

tegelijkertijd te overwegen, ondanks onderlinge tegenspraken en onafhankelijk van 

hun logische verenigbaarheid (Holland en Skinner 1998: 15).4 Daar dit geldt voor 

zowel leerkrachten als leerlingen, als de twee belangrijkste groepen bewoners van 

een school, is spanning tussen hen bij voorbaat onvermijdelijk. 

In het deel van het onderzoek waarop dit hoofdstuk is gebaseerd is niet één klas 

gevolgd, maar een aantal klassen van opeenvolgende leerjaren van de opleidingen 

voor helpende en verzorgende. De klassen zijn divers naar etnisch-culturele 

achtergrond, maar tegelijkertijd eenzijdig naar sekse en grotendeels ook naar klasse 

en leeftijd. Diversiteit in de klas heeft, zo schreef ik in het inleidende hoofdstuk, 

betrekking op een amalgaam aan verschillen tussen leerlingen. Leerlingen komen 

uit verschillende windrichtingen en belichamen verschillende manieren van kijken 

naar en spreken over zichzelf, de ander en de wereld. Ze hebben verschillende 

motieven om te kiezen voor een opleiding in de zorg of hebben er juist helemaal 

niet bewust voor gekozen. Deze verschillen klinken door in de interactie in de klas 

en geven er een extra onderhuidse spanning aan. 

In de klas brengen leerlingen en leerkrachten een veelheid aan deels tegenstrijdige 

opvattingen, belangen, houdingen, ervaringen en emoties met zich mee, die op de een 

of andere manier tot een werkbare leersituatie en een productief leerproces moeten 

worden samengevoegd. In het vormgeven van de leersituatie en het leerproces zijn 

de mogelijkheden begrensd en zijn de rollen en taken duidelijk verdeeld. Deze 

verdeling is nooit onbetwist of eenduidig. Onderwijs is geen eenrichtingsverkeer 

van kennisoverdracht. Het is op zijn best een complexe en soms pijnlijke uitdaging 

zelf en ander in een nieuw licht te zien door wederzijdse toenadering, met als doel 

het eigen vocabulaire en handelingsrepertoire uit te breiden.5 Beroepsonderwijs 

is tegelijkertijd meer dan dat: het schoolt voor en door deelname aan de wereld 

van beroep en werk en is als zodanig niet zozeer een voorbereiding op, maar een 

belangrijke belichaming van de samenleving (Bruner 1996: 13).6

Het meer of minder participerend observeren in verschillende klassen bij 

verschillende vakken leverde een schat aan gegevens op over de meest uiteenlopende 

voorvallen in de klas, variërend van ruzie tussen groepen leerlingen tot reacties 

op indringende thema’s als gewenste en ongewenste intimiteit op de werkvloer. 
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De hoeveelheid en ogenschijnlijke warrigheid van de gegevens, opgetekend in 

een stapel dagboeken, bemoeilijkte de keuze voor aansprekende voorbeelden van 

het leven in de klas. Verder is de analyse van gebeurtenissen en gesprekken in de 

klas niet eenvoudig. In een gebeurtenis wordt een grote hoeveelheid woorden 

uitgewisseld en worden verschillende acties ondernomen. Een beschrijving van 

gebeurtenissen of een transcriptie van gesprekken is niet voldoende om de betekenis 

ervan te doorgronden. 

De verwevenheid van het dagelijks leven in de klas met de wereld erbuiten maakt 

de interpretatie van classroom talk een gewaagde onderneming. Ook is de ene klas de 

andere niet. Leerkrachten verschillen in aanpak en overtuigingen, net als leerlingen 

verschillen in ervaring, motivatie en houding. Hoe op basis van een select aantal 

momentopnames iets zinnigs te zeggen over de kracht en zwakte van de dagelijkse 

les, de beloften en valkuilen van scholing in de zorg op een Amsterdamse school? 

Deze uitdaging moet in laatste instantie leiden tot het inzichtelijk maken van de 

verbanden tussen de micropolitiek van de klas/school en de onderzoekssituatie 

enerzijds en de macropolitieke arena van arbeidsdeling en sociale ongelijkheid 

erbuiten (vgl. Lal 1996). 

In dit hoofdstuk laat ik aan de hand van twee voorbeelden uit het dagelijks leven 

in de klas zien hoe leerlingen en leerkrachten hun interactie organiseren en daarmee 

een werkbaar, acceptabel leerproces creëren. Ik onderzoek in hoeverre dit proces 

productief te noemen is, dat wil zeggen op een positieve manier bijdraagt aan de 

vorming van gekwalificeerde, enthousiaste beroepskrachten voor de zorg. Daarbij 

let ik in het bijzonder op de manier waarop leerkrachten in het aanspreken van 

de klas omgaan met het cultureel erfgoed en de ervaringswerelden van leerlingen 

en hoe leerlingen deze manier van spreken accepteren, mede (re)produceren of 

ondermijnen (Davis 1988). De eerste case bestaat uit een les gezondheidskunde voor 

tweedejaars helpenden waarin het thema huid behandeld wordt. De tweede case is 

een serie lessen persoonlijke & maatschappelijke vorming voor derdejaars van de 

vervolgopleiding voor verzorgende die in het teken staat van de module “Ethiek in 

de zorg”. 

Voorafgaand aan de presentatie van de cases schets ik het organisatorisch kader van 

het leren helpen en verzorgen op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. In 

dit kader liggen veronderstellingen over de juiste leer- en beroepshouding  besloten, 

die meer of minder expliciet ingebracht worden in de lespraktijk. De basis voor deze 

schets wordt gevormd door twee soorten bronnen. De eerste bron is theorievorming 

over leren op school op basis van empirisch onderzoek van anderen, gekoppeld 

aan mijn eigen observaties (paragraaf 4.2.). De tweede bron vormen teksten die een 

belangrijke bemiddelende rol spelen in het reguleren van het dagelijks leven in de 

klas (paragraaf 4.3.). De schets van het organisatorisch kader is tevens een nadere 

peiling van de schoolcultuur en de technologie van het onderwijs die beschreven 
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zijn in hoofdstuk 2, en een kapstok voor het begrijpen van de ervaringsverhalen van 

leerlingen in de hoofdstukken 3, 5 en 6. 

4.2. Waarom moeten we dit leren? 
Op de opleidingen voor helpende en verzorgende leren jongeren deelnemen aan 

het beroepsveld van de zorg. Centraal uitgangspunt in het zorgonderwijs is dat 

leren helpen en verzorgen meer is dan kennisverwerving. Het oefenen en zich eigen 

maken van beroepsspecifieke vaardigheden, het internaliseren van de bijbehorende, 

“juiste” beroepshouding en het vergroten van zelfkennis zijn integrale onderdelen 

van het onderwijsleerproces. Het curriculum bestaat derhalve uit een combinatie 

van theorie en praktijk, beroeps- en persoonlijkheidsvorming. Gezien de eenzijdige 

vrouwelijke samenstelling van de leerlingenpopulatie is er vanaf het begin van dit 

type opleidingen aandacht voor de positie van meisjes en vrouwen in het onderwijs 

en op de arbeidsmarkt.7 Het lijkt een ideale combinatie en op zijn best is het dat 

ook. In de praktijk zijn er echter een aantal knelpunten die het leerproces en de 

uitkomsten van het onderwijs negatief beïnvloeden. Die hebben verschillende 

oorzaken die zowel verbonden zijn met meer algemene kenmerken van en 

ontwikkelingen in het (beroeps)onderwijs, als ook met aspecten die specifiek zijn 

voor dit type meisjesopleidingen in het onderste segment van het zorgonderwijs. De 

locatie van de school in een grote, multiculturele stad als Amsterdam voegt daar nog 

een bijzondere dimensie aan toe.8 

Een algemeen kenmerk van traditioneel (beroeps)onderwijs is machtsongelijkheid 

in de relaties tussen leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten hebben de regie 

bij het organiseren van het leerproces; zij verdelen het recht van spreken en 

handelen. In hun lessen mobiliseren zij onderdelen uit het curriculum en proberen 

deze over te dragen.9 Iedere leerkracht heeft een eigen stijl van communicatie 

en didactiek en beïnvloedt daarmee de sfeer en de verhoudingen in de klas, en 

daarmee de ontvankelijkheid van leerlingen voor het benutten van leermomenten. 

Tegelijkertijd zijn er ook conventies en routines in het onderwijs die de individuele 

stijl van een leerkracht doordringen en begrenzen. Twee van de meest gangbare 

routines zijn wat de Engelse antropoloog Martyn Hammersley omschrijft als chalk 
and talk en written work: een hardnekkige voorkeur voor frontaal, klassikaal lesgeven 

met veelvuldig gebruik van het schoolbord en de gewoonte kennisverwerving of 

vaardigheidstraining te structureren door middel van schriftelijke opdrachten 

(Hammersley 1990).10 

Op de opleiding voor helpende uit bovenbeschreven voorkeur zich in de volgorde 

waarin handelingen en houdingsaspecten geleerd worden, dus in de opbouw van 

de lessen. Zo begint een praktijkles huishoudkunde waarvan het uiteindelijk doel 

is het serveren van andijvie met kipfilet aan een denkbeeldig ouder echtpaar met 
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het luisteren naar de leerkracht en het lezen van teksten.11 De teksten omvatten 

theorie over gezonde voeding, speciale voeding voor ouderen, de juiste wijze van 

serveren en het recept voor andijvie met kipfilet. Onderstaand fragment komt uit de 

aantekeningen die ik tijdens de les maakte. 

De leerkracht wijst leerlingen aan om hardop een stuk tekst voor te lezen of geeft 

de opdracht stil te lezen. Aansluitend behandelt ze mondeling kennisvragen uit 

het werkboek, waarbij elke leerling op de rij af een beurt krijgt. Het duurt meer 

dan een uur voordat leerlingen opstaan en de spullen klaar mogen zetten om te 

koken. Vervolgens gaan ze in tweetallen aan de slag. De huishoudkundelerares 

beent als een heuse matrone door het praktijklokaal, een keuken met tien 

aanrechten en fornuizen, om te controleren of alles volgens het boekje gedaan 

wordt.Variaties op het recept, bijvoorbeeld het toevoegen van lekkere kruiden 

wat enkele leerlingen voorstellen omdat ze die thuis graag gebruiken, zijn niet 

toegestaan. Als de maaltijd eenmaal op tafel staat, correct geserveerd met vork en 

mes op de juiste plek, gaat de leerkracht met een wit schort voor alle borden na en 

prikt in de kipfilet om te zien of hij goed gaar is. De leerlingen worden tenslotte 

uitgenodigd om de maaltijd zelf op te eten. De meesten gruwen van de overgare 

andijvie, de bloemige aardappels en de smakeloze kip. De les wordt besloten met 

het in tweetallen doen van de afwas en het terugzetten van de gebruikte spullen. 

Geen nabespreking.

De module “Zorg voor de voeding”, waar deze les onderdeel van is, wordt afgesloten 

met een schriftelijke deeltoets, waarin vooral kennisvragen gesteld worden. De 

opzet en het verloop van deze praktijkles komen overeen met lessen in andere 

vakken als ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), waarbij het kijken naar 

een instructievideo (“Hoe verschoon je een bed”) soms de plaats inneemt van het 

lezen van tekst. 

De voorkeur voor klassikaal, frontaal lesgeven, de grote plaats die leerkrachten 

inruimen voor schriftelijk leren en de gebrekkige aansluiting van het schoolse leren 

op de buitenschoolse beroepspraktijk(vorming) is geen uniek euvel van het onderwijs 

op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. In een eerste evaluatie van de 

invoering van het nieuwe opleidingsstelsel verpleging en verzorging constateren 

onderzoekers Tiny Wieberdink en Harry Hens van het Centrum voor Beroeps- en 

Opleidingsvraagstukken van het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) 

dat meer dan vijfentwintig procent van de onderwijstijd op de opleidingen voor 

verzorgende en verplegende beroepen op de Regionale Opleidingencentra in den 

lande besteed wordt aan klassikaal en frontaal lesgeven (Wieberdink en Hens 2000: 

33). Ze concluderen dat docenten moeite hebben met het overstijgen van het eigen 

vakgebied en de omschakeling naar de meer begeleidende rol waar de invoering van 
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het nieuwe opleidingsstelsel om vraagt. Net als op de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg ontbreken op veel andere scholen de noodzakelijke faciliteiten 

(open leercentra, mediatheek en skillslabs) om de vereiste onderwijsvernieuwingen, 

bijvoorbeeld in de richting van probleemgestuurd onderwijs, gestalte te kunnen 

geven.12

Het bovenbeschreven voorbeeld van een praktijkles huishoudkunde illustreert 

een tweede algemeen kenmerk van het (beroeps)onderwijs. Routines in de klas, 

onder regie van de leerkracht, beperken wat leerlingen hardop mogen en kunnen 

zeggen, bedoelen of doen. Om hun leervermogen te tonen moeten leerlingen zich 

aanpassen aan de definitie van de situatie die de leerkracht hanteert, een definitie 

die een asymmetrische verdeling van interactionele of communicatieve rechten 

legitimeert. Ze moeten opletten en de leerkracht volgen in haar vormgeving van 

de les. Ze moeten actief deelnemen aan de les op een manier die erkenning van de 

autoriteit van de leerkracht uitdrukt. Dit sluit overigens niet uit dat ze tegelijkertijd 

ook verschillende manieren kunnen gebruiken om afstand te nemen van de rol van 

ideale leerling. De ruimte voor agency is echter beperkt en gecodeerd. 

Erkenning van de autoriteit van een leerkracht geldt als teken van intelligentie 

of schoolgeschiktheid. Gedeeltelijk afwijzen of tijdelijk ondermijnen van de 

autoriteit van de leerkracht door individuele of groepen leerlingen duidt echter 

niet automatisch op een anti-schoolse houding of zelfs anti-schoolcultuur onder 

leerlingen (vgl. Willis 1978). Dergelijk gedrag kan ook geïnterpreteerd worden 

als een essentieel onderdeel van routines in de klas, stelt Hammersley (1990: 54-

63).13 Als voorbeeld van begrijpelijke en alledaagse vormen van classroom deviance 

noemt Hammersley acties om verveling tegen te gaan. Zo bekeken zijn vragen van 

leerling-helpenden naar de zin van programma-onderdelen (“Waarom moeten we 

dit leren?”), verzoeken om ervaringen uit te mogen wisselen  (“Waarom mogen we 

nooit over onze stages praten?”)14, en commentaren op autoritaire manieren van 

orde houden of chaotische presentaties door leerkrachten (“Ik weet niet waar we 

zijn, ik snap niet waar we mee bezig zijn. Vraag 5 staat toch gewoon in het boek, 

waarom zegt u dan wat anders?”) die ik beluisterde in de klas, in de eerste plaats te 

begrijpen als uitdrukkingen van engagement en agency, niet persé als uitingen van 

onwil of zelfs afkeer van school. 

Een gevolg van de conventies en routines in de klas is dat leerlingen tijdens hun 

schoolloopbaan, vanaf de kleuterklas, een vorm van interactie leren waarbij het 

verwerven van kennis en aanleren van vaardigheden nauw verbonden is met het 

erkennen van de autoriteit van de volwassene voor de klas. Deze vorm van interactie 

vereist onderschikking van de eigen ervaring en opvattingen. Een competente 

performance in de klas, in de zin van de wereld kennen of de dingen doen op de manier 

die de leerkracht voorschrijft, wil niet zeggen dat een leerling ook gelooft in de 

waarde, de algemene toepasbaarheid of onvermijdelijkheid van deze manier. Dit 
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blijkt bijvoorbeeld uit de opmerking van Zina uit de opening van dit hoofdstuk, 

waarmee zij aangeeft dat er een wereld van verschil is tussen leren op school en doen 

in de praktijk. 

4.3. Geen boek, geen les
Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen van de opleiding voor helpende 

een studiegids van zevenentwintig pagina’s uitgereikt met basale informatie over 

de school en de opleiding, de vakken en de leerkrachten, de eindtermen, de regels 

en de plichten.15 In de inleiding staat nadrukkelijk dat leerlingen verplicht zijn de 

studiegids bij zich te hebben. Zij kunnen dan op elk gewenst moment snel over de 

basisinformatie beschikken en leerkrachten kunnen er waar nodig naar verwijzen. 

Achterin de gids is bovendien een cijferlijst opgenomen, waarop leerlingen zelf hun 

cijfers moeten bijhouden. De “studiewijzer” die leerling-verzorgenden uitgereikt 

krijgen is minder uitgebreid en bevat vooral schematische opsommingen van de 

verschillende vakken, deelkwalificaties en toetsen. Twee pagina’s zijn gewijd aan 

regels en afspraken. Opmerkelijk zijn de passages waarin de verwachtingen die 

leerkrachten hebben van leerlingen zijn samengevat in een achttal punten (“Wat is 

een voldoende gemotiveerde leerling?”; “Hoe laat je zien dat je mee doet tijdens de 

lessen?”).16 

De studiegids en studiewijzer zijn in de zin van Vygotksy’s opvattingen te 

beschouwen als mediating devices: ze bevatten de kern van de voorwaarden en regels 

waaraan het leren op de opleidingen voor helpende en verzorgende in Amsterdam 

is gebonden en zijn als het ware een blauwdruk voor de organisatie van het leven 

in de klas. Ze bevatten tevens het enige overzicht van het curriculum waarover alle 

leerlingen beschikken. Daarom koos ik beide documenten als ingang voor een schets 

van de uitgangssituatie voor het leven in de klas, een neerslag van opgelegde, bekend 

veronderstelde en dwingend gedeelde basiskennis over het curriculum. 

In het algemene deel van de studiegids voor helpende is het beroep waarvoor 

wordt opgeleid als volgt omschreven. “Als Helpende biedt je zorg aan mensen die 

voor kortere of langere tijd niet meer zelfstandig voor zichzelf en/of het huishouden 

kunnen zorgen. Het gaat om het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de 

zorgvrager. Deze kan nog thuis of in een instelling wonen.”17 Vervolgens wordt 

een summiere indicatie van het curriculum gegeven. “Je houdt je in het eerste jaar 

voornamelijk bezig met huishoudelijk verzorgend werk en in het tweede jaar ligt 

de nadruk op de lichamelijke verzorging. Als een rode draad lopen de begeleidende 

werkzaamheden door de opleiding. Ook het overleggen met collega’s en de 

zorgvrager is een belangrijke taak van de Helpende. Overbodig is het misschien 

om te zeggen dat op alle stages de beroepshouding beoordeeld wordt.” De korte 

omschrijving geeft aan waar het tijdens de opleiding om draait: het aanleren van de 
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juiste beroepshouding om de zelfredzaamheid van zorgvragers te ondersteunen met 

vooral praktisch gerichte hulp.

Bestudering van de herkomst van enkele kernbegrippen leert dat de in 

eenvoudige, begrijpelijke woorden gestelde omschrijving van het beroep en 

het curriculum een rijke schakering aan cultuurspecifieke uitgangspunten en 

vooronderstellingen in zich draagt. Om te beginnen valt op dat onderdelen van de 

beroepsuitoefening en het curriculum expres sekseneutraal zijn geformuleerd en op 

het eerste oog juist geen expliciete culturele connotaties bevatten. Deze formulering 

werkt versluierend, omdat zij cultuurspecifieke praktijken als de arbeidsdeling naar 

sekse en de inrichting van bijvoorbeeld de ouderenzorg niet benoemt en diversiteit 

van doelgroepen en situaties van zorgverlening homogeniseert. Volgens de 

omschrijving kunnen helpenden, zorgvragers en collega’s mannen of vrouwen zijn 

van willekeurig welke etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, of klasse. In de praktijk 

zijn beroepskrachten in de zorg, net als leerling-helpenden, geen sekseneutrale 

categorie op de arbeidsmarkt: de beroepsgroep bestaat voor vijfennegentig procent 

uit vrouwen (Vulto en Morée 1998: 13). In de lagere beroepssegmenten zijn vrouwen 

van kleur oververtegenwoordigd.18 De term zorgvrager verwijst naar een diverse 

groep mensen die tijdelijk of langdurig professionele hulp nodig hebben, zoals 

kraamvrouwen, ouderen en zieken. Deze omschrijving is in overeenstemming met 

de trend breed op te leiden, maar verhult dat helpenden in Amsterdam primair 

opgeleid worden voor de ouderenzorg.19 

Positief in de omschrijving van de opleiding is dat huishoudelijke, verzorgende 

en begeleidende werkzaamheden expliciet als vaste onderdelen van het takenpakket 

van een helpende worden genoemd, werkzaamheden waarvoor je bovendien 

professioneel opgeleid moet zijn. Deze formulering wordt ingezet om de opleiding 

te legitimeren en de waarde van het diploma te benadrukken. Maatschappelijk is er 

weinig waardering voor het diploma, als ook voor de uitvoering van huishoudelijke 

en verzorgende taken, die in het domein van gezins-, familie- en buurtleven en soms 

in het beroepsveld van de zorg ook zonder diploma en zonder of tegen lage betaling 

gedaan worden. Dat is het verzwegen aspect van deze formulering (Van der Zwaard 

1999). 

In de omschrijving heet het ondersteunen van de zelfredzaamheid van een 

zorgvrager de kernactiviteit van het werk van helpenden. Zelfredzaamheid wordt 

gezien als een vanzelfsprekende en belangrijke behoefte van zorgvragers en als 

voorwaarde of zelfs doel van zorgverlening. Deze opvatting verwijst naar dominante 

culturele noties rond het ideaal van zelfredzame individuen die voor zichzelf en 

hun dierbaren zorgen. Afhankelijkheid en vraag naar professionele zorg heeft een 

afgepaste legitimiteit. Het ideaal van zelfzorg betreft zowel individuele zorgvragers 

als hun naaste familieleden, die idealiter optreden als mantelzorgers.20 Door de 

nadruk op zelfredzaamheid gaat de omschrijving van de inhoud van de opleiding 
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en het beroep van helpende voorbij aan situaties waarin door omstandigheden 

aan zelfredzaamheid geen behoefte is of weinig invulling gegeven kan worden, 

zoals in het geval van dementerenden of psychiatrische patiënten.21 Ook is er in de 

omschrijving geen ruimte een andere opvatting van zorg te erkennen, waarbij niet 

zelfredzaamheid maar bijvoorbeeld recht op verzorging en zelfs vertroeteling het 

hoogste ideaal is.22 

Formeel wordt een liefdevolle en respectvolle benadering van ouderen 

gewaardeerd, blijkens de stroom publicaties die moet leiden tot verbetering van de 

bejegening van ouderen en andere zorgvragers door beroepszorgers.23 In de praktijk 

is er echter vaak weinig ruimte voor (denk aan de zogenaamde stopwatch-zorg). 

Op de opleiding is de ervaren discrepantie tussen zorgidealen en zorgpraktijken 

of tussen verschillende opvattingen van goede zorg geen onderwerp voor kritisch 

onderzoek. Leerling-helpenden worden daardoor geconfronteerd met tegenstrijdige 

beroepseisen en missen gelegenheid hun visie te toetsen.

Naast normatieve richtlijnen bevat de omschrijving van de opleiding een 

verkapte waarschuwing. Het eerste jaar vormt huishoudkunde in theorie en 

praktijk, als ook huishoudelijk werk op stage de hoofdmoot. Pas in het tweede 

jaar krijgen officieel ook persoonlijke of lichamelijke verzorging en elementaire 

verpleegkunde meer aandacht. Uit ervaring weten de schrijvers van de studiegids, 

leerkrachten van de opleiding zelf, dat veel leerlingen moeite hebben met het eerste 

jaar van de opleiding vanwege het grote aandeel huishoudkunde en huishoudelijk 

werk, en vooral vanwege het imago dat dit werk heeft. Zeynep, geboren in Turkije, 

bleef tijdens het interview herhalen dat je in haar land geen opleiding hoeft te volgen 

om schoon te maken of ander huishoudelijk werk te doen. Zij en haar vriendinnen 

op de opleiding, die eveneens van Turkse afkomst zijn, vertellen familie en vrienden 

daarom liever niet wat ze precies (leren) doen op school en op stage.24 Ondanks de 

waarschuwing vooraf is het grote aandeel huishoudonderwijs en huishoudelijk 

werk voor veel leerlingen een struikelblok. 

De “rode draad” die begeleidende werkzaamheden in de opleiding vormen is 

anders dan je op grond van de omschrijving van de opleiding en het takenpakket 

van helpenden zou verwachten geen integraal onderdeel van het lesprogramma, 

maar in het curriculum ondergebracht als deelkwalificatie “interactie in 

beroepssituaties”. De toevoeging dat overleggen met de zorgvrager en met 

collega’s een belangrijk onderdeel van het takenpakket is, wijst op het belang van 

communicatieve competentie in de beroepsuitoefening. In het curriculum is het 

verwerven of uitbouwen van communicatieve competentie tevens onderdeel van de 

deelkwalificatie “interactie in beroepssituaties”.25 De overbodig geachte opmerking 

dat op alle stages de beroepshouding beoordeeld wordt, impliceert bekendheid met 

aspecten van de gewenste of juiste beroepshouding. In de beschrijving van beroep 

en opleiding in de studiegids wordt het begrip beroepshouding echter niet nader 
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gepreciseerd.26 Onduidelijk is in hoeverre het aanleren van deze beroepshouding 

wordt gezien als onderdeel van het leren op school dan wel als inbegrepen in de 

beroepspraktijkvorming op stage.

De beschrijving van beroep en opleiding in het algemene deel van de studiegids 

is vooral een optelsom van taken en onderdelen; de onderlinge samenhang ertussen 

is niet duidelijk. Het is een sterk vereenvoudigde samenvatting van het landelijke 

document, getiteld Gekwalificeerd voor de toekomst, waarin het nieuwe opleidingsstelsel 

voor verpleging en verzorging, ingevoerd in schooljaar 1997-1998, uitvoerig is 

beschreven (zie hoofdstuk 2). Uitgangspunt van het nieuwe opleidingsstelsel is 

brede inzetbaarheid met het oog op voortschrijdende processen van “ontschotting” 

in de zorg, ofwel het vervagen van traditionele scheidslijnen tussen werkvelden 

en tussen verschillende zorginstellingen. De eindtermen voor de verschillende 

beroepsniveaus zijn dan ook opgesteld op basis van gemeenschappelijke kenmerken 

en vereisten van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

In totaal zijn er voor de opleiding voor helpende zes deelkwalificaties en 

drieënveertig eindtermen vastgesteld, gemiddeld vijf per deelkwalificatie, die 

op hun beurt onderverdeeld zijn in twee of meer aspecten (zie bijlage 1). Een 

aantal deelkwalificaties als de genoemde “interactie in beroepssituaties” en 

“ontwikkelingen in de maatschappij” is voor meerdere niveaus verplicht. De 

opleiding voor verzorgende kent vijftien deelkwalificaties met in totaal meer dan 

honderd eindtermen.28 

De vertaling van de landelijk geldende eindtermen in concrete lesprogramma’s  

(raamleerplannen en onderwijsmodulen) werd overgelaten aan de Regionale 

Opleidingencentra, en daarbinnen aan de afdelingen voor beroepsonderwijs in 

de gezondheidszorg.29 Interregionale samenwerking op dit vlak is minimaal. 

Het landelijk orgaan beroepsonderwijs voor de sectoren gezondheidszorg, 

dienstverlening, welzijn en sport (OVDB) bewaakt de kwaliteit van onderwijs, 

examens en beroepspraktijkvorming, onder meer door zijn monopolie op 

erkenning van zogenaamde leerbedrijven en door externe legitimering van examens 

of examenonderdelen. 30 De contacten van het docententeam met de OVDB waren in 

de periode van mijn veldwerk minimaal. 

De zes deelkwalificaties van de opleiding voor helpende zijn uitgesplitst in 

een theorie- en een praktijkdeel. Het theoretisch gedeelte wordt verzorgd door de 

school zelf; het praktijkgedeelte, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, bestaat 

uit stages in verschillende “zorgsituaties” of zorginstellingen. Ter voorbereiding 

of aanvulling op de stages worden in een aantal vakken als huishoudkunde en 

gezondheidskunde praktijklessen gegeven. Drie deelkwalificaties zijn specifiek 

gericht op het beroep helpende, de andere drie zijn afgeleide en aangepaste varianten 

van de kwalificaties van verzorgenden (kwalificatieniveau 3) en verpleegkundigen 

(kwalificatieniveau 4). Bij doorstroming naar een verwante opleiding geldt in 
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principe vrijstelling van behaalde deelkwalificaties. 

De deelkwalificaties vallen deels samen met de vakken die gegeven werden 

op school voor de invoering van het nieuwe kwalificatiestelsel en die ook 

daarna gehandhaafd zijn.31 Soms beslaat één vak meerdere deelkwalificaties. 

Huishoudkunde beslaat bijvoorbeeld deelkwalificaties 201 (methodisch werken) 

en 202 (zorg voor de huishouding). Persoonlijke & maatschappelijke vorming 

integreert deelkwalificaties 205 (kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering) en 

206 (ontwikkelingen in de maatschappij). Los erbij bungelt het vak Nederlands.32 

In een uitwerking van het onderwijsprogramma staat in de studiegids per 

opleidingsjaar en vervolgens per maand aangegeven welke onderdelen van 

deelkwalificaties in welke vakken aan bod komen middels welke onderwerpen. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar het soort stage dat leerlingen parallel 

aan het lesprogramma lopen, respectievelijk een intramurale of een extramurale 

stage.33 Sommige vakken hebben een uitgewerkt, dichtgetimmerd programma 

(persoonlijke & maatschappelijke vorming, gezondheidskunde). Andere volstaan 

met summiere aanduidingen van te behandelen onderwerpen (sociaal-agogische 

vorming, Nederlands). 

De studiegids vervolgt met een beschrijving van het lesrooster. Lessen beginnen 

om half negen ‘s ochtends en duren vijfenveertig minuten, maar de meeste vakken 

worden in blokuren van negentig minuten gegeven. De laatste les duurt tot tien 

over half vijf ‘s middags. Onder de kop “stage” meldt de studiegids dat leerlingen 

in het eerste opleidingsjaar op maandag en dinsdag stage lopen, met twee keer per 

jaar een blokweek van vijf stagedagen achter elkaar. Leerlingen lopen een half jaar 

stage in een instelling en een half jaar in twee leergezinnen. Voor het tweede jaar kan 

ook stage gelopen worden in een ziekenhuis of in de gehandicaptenzorg. Dit is in 

de praktijk eerder uitzondering dan regel. In de schoolvakanties zijn leerlingen ook 

vrij van stage. Leerlingen worden op hun stageadres begeleid door een zogenaamde 

praktijkbegeleider en van school uit ondersteund door een van de leerkrachten in de 

rol van “stagedocent”. De stages maken integraal deel uit van de deelkwalificaties. 

Om een deelkwalificatie te behalen, moeten zowel het schoolse deel als het 

buitenschoolse deel met een voldoende worden beoordeeld. Beoordeling van het 

schoolse deel geschiedt door middel van schriftelijke voortgangs- en deeltoetsen, 

waarbij de laatste expliciet toetsen of aan de eindtermen wordt voldaan. 

Een laatste belangrijk onderdeel van de studiegids vormt de pagina “school 

en opleidingsregels”, in alfabetische volgorde. Het is een strenge opsomming van 

geboden en verboden voor leerlingen. Bovenaan staat de aanwezigheidsplicht, per 

onderdeel minimaal negentig procent. Wie meer dan tien procent afwezig is bij 

een vak, mag geen toets maken met de rest van de klas op het afgesproken tijdstip, 

maar moet wachten tot de inhaaldagen. De norm van negentig procent geldt ook 

voor stage; wie de norm niet haalt, moet stagedagen inhalen aan het eind van 



Leren zorgen voor vreemde anderen

177

de stageperiode. Voorts zijn er strenge regels voor correct gedrag en afmelden in 

geval van ziekte of verhinderd zijn. Wie geen boeken of de verkeerde boeken bij 

zich heeft moet de klas uit. De regel “geen boek, geen les”, expliciet vermeld in 

de studiegids, wordt door de meeste leerkrachten consequent toegepast en klinkt 

regelmatig in koor in de klas als iemand zegt geen boeken bij zich te hebben of het 

verkeerde boek uit haar tas haalt. Wie te laat komt zonder aankondiging vooraf met 

een geldige reden mag de klas niet in en wordt voor dat uur genoteerd als afwezig. 

Ook leerlingen die hun huiswerk niet gemaakt hebben, lopen het risico de klas uit 

gestuurd te worden om het alsnog te maken. Overige regels betreffen het gedrag 

in de klas. Onder verwijzing naar mogelijke last die bepaald gedrag voor anderen 

oplevert, is eten, drinken, het gebruik van walkmans en mobiele telefoons in de klas 

niet toegestaan.

Onder een aparte kop worden de regels rond overgang en toetsing vermeld. Bij 

slechte prestaties mag een leerling doubleren, mits leer- en beroepshouding goed 

is. Is een leerling goed in theorie, maar scoort zij onvoldoendes op stage, dan wordt 

dringend aangeraden met de opleiding te stoppen. Doet een leerling het goed op 

stage, maar slecht op school, dan wordt onderzocht wat daarvan de oorzaak is. Blijkt 

een gebrek aan inzet, volgt het advies de opleiding te verlaten. Heeft een leerling 

moeite met de stof, vindt doorverwijzing plaats naar een niet nader genoemde 

instelling. Een dreigende toevoeging maakt duidelijk hoe de verhoudingen liggen 

op school: “Bij onvoldoende inzet, beroepshouding of leerresultaten gedurende het 

eerste opleidingsjaar kan het docententeam het besluit nemen om een leerling geen 

nieuwe stageplaats te geven.”34 

In de omschrijving van de regels rond toetsing lopen elementen uit het oude en 

het nieuwe systeem door elkaar. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, 

een overzicht van de cijfers voor schriftelijke voortgangs- en deeltoetsen.35 Elke 

deelkwalificatie wordt afgesloten met een examen, dat geen echt examen is, maar 

uit het gemiddelde van alle deeltoetsen bestaat. Voorts worden er op school en op 

stage praktijkdeeltoetsen afgenomen die afgetekend worden met voldoende of 

onvoldoende. Per examenonderdeel bestaat één herkansing; een tweede herkansing 

moet schriftelijk aangevraagd worden bij de examencommissie.36 Drie keer per 

jaar, voor de uitreiking van elk rapport, is er de mogelijkheid gemiste toetsen in te 

halen of onvoldoendes weg te werken door een herkansing. Leerlingen moeten zich 

minimaal twee weken voor elke inhaaldag inschrijven voor herkansingen. Dreigend 

wordt toegevoegd: “Let op! Indien de leerling zich heeft ingeschreven voor een 

herkansing, maar niet verschijnt zonder opgaaf van redenen, dan heeft de leerling 

zijn/haar kans verspeeld”.37 

De uitsmijter van het overzicht aan regels is een dreigement aan een ieder die 

zich niet aan de regels houdt. 
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Indien een leerling zich onvoldoende houdt aan afspraken met betrekking tot 

aanwezigheid, op tijd komen, afmelden of leer- en beroepshouding kan een 

contract worden opgesteld. Dit contract dient te worden ondertekend door de 

leerling en de opleidingsdirecteur. Bij overtreding van het contract kan na een 

schriftelijke waarschuwing worden overgegaan tot de procedure van schorsing 

en verwijdering. 

De gewenste leer- en beroepshouding waar bovenstaand citaat naar verwijst, 

staat in de studiegids nergens expliciet omschreven. In de eindtermen staan wel 

aanduidingen van de vereiste beroepshouding. Zo omvatten eindtermen twee tot 

en met vijf voor de deelkwalificatie “interactie in beroepssituaties” de volgende 

elementen: respect tonen voor de zorgvrager, functioneel handelen, zich assertief 

opstellen als hulpverlener en als werknemer en zich collegiaal opstellen.27 

Om een soepele gang van zaken in de naleving van regels en afspraken te 

bevorderen heeft elke klas een eigen mentor, in de persoon van een van de 

leerkrachten. Deze verzorgt volgens de studiegids lessen studievaardigheid, 

bevordert een positief leerklimaat in de klas en houdt zo nodig individuele 

gesprekken met leerlingen over (problemen met) de voortgang op school en op 

stage of over problemen thuis. Bij ernstige problemen verwijst de mentor naar het 

centrale Servicepunt voor gespecialiseerde leerlingbegeleiding.

Naast de studiegids vormen de praktijkboeken die leerlingen aan het begin 

van elke nieuwe stageperiode uitgereikt krijgen een belangrijke set bemiddelende 

teksten voor leerlingen. Ze zijn ontwikkeld door leerkrachten van de opleiding 

en bevatten per studiejaar en per soort zorg (extra- of intramuraal) een meer 

uitgewerkte invulling van het lesprogramma, in de vorm van onderwijseenheden 

en daarbinnen “afgebakende thema’s”.38 Voorts staan er opdrachten in die de 

leerling/stagiaire de kans bieden het op school geleerde te oefenen en toe te passen 

in de praktijk. Nadrukkelijk staat in de inleiding van de praktijkboeken vermeld 

dat de opdrachten gedaan moeten worden in de volgorde die het boek voorschrijft, 

teneinde theorie en praktijk op de juiste wijze te kunnen integreren.

Praktijkbegeleiders op de stageplek worden geacht toe te zien op het maken van 

de opdrachten en deze ook te beoordelen. Niet in elke zorginstelling wordt evenveel 

tijd geboden consequent aan de opdrachten te werken. In de praktijk moeten 

leerlingen vaak aan het eind van hun stageperiode of zelfs achteraf nog allerlei 

onderdelen afmaken. Naast opdrachten zijn er regelmatig praktijkdeeltoetsen, 

waarbij praktijkbegeleiders stagiaires observeren en beoordelen bij het uitvoeren 

van een opdracht.39 Ook worden functionerings- of beoordelingsgesprekken 

gehouden, waaraan naast de leerling en de praktijkbegeleider ook de stagedocent 

deelneemt. Het uiteindelijke diploma bestaat uit een verzameling deelcertificaten.

Achterin de praktijkboeken, op de laatste twee pagina’s, staat de aftekenlijst 
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beroepshouding. Daaruit kan door leerlingen voor het eerst expliciet worden 

opgemaakt wat er concreet aan houding van een helpende in spe verwacht wordt. 

De lijst wordt gebruikt voor het eindgesprek waarmee het eerste jaar van de 

opleiding wordt afgesloten. Het gesprek bepaalt mede of een leerling door kan 

naar het tweede jaar. De praktijkbegeleider van de stage-instelling tekent de lijst 

af en neemt hem tijdens het eindgesprek door met de stagiaire en de stagedocent. 

Aandachtspunten voor het beoordelen van de beroepshouding van een stagiaire 

zijn in het eerste jaar: samenwerking met de zorgvrager; respect tonen voor de 

zorgvrager; functioneel handelen; leerproces. De lijst bestaat uit gesloten vragen 

waarop drie antwoorden mogelijk zijn: ja, soms, en nee (“Begint de leerling zelf 

een gesprek met de zorgvrager?”; “Houdt de leerling rekening met de wensen en 

gewoonten van de zorgvrager?”; “Toont de leerling initiatief?”; “Stelt de leerling 

voldoende vragen?”).40

De studiegids voor leerling-helpenden geeft een uitgebreide handleiding 

voor leerlingen waar zij, mits zij zorgvuldig lezen, uit kunnen opmaken wat er 

van hen verwacht wordt en waar zij zich aan te houden hebben. De studiewijzer 

voor leerling-verzorgenden beoogt hetzelfde, maar is anders van toon. Leerlingen 

worden met minder omhaal en minder dreiging direct aangesproken op hun eigen 

verantwoordelijkheid voor het leerproces (“Wat te doen als...”). De richtlijnen zijn 

duidelijk. Zo moeten gemotiveerde leerlingen aan acht voorwaarden voldoen, 

die variëren van 38 uur per week beschikbaar zijn voor school tot een positieve 

bijdrage leveren aan het groepsproces en respectvol omgaan met elkaar. Hun 

motivatie kunnen ze tijdens de les tot uitdrukking brengen op acht manieren, om 

te beginnen door op tijd in de les te zijn en alle benodigde materialen zelf mee te 

nemen.41 De studiewijzer biedt niet alleen een beknopt overzicht van de opleiding 

en opleidingseisen, maar ook een afbakening van de verantwoordelijkheid van de 

leerkrachten. Voor documentatie wordt bij gebrek aan faciliteiten op school naar de 

openbare bibliotheek verwezen, bij problemen wordt de leerling zelf en niet haar 

ouders aangesproken, en wie meer informatie wil over de opleidingseisen kan een 

apart deelnemersstatuut opvragen. 

Bovenstaande, selectieve weergave van de voorwaarden en eindtermen van de 

opleidingen voor helpende en verzorgende als vermeld in de studiegidsen maakt 

duidelijk dat het deelnemen aan de opleiding, het voldoen aan alle expliciet en 

impliciet omschreven eisen voor leerlingen geen eenvoudige opgave is. Dit lijkt in 

tegenspraak met het gegeven dat de opleiding voor helpende formeel drempelloos is 

en in principe haalbaar moet zijn voor iedereen die tenminste tien jaar dagonderwijs 

heeft gevolgd of op een andere manier een vergelijkbaar onderwijsniveau heeft 

behaald. In vergelijking met de geringe duur en status van de opleiding voor 

helpende is het aantal eindtermen en criteria waaraan moet worden voldaan 

onevenredig groot.42 Het overzicht van alle eindtermen met al hun subtermen in het 
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basisdocument Gekwalificeerd voor de toekomst doet duizelen en roept de vraag op of het 

breed kwalificeren voor de zorg in twee of drie jaar tijd voor leerkrachten geen schier 

onmogelijke opgave is. 

De teksten geven de kaders aan. In hoeverre bepalen zij de grenzen, de inhoud 

en de sfeer van de leerprocessen zoals leerkrachten en leerlingen die gezamenlijk 

vormgeven in de klas? Interactie in de klas is tot op zekere hoogte gebonden 

aan regels als vastgelegd in bijvoorbeeld de studiegids, regels die op hun beurt 

verwijzen naar een breder normatief kader voor leren op school en leren helpen en 

verzorgen. Tegelijkertijd heeft interactie in de klas, zoals elk menselijk handelen 

en communiceren, altijd een element van improvisatie (Holland en Skinner 

1998).43 De geschreven en ongeschreven regels voor interactie in de klas zijn geen 

blauwdruk voor het interpreteren van de verschillende vormen van interactie in de 

klas. Ondanks hun schijnbaar ondubbelzinnige formulering zijn de regels deel van 

processen van onderhandeling over de zin en betekenis ervan, en derhalve rekbaar 

en veranderlijk. 

In processen van onderhandelen in de klas zijn leerkrachten en leerlingen geen 

stabiele partijen die per definitie tegenover elkaar staan. Leerlingen onderling 

vormen in de klas kleine groepen op basis van vriendschap, antipathieën en/of 

etnisch-culturele banden. Met sommige leerkrachten zijn ze meer vertrouwd en 

vertrouwelijk dan met anderen. Ook leerkrachten verschillen onderling in hun 

benadering van klassen, individuele en groepjes leerlingen. Behalve bemiddelende 

teksten als studiegidsen en kwalificatiedocumenten, de geschreven regels en de 

ongeschreven variaties erop, wordt het gebeuren in de klas beïnvloed door de 

cultuur van de school als geheel, in materiële en immateriële zin. Zo geeft de 

inrichting van de klas (reguliere lokalen met alleen tafels, stoelen en een schoolbord; 

praktijklokalen met aanrechten en fornuizen of ziekenhuisbedden) mede vorm 

aan het spreken en handelen in de klas, net als de gehanteerde methoden en het 

gebruikte lesmateriaal. De overtuigingen en oriëntaties van de leerkrachten zijn 

daarin een andere bepalende, dynamische factor. Tezamen vormen de verschillende 

elementen van de schoolcultuur en onderwijstechnologie het veld waarbinnen 

leerlingen en leerkrachten kunnen improviseren en dagelijks opnieuw een cultuur 

van leren helpen en verzorgen (re)produceren. 

4.4. Scènes uit een klas
De volgende twee paragrafen, met de overkoepelende titel ‘Scènes uit een 

klas’, geven een beeld van het dagelijks leven in de klas en de speelruimte voor 

improvisatie van leerlingen en leerkracht.44 De namen van betrokkenen zijn 

gefingeerd.
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4.4.1. De huid of leren waar je op moet letten
Klas II A, tweedejaars helpende, heeft het derde en vierde uur gezondheidskunde. Als 

ik het lokaal binnenkom, hangt de spanning in de lucht. Er is ruzie. Ik ga achterin 

de klas zitten en kijk wat er gebeurt. Zodra leerkracht Liesbeth binnenkomt, stapt 

Felicia op haar af om uit te leggen wat er volgens haar aan de hand is. Ze overleggen 

even, onverstaanbaar voor ons in de schoolbanken. Liesbeth vraagt de leerlingen 

die bij het conflict betrokken zijn mee te gaan naar een leeg lokaal, om het uit te 

praten. De anderen moeten alvast verder werken in het boek. Sabah, Sharmila, 

Felicia, Charetty, Olivia en Melanie staan op en gaan met Liesbeth mee de klas uit. 

Iris moppert. Ze zet met veel misbaar haar walkman op en begint driftig in haar 

boek te bladeren. “Ik ben blij dat ik op mijn vader lijk. Die heeft geen tijd voor dit 

soort domme dingen. Die slaat je helemaal de lucht in.” Iris en haar buurvrouw 

Patricia zijn zeer verontwaardigd dat Liesbeth niet gewoon met de les is begonnen. 

Iris: “Ik betaal ervoor dat ze hier staat! Ze begrijpt er niets van, ze denkt zeker dat ze 

een psychiater is. Ze moeten het gewoon zelf oplossen. Ik weet zeker dat het straks 

nog erger is, als ze terugkomen.” Latifa en Aïcha zitten vooraan in de klas. Terwijl 

ze in het boek lezen, zegt Aïcha tegen niemand in het bijzonder: “Als je je er niet bij 

betrokken voelt… Ik voel me er niet bij betrokken.”

Na een kwartier komen Liesbeth en de ruziemaaksters weer binnen, de laatsten 

met een triomfantelijke blik. Liesbeth: “Alles is weer oké. We kunnen verder met de 

les.” Later, in de pauze, vertelt ze me dat het conflict voortvloeit uit de wrijving die is 

ontstaan door het samenvoegen van twee klassen eerstejaars in het tweede jaar. Twee 

groepen meisjes van Surinaamse afkomst die vorig jaar in verschillende klassen zaten 

zoeken nu telkens ruzie. Ze maken rotopmerkingen over en weer, pesten elkaar en 

hanteren periodes van elkaar doodzwijgen. Geregeld lopen de irritaties zo hoog op 

dat het tot schelden en duwen komt. Dit keer waren ze voor de les in de kantine 

bijna slaags geraakt. Wat oorspronkelijk de inzet van de ruzies was weet ze niet. 

De ruziemaaksters nemen luidruchtig hun plaatsen in en pakken met veel 

misbaar hun boeken en schrijfgerei uit hun tas. De les begint. Iedereen zit weer min 

of meer op haar plek, in vaste groepjes vriendinnen, die ze grotendeels uitzoeken op 

kleur. De banken staan in een u-vorm rond het bureau van de leerkracht. De twee 

meisjes vooraan in de klas, bij de deur, die deden alsof de ruzie hen niet aanging, 

zijn van Marokkaanse afkomst. Naast hen, met een lege bank ertussen, zit een groep 

meisjes met Surinaams-Creoolse achtergrond. Tegenover hen houden twee wit-

Hollandse meisjes zich zichtbaar afzijdig van de rest. Diep over hun boeken gebogen 

zitten ze vooruit te werken. Ook nu de les begonnen is gaan ze stug door, zonder op 

te kijken. Enkele leerlingen zitten er los tussen, waaronder Lucy, die door iedereen 

gemeden wordt. 

Liesbeth vraagt de klas het boek open te slaan bij hoofdstuk drie, getiteld De 

huid. Het lesboek voor gezondheidskunde is er één uit een serie, speciaal voor de 
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opleiding helpende gezondheidszorg geschreven.45 Biologie, in de zin van kennis 

van het menselijk lichaam, vormt de hoofdmoot, aangevuld met basisregels over 

lichamelijke verzorging. Met korte meer sociaal getinte paragrafen probeert het 

boek aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Het hoofdstuk over de 

bouw en functies van de huid opent daarom met vier directe vragen, zogenaamde 

sensitizing questions, bedoeld om discussie uit te lokken. 

1. Wat bedoelen we als we zeggen dat de huid een belangrijke rol speelt op  

 lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied?

2. Bedenk drie voorbeelden waarbij de huid van invloed kan zijn op hoe   

 iemand geestelijk of maatschappelijk functioneert?

3. Hoe zou het komen dat mensen op hun uiterlijk gediscrimineerd worden?

4. Heb jij jezelf er ook wel eens op betrapt dat je mensen op hun huidskleur  

 beoordeelde?

De vragen waren huiswerk voor vandaag. Bijna niemand heeft ze op schrift 

gemaakt. De leerkracht behandelt de vragen kort en zakelijk. Vraag 1 slaat ze in 

eerste instantie over. In haar inleidende opmerkingen maakt ze vooral onderscheid 

tussen een gezonde huid en een ongezonde. De voorbeelden die de leerlingen 

vervolgens aandragen als antwoord op vraag 2, naar de invloed van de huid op 

iemands functioneren, hebben dan ook vooral betrekking op onvolkomenheden of 

ziekten, bijvoorbeeld puistjes en psoriasis.46 Er lijkt schroom om op de betekenis van 

(verschil in) huidskleur in te gaan. 

Niet tevreden met de antwoorden geeft de leerkracht een voorzet. “De kleur van 

de huid kan ook nog een maatschappelijke functie hebben. Heeft iemand daar een 

voorbeeld van? Heeft iemand bij maatschappelijk, sociaal iets over kleur?” De klas 

blijft stil. Liesbeth waagt opnieuw: “Soms heb je iets van herkenning hè, net als 

bijvoorbeeld wanneer je eczeem hebt en iemand heeft ook eczeem, dan heb je ook iets 

van herkenning.” Patricia roept iets over brandwonden: “Dan durven de mensen je 

niet meer aan te raken.” Liesbeth probeert het nog een keer: “Ook de huidskleur kan 

invloed hebben op hoe iemand zich voelt…?” Aarzelend begint Anita: “Bijvoorbeeld 

iemand houdt niet van bruine mensen of zo en dan houden ze afstand.” Liesbeth: 

“Wie weet in welk land ze dat heel erg veel hebben gehad?” De klas: “Zuid-Afrika, 

Amerika, Duitsland in de Tweede Wereldoorlog…” Iris: “Ja, met Martin Luther King: 

‘I fight for freedom’!” Liesbeth: “Hoe werkt dat dan? Mensen voelen zich minder 

of…” Iris: “Juist heel hoog. Bijvoorbeeld bruine kinderen mochten niet met blanke 

kinderen naar school.” Liesbeth concludeert: “Mensen voelen zich op basis van 

huidskleur meer of minder en dat maakt een soort splitsing, hè?” Geen reactie. 

Bij de laatste vraag, in hoeverre je jezelf er wel eens op betrapt verschil te maken 

naar huidskleur, wijst Liesbeth iemand aan. Olivia antwoordt eerst ontkennend. 
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“Nee, heb ik niet. Oh, soms wel met kleding. Niet op huidskleur.” Anita vult aan: 

“Als je geen Nikes hebt, dan hoor je er niet bij. Dat was op tv, kinderen werden er 

zelfs om in elkaar geslagen!” Iris sneert: “Koop het dan voor hen!” De antwoorden 

verschuiven snel naar het veiliger terrein van onderscheid en uitsluiting op basis van 

kleding. 

Onverwachts komt Iris alsnog met een voorbeeld dat direct aansluit op de 

politieke en emotionele gevoeligheden waar de vragen uit het boek op doelen. “Ik 

heb wel eens iemand gehad die discrimineerde. En toen dacht ik: fuck, ik ga het 

terug doen. Hij zei: ‘Jullie zwarte mensen, overal waar jullie komen, maken jullie 

alles kapot’. Ik heb hem wel uitgescholden.” De leerkracht vraagt hoe ze zich toen 

voelde. Iris: “Ik werd kwaad. Je hebt niet het recht te zeggen: ‘jullie zwarte mensen’. 

Wat bedoel je daarmee?” 

Iris’ voorbeeld zou de opmaat kunnen vormen voor een uitwisseling over 

ervaringen met racisme en het omgaan met etnisch-culturele verschillen die zich 

niet beperkt tot het leven buiten de klas, maar zich nadrukkelijk ook rekenschap 

geeft van de verhoudingen op school en op stage. De leerkracht smoort echter elke 

opwelling er serieus op in te gaan met een korte opmerking. “Discrimineren op 

huidskleur en uiterlijk gebeurt heel erg in de wereld, hè? Maar volgens mij weten 

mensen het vaak niet van zichzelf. Goed, jullie krijgen dat ook nog bij Els (docent 

persoonlijke & maatschappelijke vorming) enzo. Ik wil even over naar de bouw van 

de huid, want dat is het volgende onderwerp.” 

Het gemak waarmee Liesbeth de verantwoordelijkheid voor het behandelen 

van een belangrijk thema als racisme doorschuift naar een collega met een ander 

vak is opmerkelijk. Daarna kan ze overgaan tot de orde van de dag: een kleurloze, 

medisch georiënteerde behandeling van het thema huid volgens het boek. Er volgt 

een vrij technisch verhaal aan de hand van een tekening met de dwarsdoorsnede van 

de huid. Op de tekening is de opperhuid duidelijk roze. Liesbeth: “Pigment, hè. In 

welke laag zit dat nou?” Ze geeft zelf het antwoord als het naar haar smaak te lang stil 

blijft. “In de kiemlaag. Waarom heb je dat?” “Bescherming tegen de zon”, antwoordt 

de klas braaf. Er wordt ook nu niet ingegaan op verschillen in hoeveelheid pigment. 

Leerlingen worden aan het werk gezet met een aantal schriftelijke kennisvragen 

over de bouw van de huid. Aan het eind van de les krijgen we een video te zien over 

verschillende huidaandoeningen en wonden, met aanwijzingen hoe deze het best 

te verzorgen. We griezelen met zijn allen bij de aanblik van brandwonden. Liesbeth 

sluit af door huiswerk op te geven voor de volgende les: vragen maken uit het boek.

Ik merk na afloop van de les op tegen Liesbeth dat ik het interessant vind hoe in 

een klas met overwegend leerlingen van kleur gepraat wordt of liever niet gepraat 

wordt over de betekenis die door de eeuwen heen aan verschillende kleuren huid 

toegekend wordt en het racisme dat eraan opgehangen wordt. Uit de interviews 

met leerlingen weet ik immers dat veel leerlingen met een niet-(West-)Europees 
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uiterlijk te maken krijgen met racistische uitlatingen van bijvoorbeeld bewoners 

in verzorgings- of verpleeghuizen. Ook hebben de meesten van hen in hun jeugd 

ervaringen opgedaan met racisme. Liesbeths antwoord onderstreept haar keuze dit 

onderwerp aan een ander te laten en verwoordt tevens haar interpretatie van het 

curriculum. “Ja, maar ik ga daar ook niet zo op in. Het gaat er vooral om dat ze leren 

waar ze op moeten letten als ze de huid verzorgen.” Ze bakent haar vak duidelijk 

sterk af en zegt in de lessen gezondheidskunde ook bewust weinig tijd te nemen 

om te vragen naar stage-ervaringen. Liever reserveert ze dat voor het mentoruur. We 

laten het onderwerp huid/racisme verder voor wat het is en lopen de klas uit. Het is 

tijd om een broodje te eten. 

In de aantekeningen die ik destijds kort na de observatie van de les 

gezondheidskunde maakte, is te lezen hoe ongemakkelijk ik me voelde en welke 

vragen de les bij me opriep. Het volgende fragment illustreert de onmacht van de 

onderzoeker in haar rol van minimaal participerende observant.

Hoewel ik vol spanning en deels met kromme tenen zat te luisteren, heb ik me 

stilgehouden. Het is de eerste keer dat ik bij Liesbeth in de les gezondheidskunde 

zit en we moeten allemaal nog een beetje aan elkaar wennen. Ik voel me ook een 

beetje overvallen door het onderwerp en de wijze van benadering. De klas bestaat 

voor driekwart uit meisjes van kleur. Waar leerlingen op andere momenten het 

woord discriminatie snel in de mond nemen, bijvoorbeeld wanneer ze in de 

pauzes spontaan stage-ervaringen ter sprake brengen, zwijgen ze nu. Het lijkt of 

het onderwerp hen niet aangaat. Komt het door de medische, haast technische 

toonzetting van het lesboek? Ligt het aan de oppervlakkige, klassikale stijl van 

de leerkracht en de beperkte ruimte die ze geeft aan discussie? Is het ingegeven 

door een weloverwogen afbakening van haar vakgebied en een pragmatische 

benadering van het curriculum (ze moeten vooral weten waar ze op moeten 

letten bij de verzorging van de huid)? Weerhoudt het gangbare wantrouwen 

jegens klasgenoten dat docenten vaak noemen leerlingen ervan persoonlijke 

ervaringen of stage-ervaringen in te brengen in de klas? Is het onvermogen of 

onwil om erover te praten?

Ook nu ik de les gezondheidskunde als case opgevoerd heb, is er geen eenduidig 

antwoord op de vragen die ik me indertijd stelde, schrijvend in mijn dagboek, 

in dialoog met mezelf. De weigering van de leerlingen hardop van gedachten te 

wisselen over racisme of te vertellen over hun eigen ervaringen met oordelen en 

beoordeeld worden op kleur kan begrepen worden als vorm van agency, een bewuste 

keuze niet te doen wat gevraagd wordt. De vraag wordt dan waarom ze dit doen en in 

hoeverre de organisatie van het leren in de klas in deze keuze een rol speelt. Er is nog 

een andere mogelijkheid: de weigerachtigheid of het onvermogen van de leerkracht 
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en de klas dieper in te gaan op ervaringen met racisme kan ook terug te voeren zijn 

op door sommigen als typisch Hollands beschreven vermijdingsgedrag ten aanzien 

van het onderkennen van de werking van etnische verschillen.47 

Duidelijk is dat het niet betrekken van stage-ervaringen bij het leren in de klas 

een gemiste kans is de wereld van kennis en beroepspraktijk met elkaar te verbinden 

en bij te dragen aan processen van positieve identificatie. Dit geldt in het bijzonder 

voor ervaringen met een zo ingrijpend fenomeen als racisme op de werkvloer. Als er 

in de klas geen ruimte gecreëerd wordt om over racisme te praten of als verzuimd 

wordt racistische voorvallen die leerlingen zelf inbrengen in de klas in duidelijke 

termen als zodanig te benoemen, blijven belangrijke interculturele leermomenten 

voor zowel leerkracht als leerlingen onbenut. Dit blijkt ook uit het volgende 

voorbeeld in een klas eerstejaars.

“‘Zet dat masker eens af’, zei die vrouw”, vertelt Surély, niet eens zo heel erg 

verontwaardigd, tijdens het mentoruur in klas I C. De klas is voor het eerst weer op 

school na een blokweek stage in een Amsterdams verzorgingshuis. Ze doet het gebaar 

dat de vrouw erbij maakte na: een plukkende beweging aan haar wang. De anderen 

reageren geschokt. Jan, gymleraar en tevens docent “praktische gezondheidskunde”, 

vraagt wat er precies gebeurde. Surély komt met een ingewikkeld verhaal over 

het koloniale verleden van de bewuste mevrouw, die is opgegroeid in voormalig 

Nederlands Indië. Het verhaal verklaart waarom ze iets deed dat op het eerste oog 

racistisch lijkt, maar het eigenlijk niet is. De mevrouw zou er niets kwaads mee 

hebben bedoeld, maar “gewoon een hekel hebben aan mensen die zich voordoen als 

neger”, aldus Surély. Ook in deze situatie benoemen leerlingen noch leerkracht de 

daad als racistisch. Evenmin grijpen ze het verhaal aan om met elkaar de normatieve 

grenzen van helpen en geholpen worden in zorgpraktijken te onderzoeken.

Surély’s ervaring met discriminatie staat niet op zichzelf. Op andere stageplekken 

is het niet veel anders, blijkt in interviews. Naast een bruine of zwarte huidskleur 

leveren opvallende kledingstukken als hoofddoeken de nodige afkeurende blikken 

en nieuwsgierige vragen op.48 “Ben je ziek?”, is daarvan nog één van de meest 

vriendelijke. Hoe leerlingen zich staande houden in een potentieel vijandige setting 

als een verzorgingshuis is geen onderdeel van het curriculum. Sommige leerkrachten 

zijn zelf ook niet vrij van discriminerende praktijken, wanneer ze er bij leerlingen 

bijvoorbeeld op aandringen hun hoofddoek af te doen op stage, teneinde bewoners 

geen aanstoot te geven. In interviews spreken leerlingen hun verontwaardiging 

erover uit; tegenover de leerkrachten zijn ze minder uitgesproken.49 Op een enkele 

stageplek is men een stap verder met de onderkenning en bestrijding van racisme 

dan op school. Zo kent een Amsterdams verzorgingshuis bijvoorbeeld een anti-

discriminatieprotocol, leerde ik van een leerling die er stage liep. Bij navraag bleken 

leerkrachten er niet van op de hoogte. 

Bovenbeschreven voorvallen maken duidelijk dat er een kloof is tussen 
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onderwijspraktijk en beroepspraktijk. Weinig aandacht voor de wisselwerking 

tussen schools leren en werk- of levenservaring is geen toevallige tekortkoming 

in een les gezondheidskunde, maar een kenmerk van de onderwijspraktijk op de 

opleiding voor helpende als geheel.50 Het doorschuiven van heikele thema’s naar een 

collega met een ander vakgebied is een veelgebruikte strategie onder de leerkrachten. 

Ze leggen in hun lessen de nadruk op het ontwikkelen van beroepsvaardigheden 

en -kennis, in een poging tot cultuuroverdracht van leerkracht op leerling. Ze 

zijn ervan overtuigd dat leerlingen het liefst schriftelijke opdrachten krijgen, 

waarmee ze rustig aan het werk kunnen en zeggen dat sommige leerlingen daar 

zelf nadrukkelijk om vragen. Zelfs als dat zo is, lijkt dat eerder een teken van 

onwenselijke conditionering tijdens de schoolloopbaan dan een navolgenswaardig 

recept voor het structureren van een stimulerend leerproces. De leerkrachten die de 

voorkeur geven aan dergelijke beperkte vormen van interactie weten zich echter 

gesteund door de opleidingsdirecteur. Hij prijst leerkrachten die erin slagen een 

klas rustig en geconcentreerd aan het werk te houden.51 

Afgemeten aan beschrijvingen van meer geïntegreerde manieren van leren als 

in probleem- of vraaggestuurd onderwijs, staat de onderwijsvernieuwing waar de 

invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur en het bijbehorende vernieuwde 

opleidingsstelstel voor verpleging en verzorging om vraagt op de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg nog in de kinderschoenen.52 De volgende case, 

de behandeling van het vraagstuk euthanasie in een serie lessen persoonlijke 

& maatschappelijke vorming voor derdejaarsleerlingen van de opleiding voor 

verzorgende, toont een vergelijkbaar onvermogen tot integratie van de wereld 

van school en beroep, een gebrek aan interculturele visie en gemiste kansen om 

ervaringen, meningen en cultuurverschillen zinvol in te zetten in het schoolse 

leren. 

4.4.2. Nadenken over ethische dilemma’s: mag het of mag het niet?
Klas 3 B, derdejaars van de opleiding voor verzorgende, is net terug van tien 

weken stage.53 Ze reageren verontwaardigd als blijkt dat Els, docent persoonlijke 

& maatschappelijke vorming, hun namen niet meer weet. “En dat na drie jaar”, 

roepen sommigen luid. Els informeert kort hoe de stages zijn bevallen, voor ze 

overgaat tot het thema van de dag: ethiek, als onderdeel van de nieuwe module 

arbeidsethiek.54 De meeste leerlingen antwoorden “goed”, zonder verder over hun 

ervaringen te vertellen. Ik krijg kort de gelegenheid mezelf voor te stellen. Mijn 

algemene opmerking dat ik geïnteresseerd ben in de ervaringen van leerlingen met 

school en stage en graag enkelen van hen zou interviewen, leidt tot grote hilariteit en 

uitroepen op een toon van “Kom maar op” en “Breek me de bek niet open”.

De klas kwam in mijn blikveld toen een leerkracht die betrokken is bij beide 
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opleidingen me opmerkzaam maakte op een aantal oud-leerlingen van de opleiding 

voor helpende, zogeheten doorstromers, die erin zitten. Met parallelklas 3 A vormt 

3 B de laatste lichting van de opleiding verzorgende oude stijl, de zogenaamde 

MDGO-VZ (middelbaar dienstverlenend en gezondheidszorg onderwijs, 

specialisatie verzorging). Gedurende een periode van een jaar (1998-1999) volgde 

ik lessen persoonlijke & maatschappelijke vorming van beide klassen derdejaars 

en woonde tevens een aantal geïntegreerde praktijktoetsen bij. Elke klas heeft een 

kleine twintig leerlingen. Vijf van de oud-helpenden heb ik in diezelfde periode 

geïnterviewd (zie hoofdstukken 3 en 6). 

Het volgen van een serie lessen in deze klassen had een tweeledig doel: leerlingen 

leren kennen, in het bijzonder de oud-helpenden, om hen te kunnen vragen voor 

een levensverhaalinterview, en het observeren van lespraktijken, om te kunnen 

vergelijken met lespraktijken op de opleiding voor helpende. Mijn interesse werd 

tevens ingegeven door het feit dat de opleiding voor verzorgende meer het karakter 

van een volwaardige beroepsopleiding heeft dan de opleiding voor helpende.55 Toch 

spelen in het opleidings- en beroepsveld van de verzorging ook dezelfde dilemma’s 

als bij het veld van helpen: onderwaardering van zorg, oververtegenwoordiging 

van vrouwen en doordringend vrouwelijke connotaties. Dat maakt de vergelijking 

spannend. Ook verwachtte ik dat de individuele verhalen van doorstromers 

mogelijk ander licht zouden werpen op de opleiding voor helpende, omdat zij zelf 

ook vergelijkingen kunnen maken tussen beide opleidingen door terug te kijken. 

De opleiding voor verzorgende is net als die voor helpende opgedeeld in een vast 

aantal deelkwalificaties en daarvan afgeleide modules, aan de hand waarvan in de 

verschillende vakken specifieke thema’s behandeld worden.56 Binnen deze opleiding 

is meer samenhang aangebracht in de behandeling van opeenvolgende thema’s dan 

bij de opleiding voor helpende. Zo worden thema’s rond de verzorging van specifieke 

categorieën zorgvragers als “barenden en pasgeborenen” of “terminale zorgvragers” 

in dezelfde periode bij verschillende vakken behandeld.57 Ook de combinatie van 

theorie en praktijk wordt consequenter doorgezet. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uitdrukking in de geïntegreerde praktijktoetsen, waar de toepassing van kennis, de 

beheersing van vaardigheden en houdingsaspecten getoetst worden in simulaties 

van de beroepspraktijk, met medewerking van acteurs. 

De module arbeidsethiek voor derdejaars die ik integraal volgde omvatte acht 

lessen en werd afgesloten met een schriftelijke toets. De lessen werden op vrijdag 

in zogenaamde blokuren gegeven (twee aaneengeschakelde lesuren), eerst aan klas 

3 A en aansluitend aan 3 B. Ik was benieuwd naar de ethische dilemma’s die in het 

kader van deze module ter sprake zouden komen en naar de manier waarop cultuur 

en cultuurverschil rond die dilemma’s al dan niet aan bod zouden komen in de 

interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkracht. 

De case die ik uit deze serie lessen licht betreft het onderwerp euthanasie. 
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In samenhang met de behandeling van dit onderwerp werd in andere lessen bij 

vakken als verpleegkunde en omgangskunde aandacht besteed aan het verzorgen en 

begeleiden van stervenden en rouwenden. Om een indruk te geven van de manier 

waarop in de klas over ethiek, ethische dilemma’s, en als onderdeel ervan, over 

euthanasie gesproken werd, volg ik klas 3 B en begin bij de eerste, inleidende les.58 

Vervolgens beschrijf ik de manier waarop het subthema euthanasie geïntroduceerd 

werd, als opmaat voor de vertoning van een documentaire over euthanasie. De reacties 

van de klas tijdens de vertoning alsmede het aanvankelijk gebrek aan respons van de 

docent vormen de kern voor een analyse van de lespraktijk in deze case. Bij de analyse 

betrek ik het schriftelijke lesmateriaal dat in de klas gebruikt werd, in het bijzonder 

fragmenten uit drie boeken: Traject. Persoonlijke en maatschappelijke vorming, basisdeel 2 

en verwerkingsdeel 2, door R.F.M. van Midde (1994), en  Zorgsituatie 2: De terminale 
zorgvrager, door A. van Bodegom en G.H.H.M. de Poorter (1995).59 Het zijn enigszins 

verouderde boeken, van voor de invoering van het nieuwe kwalificatiestelsel. Ze 

werden dat jaar voor het laatst gebruikt. 

De eerste les over ethiek opent docent Els met de vraag: “Wie heeft wel eens 

gehoord van ethisch of esthetisch?” Stilte. Els geeft zelf het antwoord door te 

vertellen dat ethiek te maken heeft met wat wel kan en mag en wat niet kan en mag. 

Ze draait zich om en schrijft op bord: “zedenleer”, en legt uit dat dit een ouderwetse 

benaming is voor ethiek en dat zeden zoiets als gewoonten en normen zijn. De 

klas schrijft braaf over van het bord en blijft stil. Els legt een nieuwe vraag voor: 

“Hoe weten we wat wel en niet mag?” Nu roept Christa: “wetten”. Jantien vult aan: 

“opvoeding”. “Ja”, bevestigt Els, om er vervolgens enigszins raadselachtig aan toe te 

voegen: “dingen die niet in de wet staan en die toch problemen geven”. 

Els deelt een schema uit met de onderwerpen die in de komende weken behandeld 

zullen worden, inclusief aanduidingen van te lezen teksten en te maken opdrachten. 

In de inleiding wordt uitgelegd dat de module is opgesplitst in twee deelthema’s: 

beroepsethiek (“het hanteren van het beroepsgeheim”, “het waarborgen van de 

privacy van zorgvragers”, “euthanasie”) en arbeidsethos of “onze visie op werk” 

(“Hebben we recht op arbeid? Maakt werken gelukkig?”). Aan het einde van de 

module moeten leerlingen volgens het schema het volgende kunnen: “herkennen 

dat zich bij de beroepsuitoefening als verzorgende dilemma’s kunnen voordoen die 

betrekking hebben op fundamentele waarden en normen” en “eigen waarden en 

normen betrekken bij het beoordelen van een casus”.60 In tweede instantie moeten 

ze in staat zijn “de belangrijkste betekenissen van arbeid/werk te onderscheiden” 

en “een eigen visie op (betaald) werk verwoorden en relateren aan visies die binnen 

de samenleving bestaan ten aanzien van het arbeidsethos”. Het lijkt een overvol 

programma, zo op het eerste gezicht. 

De klas accepteert het schema zwijgend. Daarna wordt iedereen verzocht 

het lesboek (Traject pmv, basisdeel) open te slaan. Els wijst op een plaatje met het 
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onderschift: “Oude moeders en het woelige baren” (p. 35). Het plaatje toont een 

karikatuur: een hoogbejaarde, knokige en nagenoeg tandeloze vrouw met een 

pasgeboren baby op de arm in bed. Op de achtergrond een boeket bloemen met een 

kaartje: “Hartelijk gefeliciteerd”. In grote vette letters staat door de tekening heen 

gedrukt: “Mag het of niet?”. Eronder, in kleine letters: “Ethiek gaat over het maken 

van keuzen”. Het is een illustratie bij de inleiding van het hoofdstuk arbeidsethiek. 

In het hoofdstuk zullen, belooft de schrijver in de inleiding, veel ethische dilemma’s 

besproken worden, waarbij aangegeven wordt welke elementen een rol spelen bij 

de afweging van mogelijkheden. Achtereenvolgens zullen ethiek, beroepsethiek, 

arbeidsethiek, arbeidsfuncties, bedrijfs- of instellingsethiek en ethische dilemma’s 

in verschillende levensdomeinen aan de orde komen. 

De klas is eensgezind in de veroordeling van oudere moeders bij het bekijken 

van het plaatje. “Is het haar kind of haar kleinkind?”, vraagt Christa. Eva zegt: “Op 

het plaatje ziet ze eruit als tachtig. Dus dan mag het niet. En het kan ook niet.” 

Els vertelt over de 62-jarige moeder in Italië die onlangs de kranten haalde en ik 

vul haar aan door te vertellen over een Engels tv-programma dat ik zag over oude 

ouders. “Belachelijk”, meent Marjet, “dan krijg je er nog allerlei problemen bij, 

ouderdomsproblemen enzo.” Graciëlla vult aan: “Zo’n kind gaat niet van haar 

moeder genieten”. Els schrijft op bord: “belang van het kind”. Wendy legt uit: “Dat 

het een vader en een moeder heeft”, om haar uitspraak vervolgens te relativeren: 

“nou ja, één ouder dan.” Marjet roept dat het toch wel bewezen is dat een kind 

gelukkiger is als het twee ouders heeft.

De discussie zwenkt heen en weer tussen individueel recht op vrije keuze en 

gemeenschapsnormen. “Waarom zou je er voor of tegen zijn?”, herformuleert Els 

haar vraag. “Wat is hier het probleem?” Tamara waagt: “Die ouders gaan misschien 

na tien jaar dood...” Els treedt sturend op door te stellen dat het kernprobleem 

verschillende belangen zijn. In dit geval volgens haar: de belangen van het kind, de 

belangen van de moeder en de belangen van de samenleving. Wendy concludeert 

hardop: “Zo heeft iedereen zijn eigen mening, toch?” 

Els trekt het gesprek in de klas weer algemener en maakt het tegelijkertijd 

persoonlijk door zichzelf als voorbeeld te nemen. “Ethiek heeft altijd te maken met 

waarden en normen. In mijn leven is eerlijkheid een belangrijke waarde. Normen 

die daar volgens mij bijhoren, gedragsregels, is dat ik niet lieg, dat ik niet steel... 

Met leugentjes om bestwil heb je dan een probleem.” Ze geeft als voorbeeld het 

dilemma wat te doen als een vriendin je trots haar nieuwe jurk laat zien en je hem 

afschuwelijk vindt. De klas zit niet om een oplossing verlegen: “Dan zeg je toch: ‘hij 

staat je prachtig, maar ik zou hem zelf niet kopen’”. Els gaat een stap verder: “Liegen 

tegen de Duitsers? Of als je bij de kassa teveel geld terugkrijgt en je bent zelf een arme 

student...” Een aantal leerlingen roept tegelijk dat ze het meestal houden, in zo’n 

geval. “Het is toch haar eigen domme fout.” Een enkeling gaat ertegenin: “Behalve 
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als iemand er pas werkt en heel zenuwachtig is. Het is heel erg als je kastekort hebt”. 

Sasha ziet het anders: “Tegenwoordig is het zo gemakkelijk, als je dan nog een fout 

maakt, ben je gewoon stom”. Veel leerlingen spreken uit ervaring, uit de tijd dat ze 

naast school een baan hadden als caissière in een supermarkt.61 Dat docent Els uit 

een andere wereld komt en vanuit haar relatief luxe positie anders met geld omgaat 

dan de meeste leerlingen in haar klas blijkt als niemand reageert op haar opmerking 

dat ze het wisselgeld niet eens nakijkt als ze boodschappen doet, en het dus niet 

merkt als ze te weinig of teveel terugkrijgt. 

Ter afsluiting van dit deel concludeert Els dat ethiek ook te maken heeft met 

geweten. “Stem in mijn hoofd”, roept Leila. Els corrigeert: “Stemmetje in mijn 

hart” en vraagt of iedereen dat heeft. Ze antwoordt zelf alvast dat het stemmetje bij 

sommigen niet erg ontwikkeld is. De klas lacht en geeft allerlei voorbeelden: zware 

criminelen, mannen die kinderen misbruiken. Els vraagt hoe het geweten zich 

vormt, en vult zelf meteen in: door opvoeding, door geloof, door lezen, om er een 

nieuwe vraag aan te koppelen en deze vervolgens ook weer zelf te beantwoorden. 

“Heeft iedereen dezelfde waarden en normen? Nee, want normen en waarden zijn 

tijd- en plaatsgebonden.” Als voorbeeld noemt ze dit keer de doodstraf. Jantien 

vertelt ongevraagd over een man in Amerika die onlangs ter dood gebracht is in de 

gaskamer. Meerdere leerlingen haken bij haar verhaal aan, ze hebben het gezien op 

tv. Els zegt het gemist te hebben. Ze geeft andere voorbeelden: abortus, euthanasie. 

Dan is het pauze. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik het lesboek door te kijken om een snelle 

indruk te krijgen van de thema’s die aan de orde komen en de wijze waarop. De 

leerlingen gaan de klas uit, om buiten te roken of iets te drinken te halen in de 

kantine. Ik noteer in mijn dagboek dat het niveau van de discussie in de klas 

beduidend hoger is dan het niveau van de groepsgesprekken die ik bijwoonde op 

de opleiding voor helpende. Ik ben onder de indruk van de vrije manier waarop 

leerlingen hardop denkend deelnemen en allerlei meningen naar voren brengen. Er 

is weinig weerstand in de les; de relevantie van het onderwerp wordt niet betwijfeld. 

Leerlingen luisteren naar elkaar en lijken geen last te hebben van spreekangst of 

stoerdoenerij. Wel vind ik de docent erg sturend. Ik verbaas me hoe meegaand 

en coöperatief de klas zich opstelt en zich schikt in de dominante vorm van 

communiceren die de docent hanteert: leerkracht stelt vragen en beantwoordt deze 

grotendeels zelf. Het is opvallend dat de wit-Hollandse leerlingen uit zichzelf vaker 

aan het woord zijn dan de leerlingen van kleur.

Een korte blik op de eerste pagina’s van het lesboek leert dat het een kleurenblinde, 

quasi-neutrale benadering van ethiek is. Na een korte uiteenzetting over normen en 

waarden, gewoonten en juiste manieren van handelen, geïllustreerd met alledaagse 

voorbeelden (het slurpen van thee is in Arabische landen normaal, maar geldt in 

Nederland als onbeleefd), volgt een alinea over beroepsethiek, met als voorbeeld 
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de beroepsethiek van artsen, die teruggaat op de eed van Hippocrates (Traject pmv, 

pp. 36-37). Andere voorbeelden die genoemd worden zijn het beroepsgeheim en de 

plicht iedereen te helpen zonder te discrimineren. 

Na een bruggetje over de beroepsethiek van een andere beroepsgroep, advocaten, 

verspringt het betoog naar een voor dit blok en deze opleiding belangrijk thema: 

euthanasie, het onderwerp van de tweede les in deze module. Ik neem me voor de 

tekst te kopiëren en nog eens rustig te lezen. De klas komt terug, we gaan verder 

met de les. Els schakelt over op een meer gerichte manier van bezig zijn met het 

centrale thema. Terwijl ze stencils uitdeelt met voorbeelden van ethische dilemma’s 

en bijbehorende opdrachten zegt ze met klem: “Ik ga jullie eens laten nadenken - 

maar dat hebben jullie eigenlijk de hele les al gedaan - jullie mogen dat nu met zijn 

tweeën gaan doen. We gaan nadenken over ethische dilemma’s”. Op het stencil staan 

opdrachten en twee korte krantenberichten, één over medische hulp aan mensen 

die illegaal in Nederland leven en één over de doodstraf. Ze leest de eerste opdracht 

hardop voor. “Noem twee voorbeelden van ethische dilemma’s.” Ze vertelt erbij 

dat ze op de toets soortgelijke opdrachten kunnen verwachten. Sasha is helemaal 

op dreef: “Maar je kunt toch nooit beoordelen of het goed is wat wij vinden?” Els 

beaamt: “Nee, dat is waar, maar wel of je begrepen hebt waarom iets een ethisch 

dilemma is.” 

Als leerlingen bepaalde voorbeelden aandragen van ethische dilemma’s 

structureert Els door telkens samen te vatten en aan te geven wat het problematische 

aan een bepaalde kwestie is. Ze spreekt leerlingen niet persoonlijk op waarden aan, 

hoogstens contrasteert ze waarden die zij naar voren brengen met andere waarden. 

Vervolgens buigen leerlingen zich in tweetallen over de krantenberichten. Na 

een paar minuten pakt Els het eerste krantenbericht erbij en analyseert hardop: 

“Waarom is het helpen van illegalen voor een huisarts een ethisch dilemma? Omdat 

er sprake is van botsende waarden: medemenselijkheid, beroepscode: de eed van 

Hippocrates, en de plicht zich aan de wet te houden”. 

Over het helpen van een illegale zwangere vrouw zijn de meningen verdeeld. 

Gül meent dat je moet helpen. “Het gaat toch om het leven van een kind?” Anderen 

zijn minder zachtzinnig en benadrukken dat mensen als deze vrouw geen recht 

hebben hier te zijn. Vanessa zegt wel te zullen helpen, maar zo’n vrouw tevens aan 

te geven bij de politie. Marjet meent daarop dat er een speciale kliniek zou moeten 

zijn voor deze mensen. Ik vertel dat er al zo’n organisatie is, De witte jas.62 Vanessa 

brengt ertegen in dat illegalen dan voorgetrokken worden en dat dat niet kan. Els 

laat het onderwerp rusten. Het bericht over de doodstraf roept meer controversie op 

en is voor sommige leerlingen een uitnodiging tot rechtse praat: de doodstraf is nog 

te licht voor sommige misdadigers, laat ze maar lekker rotten in een cel, de cellen 

hier zijn veel te comfortabel. De stemmen worden luider. Els grijpt in: “Oké, de 

gemoederen raken helemaal verhit. Niet doen”. Christa grapt: “Take it easy, take a Sisi!” 
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Els voert de spanning op door nog een ander heikel thema op te werpen: abortus. 

Ze schrijft op bord: ongeboren leven is moord. Tamara reageert onmiddellijk: “Hoe 

kun je nou iets vermoorden dat niet geboren is?” Al snel buitelen de meningen over 

elkaar heen. Mag een overtijdbehandeling wel of niet, mag een abortus nog bij zes of 

acht weken of zelfs bij twaalf weken, mag het als je verkracht bent... Het is opvallend 

hoe leerlingen en leerkracht de neiging hebben het veilig te houden en alleen over 

derden, buiten de klas, te praten in plaats van de eigen ervaringen erbij te betrekken. 

Niemand spreekt over abortus als eigen ervaring. Al heb ik zelf een abortus gehad 

en daar een feministische kijk op, houd ik wijselijk mijn mond. Ik wil niet het risico 

lopen al moreel veroordeeld te zijn en uit de gratie, nog voordat ik iemand heb 

uitgenodigd voor een interview. Ik stel me op als passieve observeerder en laat het 

participeren voor wat het is. 

Els brengt rust in de klas door een nieuw stencil uit te delen en de leerlingen 

in kleine groepen aan het werk te zetten. De laatste tien minuten van de les zijn 

de hoofden gebogen over stencil en schrift, naar aanleiding van een krantenbericht 

over voorrang in de zorg voor zieke werknemers boven zieke werklozen.63 Els 

geeft huiswerk op: het lezen van de inleidende pagina’s uit het lesboek (Traject 
pmv, basisdeel), het maken van vragen uit het bijbehorende verwerkingsdeel, 

plus opdrachten van de overgebleven stencils met krantenknipsels over ethische 

dilemma’s als de hongerstaking door witte illegale vrouwen van Turkse afkomst, die 

er hun verblijfsvergunning mee willen afdwingen.64  

De les is afgelopen. De klas maakt zich snel uit de voeten. Ik praat na met Els 

en vertel dat ik de indruk heb dat dit een goede klas is. Els relativeert dat het nu 

de eerste les is, dat de klas in de loop der jaren behoorlijk uitgedund is en dat het 

vroeger, in het eerste jaar, een verschrikkelijke groep was. Ook waren een aantal 

“probleemgevallen” vandaag afwezig. Ze noemt als voorbeeld de naam van een 

leerling die er wel was. Ze beschouwt haar ook als probleemgeval vanwege de 

moeilijke thuissituatie waarin ze verkeert. 

In mijn schrift schrijf ik dat het opvallend is dat geen van de leerlingen expliciet 

redeneert vanuit haar eigen geloofsovertuiging met daarmee verbonden moraal. Een 

aantal leerlingen is moslima, leid ik af uit de hoofddoeken die ze dragen in combinatie 

met hun Marokkaanse of Turkse namen. Van een andere leerling weet ik via de 

docent dat ze jehovagetuige is. Later, tijdens de vertoning van de documentaire over 

euthanasie, blijkt geloofsovertuiging wel degelijk aanleiding voor heftige innerlijke 

beroering en verontruste reacties. Het blijft echter bij gefluisterde tweegesprekken 

met bevriende, geloofsverwante klasgenoten. Leerlingen noch leerkracht maken 

cultuurverschil in ethiek rond kwesties van leven en dood bespreekbaar in de klas 

als geheel. Een gemiste kans. Is het een taboe erover te praten? Durft de docent er 

niet aan, uit angst voor grote meningsverschillen? 

In de tweede les ethiek begint Els zonder veel omhaal met de klassikale 
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behandeling van de vragen uit het boek die ze de vorige keer als huiswerk had 

opgegeven (Traject pmv, verwerkingsdeel, pp. 27-28). Het zijn kennisvragen, gebaseerd 

op de inleidende tekst over ethiek in het basisdeel (pp. 36-38). De tekst uit het lesboek 

veronderstelt ze als bekend, zonder tijd in te ruimen voor vragen. Buiten de les om 

geeft docent Els toe dat ze de tekst niet relevant genoeg vindt en bovendien nodeloos 

ingewikkeld. Ook uit het bijbehorende verwerkingsdeel slaat ze de meeste vragen 

over. Wel deelt ze alvast een aantal nieuwe krantenknipsels uit als huiswerk voor de 

volgende keer. De opdracht is de artikelen te lezen en vervolgens op te schrijven om 

welke waarden het gaat en wat het dilemma in de gegeven situatie is.

Ik heb de tekst thuis gelezen en geconcludeerd dat het boek weinig ruimte biedt 

voor het kritisch en intercultureel leren denken en discussiëren over euthanasie. De 

tekst beschrijft de geschiedenis van het ethische dilemma rond euthanasie vanuit 

het perspectief van de Nederlandse cultuur, zonder zich rekenschap te geven van 

de diverse samenstelling van de groepen Nederlandse staatsburgers die de tekst als 

verplichte kost voorgeschoteld krijgen om er later in de beroepspraktijk verantwoord 

mee om te kunnen gaan.65 Juist daarom behoeft de tekst wel degelijk uitleg en 

aanvulling in de klas. Door dit niet te doen mist de leerkracht een belangrijke 

kans te leren hoe leerlingen op de inhoud van de tekst reageren, te onderzoeken in 

hoeverre hun normen en waarden botsen met de dominante, en hen vervolgens uit 

te nodigen door middel van discussie hun denken over ethiek rond leven en dood 

te verruimen. 

Ook de paragraaf ‘Ethiek bij het vraagstuk van leven en dood’ wordt door Els 

niet behandeld in de klas. De paragraaf opent met het aanhalen van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, met als centraal uitgangspunt dat ieder 

mens recht op leven heeft. Deze waarde kan botsen met andere waarden, stelt de 

schrijver. Als voorbeeld noemt hij het recht op de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer en het recht op individuele vrijheid. Twee kwesties die hij in dit verband 

expliciet aan de orde stelt zijn euthanasie en abortus. De schrijver probeert lezers 

ontvankelijk te maken voor zijn boodschap door situaties voor te leggen waarin de 

keuze niet eenduidig is. “Iedereen heeft dus het recht om te leven, maar niet alle 

mensen willen gebruik maken van dit recht. Stel dat je ongeneeslijk ziek bent en 

je toekomst een lijdensweg zal worden. Of dat je een ongeluk hebt gehad en je je 

hele leven gekluisterd zult zijn aan je bed. Sommige mensen willen dan liever dood. 

In zo’n geval is het verstandig een levenstestament te maken.” Na een letterlijke 

vertaling van euthanasie als “milde dood” wordt euthanasie in de tekst als volgt 

gedefinieerd: “Euthanasie is een einde maken aan een ongeneeslijke ziekte en/

of ondraaglijk lijden door handelingen te verrichten of juist door handelingen 

achterwege te laten.” De definitie is de opmaat voor een nadere uitleg over het 

verschil tussen actieve en passieve euthanasie. 
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Het boek is geschreven voor de invoering van de euthanasiewet 

(levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), aangenomen in de Tweede 

Kamer in het najaar van 2000 en van kracht sinds het najaar van 2001. Euthanasie 

was in die tijd officieel nog strafbaar, al werden artsen die zich bij het uitvoeren 

van euthanasie aan bepaalde procedures hielden niet vervolgd. In de tekst wordt 

de ethische kwestie rond euthanasie gecomplificeerd door situaties te beschrijven 

waarin lijdenden niet in staat zijn zelf om euthanasie te verzoeken, omdat ze in coma 

liggen, te jong of ernstig verstandelijk gehandicapt zijn. Lezers wordt gevraagd hoe 

ze zelf zouden handelen als ze in de situatie verkeerden van Gerard Stinissen, die na 

jarenlang vergeefs aankloppen bij artsen zijn vrouw die al veertien jaar in coma lag 

eigenhandig uit haar lijden verloste. Ter afsluiting wordt het ethische dilemma rond 

euthanasie als volgt samengevat. “Euthanasie is een waardenprobleem, een ethisch 

dilemma. Het recht op leven botst met het recht op een menswaardig bestaan en 

persoonlijke vrijheid. Hoe jij ten opzichte van euthanasie staat, is afhankelijk van 

jouw waarden en normen. Misschien vind jij dat in sommige gevallen euthanasie 

de enige oplossing is. Maar dan ontstaat weer een nieuw probleem: ‘Waar ligt de 

grens?’” (Traject pmv, basisdeel, p. 37).

De tweede les is snel om. De klas ging mee in Els’ opzet de kennisvragen uit het 

boek achter elkaar af te werken en vervolgens in tweetallen aan nieuwe opdrachten 

op stencil te werken. In de derde les vult Els de leemte die in haar ogen bestaat in de 

lesboeken Traject pmv (basisdeel en verwerkingsdeel) op met passages uit een ander 

boek: De terminale zorgvrager. De passages dienen als voorbereiding op de vertoning 

van de documentaire Dood op verzoek in de vierde les, uitgezonden op televisie in 

1994.66 Het dunne boek is gericht op zelfstudie en geschreven rond de casus van 

mevrouw van Oudorp, een vrouw van 71, bij wie na een borstamputatie uitzaaiingen 

geconstateerd werden. Door een chemokuur en bestraling ernstig verzwakt kan zij 

het huishouden van haar en haar man als ook de verzorging van zichzelf niet langer 

aan. Haar leven ervaart ze in toenemende mate als ondraaglijk, vooral door de pijn die 

ze heeft, lezen we. Via kennisvragen en korte opdrachten worden leerlingen door het 

verloop van haar ziekte en hulpbehoevendheid geleid, om tenslotte geconfronteerd 

te worden met haar verzoek aan de dokter om van alle ellende verlost te worden. 

Rond de casus worden op de drie onderdelen van verzorging: huishoudelijke 

zorg, lichamelijke verzorging en psychosociale begeleiding extra teksten 

aangeboden ter verdieping van de stof. Els behandelt een kleine selectie van 

voornamelijk kennisvragen over euthanasie (De terminale zorgvrager, pp. 31-34). De 

laatste vraag uit het boek, naar verschillende visies op sterven en dood geïnspireerd 

door christendom, islam of humanisme, slaat ze over. Ze houdt haar leerlingen voor 

dat het belangrijkste is “de procedure rond euthanasie te kennen”. 

Als we binnenkomen voor de vierde les in het kader van de module ethiek in de 

zorg staan de televisie en videorecorder al klaar. Als opening behandelt Els in snel 
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tempo de kennisvragen over euthanasie uit het verwerkingsdeel, huiswerk voor 

vandaag. Vraag 1: “Leg in eigen woorden het ethisch dilemma rond euthanasie uit”. 

Na een beurt waarop een aarzelend antwoord volgt, vat Els zelf kort samen en schrijft 

op bord: “zelfbeschikking, menswaardigheid <-> recht om leven te beëindigen”, met 

daaronder de vraag: “Waar ligt de grens? Baby’s, demente bejaarden, mensen in coma, 

psychisch lijden”. Els is zelf het meest aan het woord. Dat doet ze uit tijdgebrek: de 

documentaire duurt ruim een uur en dan is de les om. Al tijdens de eerste les meldde 

Els dat het een aangrijpende documentaire is. Des te opmerkelijker is het dat ze het 

vertonen ervan zo krap inplant dat er geen tijd is om na te praten. 

Els geeft vooraf een “kijkopdracht” mee. Leerlingen moeten als huiswerk een 

recensie schrijven van de documentaire volgens de richtlijnen op het stencil dat ze 

uitdeelt. Ze moeten bij het kijken daarom gericht op een aantal dingen letten. De 

recensie geldt als toetsonderdeel. De inhoud van de documentaire moet er beknopt 

in worden weergegeven, met aandacht voor de redenen waarom de hoofdpersoon 

voor euthanasie kiest en de voorwaarden voor het correct toepassen van euthanasie 

zoals die in de documentaire naar voren komen. In de tweede plaats moet de eigen 

mening gegeven worden over de documentaire als geheel en over de beslissing deze 

op televisie uit te zenden. Het moet een lopend verhaal zijn van minimaal twee 

bladzijden op A-4 formaat. 

De documentaire toont de laatste levensdagen van Cees. In de inleiding vertelt 

zijn huisarts dat hij gemiddeld drie tot vier keer per jaar euthanasie toepast. Cees 

heeft hem herhaaldelijk gevraagd een eind aan zijn leven te maken. De huisarts 

is overtuigd van de duurzaamheid van zijn verzoek en heeft toegezegd hem te 

helpen. “Het is een noodkreet voor mij. Wat kan ik die man anders bieden?” Thuis, 

aan een gracht in Amsterdam, leggen Cees en zijn vrouw uit dat hij lijdt aan ALS 

(amyotrofische laterale sclerose), een ongeneeslijke, progressieve spierziekte met 

een akelig verloop. De prognose is totale verlamming door verharding van de 

zenuwbanen in de hersenen. Uiteindelijk volgt de dood door stikken (respiratoire 

insufficiëntie). Er zijn geen medicijnen, hoogstens kunnen hulpmiddelen het lijden 

wat verlichten.

Op het moment waarop we Cees leren kennen zit hij in een rolstoel. Hij heeft 

het al vaak benauwd en krijgt steeds meer problemen met slikken en spreken. Hij 

communiceert via een typemachine. Hij laat weten niet tot het einde toe te willen 

lijden. Zijn vrouw vertelt dat hij niet naar een ziekenhuis wil en ook niet aan de 

beademing. Cees is bang in een ziekenhuis zijn wens om geholpen te worden bij 

het sterven niet meer kenbaar te kunnen maken. Het is een triest gezicht, ook wel 

ontroerend, het echtpaar met elkaar bezig te zien. In de eerste minuten is de klas 

nog onrustig. Khadija zegt tegen haar buurvrouw Latifa: “Hou je kop, stom wijf!” Els 

reageert met: “Nou zeg...” Anderen waarschuwen lachend, met een schuin oog naar 

mij: “Kijk uit, Khadija, alles wordt opgeschreven!” Ik zeg: “Dat valt wel mee, hoor”, 
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maar bloos toch. Els grijpt in: “Hou nou eens op, baby’s! Kom op!” en maant de klas 

serieus naar de film te kijken. Eva werpt ons een chocolade-eitje toe. 
In de documentaire wisselen beelden van thuis zich af met beelden van de 

spreekkamer van de huisarts, waarin deze uitlegt wat er aan de hand is en hoe hij 

met Cees’ verzoek om euthanasie omgaat. Ook zien we de arts op huisbezoek komen 

en met Cees overleggen over het uitnodigen van een tweede arts, een wettelijke 

verplichting in de procedure rond euthanasie. “Je bent verdrietig, hè, Cees?” zegt de 

arts, waarop Cees met gierende uithalen begint te huilen. “Zielig man”, zegt Latifa 

tegen haar buurvrouw. Ik zit aan de andere kant van haar, dus ik hoor wat ze zegt.  

“Het is verboden bij ons, euthanasie”, fluistert Latifa vervolgens. Haar buurvrouw 

Khadija antwoordt: “Ik zou niet tien jaar willen leven zoals die man. Dan maar 

dood”. Latifa: “Het is een straf van God, als je zo ziek bent”.

Als de tweede arts op bezoek is geweest, worden de voorbereidingen voor het 

sterven in gang gezet. Cees’ gezondheid gaat hard achteruit en hij heeft veel pijn. De 

klas wordt steeds stiller en kijkt geconcentreerd. Sommigen maken aantekeningen. 

Bij beelden van het voorbereiden van het slotakkoord, zoals Cees het noemt in zijn 

dagboek waaruit zijn vrouw voorleest, neemt de spanning in de klas toe. Latifa 

huivert als ze de huisarts bezig ziet: “Die gaat hem vermoorden! Eng man!” De 

huisarts vraagt zich hardop af hoe hij zou zijn als hij niet met dit soort beslissingen 

te maken zou hebben. De daad, het toepassen van euthanasie, maakt hem somber, 

meent hij zelf. “Als ik op vrijdag iemand laat inslapen, kan ik niet op zaterdag 

carnaval gaan vieren. Dan maalt het in mijn hoofd.” 

De laatste tien minuten van de documentaire zijn dramatisch. Cees, zijn vrouw 

en zijn huisarts praten voortdurend over het op handen zijnde sterven en treffen 

de laatste voorbereidingen. Cees typt, zijn vrouw leest: “Laten we het maar niet 

uitstellen”. Khadija zegt hardop: “Met andere woorden: ik wil dood!” Latifa kan het 

bijna niet aanzien, zo erg en eng vindt ze het. “Shit man!” Ze kruipt met haar grote 

lichaam weg achter haar tengere buurvrouw. In de rest van de klas klinkt hier en 

daar gekuch of gesnuf. Sommigen staan op en gaan de klas uit. De leerkracht laat ze 

begaan. Latifa kan er niet over uit dat dit mag en dat het ook nog gefilmd wordt. “Ik 

zou het niet toelaten”, zegt ze, tegen niemand in het bijzonder. Khadija vraagt: “Wat 

moet je dan?” Latifa antwoordt: “Gewoon, laten”. Khadija ziet het anders. “Dan heb 

je de hele dag pijn en ellende.” 

Op het televisiescherm zien we hoe de arts de eerste injectie met een slaapmiddel 

vult. Hij legt Cees uit dat de bedoeling is dat hij daarmee lekker wegdommelt, 

zonder dromen. Het duurt vijf of tien minuten. Dan volgt de tweede injectie, met 

een spierverslappend middel. Deze legt uiteindelijk het hart, ook een spier, stil. 

Latifa blijft ervan gruwen. “Ik zou het niet kunnen, hoor. Het mag echt niet.” Cees 

kreunt. “Het is goed hoor, Cees”, zegt de arts en vraagt aan zijn echtgenote of ze het 

naar vindt nu te blijven kijken. Zij antwoordt dat ze het heel mooi vindt zo, heel 
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rustig. Enkele minuten na het geven van de tweede injectie overlijdt Cees. De arts 

legt hem recht en loopt even de kamer uit, om zijn vrouw de gelegenheid te geven 

met haar overleden man alleen te zijn. 

De laatste beelden tonen de komst van de lijkschouwer, die allerlei formulieren 

invult. Er biggelt een traan over mijn wang, die ik tersluiks wegveeg. Hier en daar 

halen leerlingen een pakje zakdoeken te voorschijn. Een enkeling staat op en 

verdwijnt naar de gang. Ik denk aan de leerlingen die in de toekomst als beroepskracht 

met stervende mensen en wellicht ook met euthanasie te maken zullen krijgen. Zou 

het wennen? Hoe zouden ze in zorginstellingen omgaan met verzorgenden als Latifa 

die vanuit hun geloofsovertuiging tegen euthanasie zijn? Moeten die gewoon hun 

werk doen, waardoor ze er meer of minder direct mee geconfronteerd worden?67 

Voor dergelijke vragen is geen ruimte in de les, evenmin voor de heftige emoties die 

de documentaire, de live show van euthanasie, bij de leerlingen oproept. 

Het is tijd. De film is bijna afgelopen. Zonder omhaal zet Els de video uit, om nog 

een paar minuten te kunnen napraten. Voor de klas is dat echter het signaal dat de les 

ten einde is. Leerlingen pakken hun tassen in en sommigen verdwijnen al richting 

gang. Ik vraag aan een paar leerlingen naast me wat ze ervan vonden. “Moeilijk”, zegt 

Sasha, “best wel heftig”. Meral zegt niets, maar is zichtbaar aangeslagen. Els sputtert 

nog wat tegen, maar de leerlingen doen alsof ze het niet horen. “Een volgende keer 

wachten jullie tot de les is afgelopen”, roept ze nog. “En denk aan je huiswerk en aan 

de recensie!” 

Als iedereen de klas uit is, vertelt Els dat ze zelf ook volschoot toen ze de film 

voor de eerste keer zag. Ze vindt het nog steeds moeilijk ernaar te kijken. Ik merk 

op dat het me verbaast dat er niet nagepraat wordt bij zo’n inderdaad aangrijpende 

film over een toch controversiële praktijk als euthanasie. Els antwoordt dat ze er nog 

op terug zal komen in een volgende les, ook naar aanleiding van de opdracht er een 

recensie over te schrijven. De volgende les is pas over twee weken, want volgende 

week is het goede vrijdag en dan is de school dicht. In gedachten vraag ik me af 

hoe leerlingen de film, de vragen en angsten die hij oproept in de tussentijd zullen 

verwerken. 

Twee weken later blijken de meeste leerlingen de recensie nog niet te hebben 

geschreven. Een enkeling vatte de opdracht heel serieus op en levert twee of drie 

keurig getypte blaadjes in. Els waarschuwt dat de recensie “vrij zwaar” meetelt bij 

de eindbeoordeling van deze module. Christa haalt haar schouders op: “Dat horen 

we wel vaker: ‘wacht maar tot de toets’.” Els negeert haar commentaar en schrijft op 

bord: “Arbeid”. Anders dan ze van plan zei te zijn, twee weken geleden, komt ze niet 

terug op de film, noch op het onderwerp. Ze volgt daarmee consequent het schema 

dat ze in de eerste les uitdeelde. Niemand brengt er iets tegen in. 

In hoog tempo behandelt Els de geschiedenis van het arbeidsethos, van de oude 

Egyptenaren en Grieken via het calvinisme tot aan het (post)industriële tijdperk. Ze 
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schrijft het hele bord vol met jaartallen en trefwoorden. Er is veel weerstand tegen 

het verhaal. Leerlingen zeggen openlijk dat hen dit niet interesseert, iemand geeft 

aan er hoofdpijn van te krijgen en een derde zegt hardop dat ze overweegt naar 

huis te gaan. Els gaat stug door. De protesten verstommen niet. Tamara meent dat 

ze dit in het tweede jaar ook al gehad hebben en Esther vult aan dat ze het op de 

middelbare school ook al uit den treure aan hebben moeten horen. Tamara sneert 

hardop: “Wat heb je vandaag geleerd? Helemaal niks, de hele dag al niet.” Jantien 

vult aan: “En gisteren ook al niet.” Esther zegt troostend dat mensen zich ook maar 

twintig minuten kunnen concentreren, dus dat het geen wonder is dat ze geen zin 

meer hebben. Toch vraagt ze zich even later hardop af: “Waarom zit ik hier een half 

jaar, terwijl het ook in een half uur kan?” 

Els gaat door, alsof ze de protesten niet hoort. Na drie kwartier pakt ze het 

werkboek erbij om de kennisvragen door te nemen. “Wat is een arbeidsethos?” Stilte. 

“Jongens, jullie moeten wel je huiswerk maken.” Els beantwoordt de vraag zelf en 

gaat door met de volgende. “Noem een spreekwoord waaruit blijkt dat werken goed 

voor je is.” Stilte. Khadija krijgt een beurt, maar haalt haar schouders op. Els raakt 

geïrriteerd: “Hoe kan dat nou? Daar heb je toch over gelezen als huiswerk?” De 

klas ontkent. Zuchtend somt Els er zelf een paar op: “wie niet werkt, zal niet eten”, 

“arbeid adelt”. “Kennen jullie er ook één dat arbeid juist niet goed voor je is?”, vraagt 

ze. Sasha: “Werken is voor de dommen!” Els reageert verheugd. Eindelijk komt de les 

op gang. Ter geruststelling zegt ze dat ze dit soort vragen niet zal stellen op de toets. 

Vervolgens vraagt ze Leila hoe mensen in de middeleeuwen over werken dachten. 

Leila: “Om in leven te blijven.” Els: “Ja, als noodzakelijk kwaad. De anderen zaten 

lekker in een kasteel en gingen dan een beetje vechten en feesten enzo.” 

De klas heeft er duidelijk geen zin in vandaag. De respons is zeer matig. Els kijkt 

in het boek en zoekt er een leuke vraag uit. “‘Hoe zou je je eigen arbeidsmoraal 

omschrijven?’ Dat vind ik wel een leuke. Zijn jullie workaholics?” Geen reactie. “Maar 

jullie werken eigenlijk nog niet echt, hè?” Christa antwoordt verontwaardigd: “Ik 

wel hoor. Elke zaterdag.” Khadija betrekt de vraag op werken in school en bekent 

nooit huiswerk te maken. “Als ik iets moet inleveren, dan ga ik het pas maken.” Els 

vraagt of het dan goed wordt. “Nee”, geeft Khadija toe, “want dan heb ik haast.” Els 

probeert het nog eens. “Volgens mij zijn er onder jullie wel enkele workaholics. Wat 

zijn dat eigenlijk? Bij mijn collega’s zijn er ook wel een paar, hoor, en ik heb het zelf 

ook wel een beetje. Wat is het gevaar? Stress.” Sasha: “Mijn vader heeft dat ook. Dan 

gaat hij in het weekend ook weer werken.” 

Els heeft er genoeg van de antwoorden uit haar leerlingen te trekken. Ze geeft 

opdracht een krantenartikel te lezen over bijstandsmoeders.68 “Ik wil jullie eerst eens 

laten nadenken over de bijstandsmoeders die moeten gaan werken. Meestal zijn het 

gescheiden vrouwen met kinderen. Wanneer moeten ze gaan werken? Het blijkt nu 

dat het niet goed werkt. Het artikel gaat daarover. Dat ga je lezen en dan maak je de 
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vragen als huiswerk. Je hoeft het niet in te leveren, maar het is wel goed dat je het 

op schrift maakt. Het is om je te laten nadenken over de betekenis van arbeid. Als je 

op de toets je mening moet geven over bijvoorbeeld arbeidsmoraal, dan kan je die 

kennis er misschien in verwerken.”

Vlak voor de les vertelde Els dat ze erg moe is. Het is te merken aan de manier 

waarop ze vandaag lesgeeft. Terwijl ze het artikel over de bijstandsmoeders uitdeelt 

benadrukt ze nog eens dat het handig is voor de toets. Ze probeert de sfeer te redden 

met een grapje: “Jongens, aan het werk. Ga je werkje doen!” Christa geeft lik op stuk: 

“We zijn geen kleuters! Het lijkt af en toe misschien wel zo, maar we kunnen ons 

heus wel gedragen.” Els geeft het op. Ze heeft nog een video op haar programma 

staan en besluit die nu te vertonen. De video heet Een beschuitje in zessen en gaat over 

werkdruk in verzorgingshuizen.69 De samenhang met het centrale thema ethiek is 

vooraf niet meteen duidelijk. “Jullie mogen alleen kijken, deze keer, maar ik wil wel 

dat jullie een beetje gericht kijken. In de video zie je twee dames aan het woord, 

een helpende en een verzorgende. Let nou eens op wat het arbeidsethos van deze 

dames is. En of het herkenbaar is voor jullie wat ze vertellen, want jullie hebben 

zelf natuurlijk ook veel ervaring.” Als Els aanstalten maakt om de video te starten, 

pakt Tamara haar tas in. Jantien roept: “Volgens mij hebben we deze al gezien!”, om 

vervolgens minachtend te zeggen: “Ze laten ons hier alles dubbel zien”.70 Els blijft 

onverstoorbaar en zet de video aan. 

De klas is onrustig. De een na de ander geeft spottend commentaar op de 

beelden, wat bij de rest van de klas veel hilariteit veroorzaakt. Sommige leerlingen 

kijken nauwelijks en werken in plaats daarvan aan hun opdrachten. Angela schrijft 

een opstel voor omgangskunde, met de vooraf door de docent bepaalde titel: Mijn 
leven als verzorgende in 2020. Ik mag de eerste regels lezen. “In 2020 ben ik 41 jaar en 

verpleegkundige in het OLVG. Ik woon in een vierkamerwoning met mijn man 

en zoontje van zeven in Amsterdam-Oost.” Anderen kletsen onder het kijken over 

andere zaken. Ik ben toch weer getroffen door de film, al zie ik hem inmiddels ook 

voor de derde keer. Niet zozeer de werkdruk van de verzorgenden raakt me - telkens 

gaat de pieper en moeten ze van de ene kamer naar de andere rennen, om te kijken 

wat er is, waarbij ze bijvoorbeeld een halfgewassen bewoner in bed achterlaten 

om de volgende met zijn kunstgebit te helpen - als wel de treurigheid van de 

levensomstandigheden van de ouderen die in beeld komen, de leegte waarin ze hun 

dagen doorbrengen. Uit de mond van verzorgende Ans, één van de hoofdpersonen 

in de film, teken ik op: “Het is een dooddoener te zeggen dat je je moeder hier ook 

graag verzorgd zou zien”. Ze maakt een gebaar naar haar hoofd: je zou wel gek zijn!

 Als de film is afgelopen beginnen de leerlingen net als de vorige keer alvast 

hun tassen in te pakken. Els probeert hen nog even tegen te houden. “Eventjes, 

eventjes. Is het herkenbaar of is het overdreven?” Leerlingen roepen in koor dat het 

heel herkenbaar is, alles eigenlijk. Els vraagt wat ze vinden van de arbeidsmoraal 
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van de verzorgende die vertelde zich af en toe ziek te melden als het haar allemaal 

teveel wordt. Christa meent dat het niets oplost. De anderen bewegen zich richting 

uitgang. Els roept hen terug om een stencil uit te kunnen delen met aanwijzingen 

voor het voorbereiden van de toets. Op de valreep vraagt ze hen nog eens na te 

denken over werkdruk in de gezondheidszorg en in andere sectoren, als huiswerk 

voor de volgende keer. 

Als Els voor de laatste les, een herhalingsles, wat verlaat binnenkomt zit de 

klas met de jas aan te kletsen. Ze vraagt ontstemd: “Waarom hebben jullie al die 

tassen nog op tafel?” Marjet antwoordt luid: “Omdat u dat ook heeft!”, en vraagt 

vervolgens waarom ze dat toch zo graag wil, die tassen van tafel. Els legt uit dat ze 

het een akelig gezicht vindt. Marjet wendt zich tot mij en roept bevelend: “Ellis, 

doe die tas van tafel!” Braaf leg ik mijn handtas naast mijn werktas op de grond. 

“Laten we even lezen...”, opent Els. “Nee”, onderbreekt Marjet, “laten we het gewoon 

even bespreken. Wie weet wat euthanasie is?” Els gaat mee in de rolomkering en 

antwoordt: “Een milde dood.” Marjet vervolgt op een frikkentoon: “Is dat hetzelfde 

als zelfdoding?” Els geeft opnieuw antwoord. De rest van de klas kijkt alsof het hen 

niet aangaat. Marjet maakt er een show van en neemt de vragen uit het boek een voor 

een door. Het gaat lekker snel. 

Na vijf minuten grijpt Els in en zegt dat het zo wel genoeg is. Ze wappert met een 

stencil waarop een krantenartikel staat. “Misschien doe ik er wat mee voor de toets”, 

waarschuwt ze. Het artikel gaat over problemen met chronisch zieken en terminale 

patiënten in verpleeghuizen. Ze hebben dure medicijnen nodig en daar is geen 

budget voor. In een tweede krantenbericht legt een arts uit dat goede palliatieve 

zorg in de meeste gevallen euthanasie overbodig maakt. Els gaat niet in op de 

inhoud of strekking van de artikelen. Ze pakt het boek erbij (Terminale zorgvrager) en 

gaat verder met de behandeling van de vragen over euthanasie. “Vraag 66: Stel je voor 

dat iemand die je heel goed kent en die je erg graag mag zo ziek is dat hij alleen nog 

maar door machines in leven gehouden kan worden. De artsen praten met jou over 

de vraag hoe het nu verder moet. Welke zaken zou je dan naar voren brengen?”71 

Christa roept: “Maak het dan maar af”. Khadija gaat ertegen in: “Maar je weet nooit 

zeker of iemand gezegd heeft hoe het moet, of hoe hij het wil, als hij bijvoorbeeld in 

coma raakt.” 

Els koppelt er de volgende vraag aan: “Wie kan bepalen of iemand wel of niet kan 

of mag sterven? Op welke gronden?” Angela antwoordt: “Niemand”. Marjet meent: 

“De arts”. Tamara is van mening dat ieder mens dat alleen zelf kan bepalen. “Maar”, 

zegt ze hoopvol, “als je lichaam het echt niet meer aankan, dan ga je vanzelf wel 

op een natuurlijke manier dood.” Angela is het met haar eens. “Ja, dat vind ik ook. 

Niemand kan dat voor een ander bepalen.” “Next”, roept Christa. 

De volgende vraag betreft het verschil tussen euthanasie, zelfdoding en moord. 

Tamara meent dat het een verschil is of je het - euthanasie bedoelt ze - doet uit 
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woede of met liefde. “Ja, nou, oké”, besluit Els, “we gaan door. Vraag 70. Stellingen. 

Stelling 1: ‘Toepassing van euthanasie is eerbied tonen voor het menselijk leven’.” 

Marjet neemt ongevraagd de beurt en antwoordt: “Ja.” Els brengt ertegen in: 

“Andere mensen zullen juist weer zeggen...” Vanessa laat haar niet uitpraten, maar 

zegt: “Dat heb je met alles. Je kunt alles van twee kanten bekijken”. “Ja”, geeft Els 

toe, “dat zijn dan van die ethische dilemma’s. Stelling 2: ‘Alleen de arts mag beslissen 

over toepassing van euthanasie’. Denk bijvoorbeeld aan die zaak Stinissen, met die 

vrouw in coma en die jarenlange rechtszaak of het mocht of niet, euthanasie.” 

Marjet: “Mag je niet trouwen met iemand van een ander geloof?” “Hè, waar hebben 

jullie het over?”, reageert Els ontstemd. “Ik heb even een interview met Gül”, legt 

Marjet zonder blikken of blozen uit. Els verheft haar stem: “Niet onder de les!” Ze 

slaat een paar stellingen over en leest de laatste voor: “Euthanasie kun je je familie 

niet aandoen”. Gül is het ermee eens. Ze zou haar familie tot het laatst toe blijven 

verzorgen. “Ook als iemand heel erg veel pijn heeft?”, informeert Els. “Ja”, houdt 

Gül vol.

Opeens herinnert Els zich de documentaire die ze samen zagen. Niet eerder 

kwam ze erop terug. Ze informeert alsnog wat de video bij hen opriep. Marjet vertelt 

dat ze in de tram naar huis erom moest huilen. Esther gaf toe dat ze met een brok 

in haar keel heeft zitten kijken en er nog lang over nagedacht heeft. De anderen 

reageren niet. De les is bijna afgelopen. Tassen worden alvast ingepakt. Els wijst nog 

eens op het stencil met tips voor de voorbereiding van de toets en wenst iedereen 

succes met de toetsweek, volgende week. 

Als iedereen de klas uit is legt Els uit dat ze in de meivakantie al het werk in 

de mappen zal nakijken om te zien of iedereen aan de opdrachten heeft voldaan. 

Degenen die op onderdelen onvoldoende scoren krijgen hun map terug voor een 

herkansing. De anderen krijgen hun map mee bij de diploma-uitreiking in juli. 

Voor de toets zegt Els een oude zelfgemaakte herkansingstoets te nemen die ze nog 

niet eerder heeft gebruikt. Ze laat hem mij alvast zien: acht open vragen variërend 

van kennisvraag tot beknopte casus. Eén van de vragen betreft een casus van een 

levensmoede oude dame die haar verzorgende toevertrouwt niet verder te willen 

leven en haar tegelijkertijd op het hart drukt daar met niemand anders over te 

praten. De bijbehorende vragen luiden: “Is hier sprake van een ethisch dilemma? 

Waarom wel/niet? Beschrijf welke keuze jij zou maken, waarom je die keuze maakt 

en welke gevolgen die kan hebben.” Voor de beoordeling telt de redenering; fout 

kunnen de antwoorden niet zijn, zoals enkele leerlingen tijdens de eerste les van de 

module al opmerkten. Een andere vraag gaat over een arts in Amerika, Kevorkian, 

door de media Doctor Death genoemd, die veroordeeld dreigt te worden voor hulp bij 

zelfdoding.72 Els zegt te verwachten dat de meesten de toets wel zullen halen. Ze is 

tevreden. Het is gelukt alle stof te behandelen binnen de acht lessen en de klas deed 

redelijk mee. 
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Lang na de toets - iedereen in klas 3 B haalde een voldoende - loop ik nog met 

vragen rond. Welke conclusies zouden leerlingen verbinden aan de wijze waarop 

ze in de klas hebben moeten nadenken over ethische dilemma’s? Hoe integreren 

zij verschillende manieren van denken over kwesties van leven en dood met hun 

eigen overtuigingen en opvattingen en hoe vertalen zij deze verschillende manieren 

tenslotte in richtlijnen voor eigen handelen in de beroepspraktijk van de zorg? 

Zittend in de klas bij Els werd ik door twijfel bevangen of leerlingen op school 

voldoende toegerust worden om de praktijk met vertrouwen tegemoet te kunnen 

treden, met hun diploma in de hand en hun speld op de borst. Er waren aanzetten 

in de goede richting, zoals het stellen van einddoelen vooraf, het gebruiken van 

casussen, het vrij associëren en discussiëren. Veel kansen bleven echter ook onbenut, 

omdat de basisstructuur van de interactie in de klas rigide is, de lessen primair 

toetsgericht zijn en binnen het nauwe kader van een vakgebied blijven. Er is weinig 

tijd diepgaand door te praten over grote thema’s als ernstig lijden, versterving 

of euthanasie, thema’s die direct relevant zijn in de beroepspraktijk. Ook het 

uitwisselen van stage-ervaringen omtrent dilemma’s in de beroepspraktijk kwam 

slechts mondjesmaat aan bod. Er werd nauwelijks gevraagd naar eigen manieren 

van denken over kwesties van leven en dood, right or wrong, verbonden aan de 

verschillende culturele tradities waarmee leerlingen zich identificeren. Belangrijke 

leermomenten bleven daardoor onbenut. Het verder ontwikkelen van het eigen 

vocabulaire en handelingsrepertoire krijgt daardoor in de lessen persoonlijke  & 

maatschappelijke vorming onvoldoende ruimte. De kloof tussen het schoolse leren 

en de beroepspraktijk moeten leerlingen individueel, of in ieder geval buiten de 

les zien te overbruggen. Pogingen van leerlingen in te grijpen teneinde de lessen 

productiever of interessanter te maken liepen stuk op het hardnekkige streven van 

de leerkracht de regie in handen te houden en het leerproces te structureren door 

het lezen van teksten en het maken van schriftelijke opdrachten. 

4.5. Eilandencultuur - conclusie
Nadat Zina de eerste weken van haar stage in een verzorgingshuis had lopen 

rennen, besloot ze dat het genoeg was. Ze stopte met rennen en beloofde zichzelf 

dat ze dit soort werk geen jaren hoefde te doen. Ze kon het wel, maar ze wilde het 

niet. In haar jaar is ze niet de enige die er zo over denkt. Meer dan de helft van de 

derdejaars verzorgenden zegt verder te willen studeren, net als het merendeel van de 

leerling-helpenden.73 Dat een groot deel van de leerlingen op beide zorgopleidingen 

haar beroepskeuze herziet of besluit verder te leren wijst erop dat leerkrachten 

en praktijkbegeleiders er onvoldoende in slagen leerlingen te binden aan het 

beroepsveld. Leerlingen identificeren zich niet positief met beroepskrachten en 

manieren van werken in met name de ouderenzorg, maar distantiëren zich er juist 
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van. Daarmee nemen ze ook afstand van het aanbod van de school, en de mogelijke 

kwalificaties. Hiervoor zijn een aantal verklaringen te geven, op het niveau van de 

opleidingspraktijk en van het beroepsveld. 

In dit hoofdstuk is vooral gekeken naar de invloed van de opleidingspraktijk, 

van binnenschoolse processen, op de identificaties van helpenden en verzorgenden 

in wording. De twee cases die ik opvoerde maken duidelijk dat leerkrachten een 

groot stempel drukken op de vormgeving, inhoud en reikwijdte van het leren in de 

klas. De leerstof staat centraal, het halen van de toets is het primaire doel. Leerlingen 

krijgen weinig kansen hun ervaringen in het werkveld te bespreken en tot begrip te 

brengen in de klas. Belangrijke leermomenten blijven daardoor onbenut. 

De cases zijn exemplarisch voor de dominante stijl van lesgeven op de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. In hun vastbeslotenheid de regie te 

voeren en hun voorkeur voor chalk and talk en written work gaan leerkrachten voorbij 

aan de kloof die bestaat tussen het schoolse leren en het leren door deelnemen als op 

stage. Leerlingen zijn zich bewust van die kloof, maar slagen er niet in deze in het 

groepsproces bewust te maken of te overbruggen. Dit heeft te maken met het feit dat 

er in de klas, en in het verlengde daarvan, in het hele curriculum, weinig ruimte is 

voor eigen inbreng van leerlingen. 

Een tweede opmerkelijk aspect dat zowel uit de bemiddelende teksten 

als uit de lespraktijken naar voren komt, is het gebrek aan afstemming in de 

behandeling van deelaspecten van theorie, beroeps- en identiteitsvorming. Elk vak 

of elke deelkwalificatie heeft zijn eigen minicurriculum, zijn eigen lesmethoden en 

lesmateriaal. Leerkrachten vormen met hun vakgebieden als het ware eilandjes in 

de school, waarbij ze hooguit af en toe een brug slaan of een pontje sturen naar een 

ander vakgebied. Er is weinig ruimte voor samenwerking tussen leerkrachten, noch 

voor het integreren van vakken of vaardigheden, of liever: leerkrachten maken die 

ruimte niet. In de praktijk blijkt het met name voor leerling-helpenden verwarrend 

wanneer wat op het programma staat. Ook sluit het onderwijsprogramma vaak 

niet aan op de stage-ervaringen in de beroepspraktijk. Een neveneffect van deze 

organisatie van het curriculum is dat leerkrachten hun vakgebied strikter dan nodig 

of zinnig is afbakenen en verantwoordelijkheid voor het behandelen van heikele 

thema’s kunnen afschuiven op collega’s, zoals de case over de huid liet zien. 

De eilandencultuur is er ook de oorzaak van dat een vak dat de rode draad zou 

moeten vormen in de zorgopleidingen, “interactie in beroepssituaties”, ook wel 

aangeduid met de oude naam “sociaal-agogische vorming”, een ondergeschoven 

kind is in het lesprogramma. Het vak biedt potentieel de meeste ruimte voor 

reflectie op het eigen handelen en denken, als ook voor verruiming van het eigen 

handelingsrepertoire. Integratie van de verschillende onderdelen van de beroeps- en 

identiteitsvorming, met name het (leren) werken vanuit een juiste beroepshouding, 

dat wil zeggen acceptabel naar standaarden in de zorgsector en naar eigen 
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maatstaven, wordt daardoor grotendeels aan de leerlingen zelf overgelaten, in het 

buitenschoolse leren op stage of elders. Bovendien wordt (werk)ervaring niet ingezet 

als gelijkwaardige bron van kennis/kunde naast theorie en praktijkoefeningen.

Ten derde geeft de school zich vooralsnog onvoldoende rekenschap van de 

veranderde samenstelling van haar leerlingenpopulatie. Op geen enkel niveau 

wordt een serieus begin gemaakt met het interculturaliseren van haar praktijken.74 

Verschillen tussen leerlingen, ingegeven door een reeks aan identificaties, zijn 

onmiskenbaar van invloed op het beroepsvormingsproces. Ze zijn echter voor 

leerkrachten geen aanleiding voor kritisch onderzoek in/met de klas en worden 

zelden ingezet ter verruiming van het individuele of groepsgewijze leerproces. 

Protesten van leerlingen tegen verkeerde veronderstellingen, onhandige 

formuleringen of discutabele handelwijzen van leerkrachten worden genegeerd als 

vanzelfsprekende, niet bedreigende of serieus te nemen uitingen van verzet tegen 

een pedagogisch regime dat zelf niet ter discussie staat. Signalen van anders denken 

over de dingen worden vaak niet eens opgemerkt, zoals bleek tijdens de vertoning 

van de documentaire over euthanasie. Leerlingen worden daardoor onvoldoende in 

hun aanwezigheid in de klas erkend en krijgen letterlijk geen stem.75 

Leerlingen gaan in deze dominante toonzetting mee en voegen zich in de klas, 

althans voor het oog en het moment, naar de wil van de leerkracht. Het basisdoel 

van beiden, leerkracht en leerlingen, een werkbare leersituatie met een zekere mate 

van veiligheid in de klas te creëren, blijft onaangetast.76 Om deze (schijn)veiligheid 

te garanderen worden potentieel gevaarlijke onderwerpen of wijzen van benadering 

vermeden of gesmoord. Elke keer dat een leerling antwoord geeft op een vraag van de 

leerkracht, haar toestaat het onderwerp te bepalen of van onderwerp te veranderen 

of haar evaluaties van antwoorden of initiatieven van leerlingen accepteert, wordt 

de ongelijke machtsrelatie tussen leerkracht en leerling versterkt.77 Als deze relatie 

de interactie in de klas domineert, met voorbijgaan aan de leerbehoeften van 

leerlingen, wordt leren ingeperkt tot een eenzijdige poging kennis en vaardigheden 

over te dragen met een twijfelachtige uitkomst (“Het gaat er vooral om dat ze 

leren waar ze op moeten letten als ze de huid verzorgen”; “Het belangrijkste is de 

procedure rond euthanasie te kennen”). De conclusies die leerlingen verbinden aan 

de aangeboden kennis, vaardigheden en houdingen op school en op stage hebben 

amper een plek in het leerproces.78 Door geen mogelijkheden te bieden ervaringen 

en gevoelens door te spreken in de klas, met die van anderen te vergelijken en op 

basis daarvan de eigen inzichten te verruimen, mist de dagelijkse les zijn doel: het 

bemiddelen tussen de wereld van school en werk. Het is tragisch te constateren dat 

goedwillende, hardwerkende leerkrachten zo weinig oor hebben voor de inner speech 

waarmee het leren van hun leerlingen gepaard gaat.
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1 Een greep uit de eindeloze reeks ervaringsverhalen en krantenberichten over misstanden en 
hervormingen in de (ouderen)zorg: Caroline Hanrath, ‘Ziek van je werk. Overbelasting en 
emotionele uitputting in de verzorging’, Tijdschrift voor Verzorgenden,  jaargang 28, nr. 4, 13 april 1996, 
pp. 6-9; Caroline Hanrath, ‘Friese verpleeghuizen pakken toiletbezoek aan. De nood is minder 
hoog. Afschaffen vaste toiletrondes past in zorgvisie’, Tijdschrift voor Verzorgenden, jaargang 31, nr. 
4 april 1999, pp. 17; Erik Wiedijk, ‘Voor levensvragen ben je maar matig uitgerust’, Tijdschrift voor 
Verzorgenden, jaargang 31, nr.  3, maart 1999, p. 26; Ineke Jungschleger, ‘Iedereen stopt het oud zijn 
weg’, Volkskrant, 8 januari 1999, p. 3; Ellen de Visser, ‘Respect sleutelwoord in nieuwe verpleeghuis’, 
Volkskrant 21 februari 2000, p. 3; Irene Houthuis, ‘Zorg over zorg. Wachten tot de dood erop volgt’, 
Vrij Nederland. 15 januari 2000, pp. 26-31. Ook de nieuwsbrief van de beroepsvereniging STING 
meldt regelmatig knelpunten van werknemers in de gezondheidszorg. Zie bijvoorbeeld ‘Ik mis 
het praten met collega’s over ons beroep’, STING nieuwsbrief, nr. 4, 1997, pp. 4-6.

2 Regelmatig worden tijdens de les voorlichtingsvideo’s en documentaires vertoond over werken 
in de ouderenzorg, bijvoorbeeld in de lessen persoonlijke & maatschappelijke vorming. Het 
dominante beeld dat uit die video’s naar voren komt, is dat het veeleisend werk is waar je stevig 
voor in je schoenen moet staan. Docenten benaderen het vak primair pragmatisch: dit moet je 
weten, dat moet je kunnen. Ook de studieboeken zijn vanuit die benadering geschreven. Alleen 
in de lessen sociaal-agogische vorming/interactie in beroepssituaties is ruimte voor twijfel en 
onzekerheid over de beroepsuitoefening. Op uitnodiging van docente Claire schreven leerling-
helpenden er gedichten over (zie bijlage 4). Leerlingen doen in twee jaar stage veel ervaring op 
met de ambivalenties van het vak en de tegenstrijdigheden ervan in de dagelijkse praktijk. Hun 
ervaringen krijgen in de lessen niet systematisch aandacht van docenten. Het jubelbeeld van de 
landelijke beeldvormingscampagne (“De zorg. Het echte werk”) wordt door leerlingen noch 
docenten erg serieus genomen (zie ook hoofdstuk 7). 

3 Het begrip tekst vat ik heel ruim op, van geschreven en ongeschreven regels tot studieboeken, 
vakbladen, aankondigingen op prikborden en rondslingerende tijdschriften.

4 Mikhail Bakhtins concept dialogism of dialogische theorie betreft de interactieve vorming van 
teksten, in de ruimste zin van het woord. Volgens Bakhtin is elke taalhandeling afhankelijk 
van de verwachte respons van de ander. Een taaluiting is “dialogisch”, want afgestemd op en 
gevormd rond deze respons. Uiteindelijk vormen taaluitingen een keten van betekenissen, 
waarbij elk woord de verbuigingen van al zijn voorgaande toepassingen (usages) in uiteenlopende 
sociale situaties in zich draagt. Teksten zijn derhalve hybride: verschillende genres of narratieve 
conventies zijn er in dialoog met elkaar, net als tegenstrijdige manieren van spreken of geloven. De 
beschrijving van dialogism ontleen ik aan Martin Flanagan, ‘The Alien Series and Generic Hybridity’, 
in: Debora Cartmell et.al. (ed.), Alien Identities. Exploring Difference in Film and Fiction, London: Pluto Press 
1999, p. 157-158. Flanagan verwijst voor zijn beschrijving van het dialogische naar Bakhtins ‘Epic 
and Novel’ en ‘Discourse in the Novel’, beide verschenen in: Michael Holquist (ed.), The Dialogic 
Imagination, Austin: Texas University 1981. 

5 Met deze typering van onderwijs bewandel ik een middenweg tussen aantrekkelijke, maar wellicht 
te idealistische voorstellingen van onderwijs als die van Simen Kooi (1998): onderwijs en opvoeding 
als interculturele ontmoeting, ontleend aan wijsgerig antropoloog Merleau-Ponty, van Sarah 
Lawrence Lightfoot (1983): leren als een aaneenschakeling van speelse avonturen binnen de grenzen 
van utilitaristische beloften van scholing, en van bell hooks (1994): onderwijs als het praktiseren 
van vrijheid, ontleend aan pedagoog Freire, enerzijds, en overdeterministische opvattingen van 
onderwijs als reproductie van bestaande machtsverhoudingen anderzijds. Elk onderwijsleerproces 
kent beloften en valkuilen: het is zowel een ongelijke strijd iemand te mogen worden/zijn 
als ook een potentiële bevrijding, omdat het kansen biedt de eigen sociale positionering en 
culturele indoctrinatie te over- of ontstijgen. Bij mijn zoeken naar een middenweg ben ik vooral 
geïnspireerd door de kritische pedagogiek, in het bijzonder het gedachtegoed van radicale denkers 
als Paolo Freire, Reuven Feuerstein, bell hooks en Chandra Talpade Mohanty.  

6 Zie ook het interessante artikel van Wim Wardekker, Frans Meijers en Gerard Wijers over de 
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pedagogische opdracht van de school in de huidige tijd: ‘Identiteitsvorming op school’, in: Comenius 
19 (1999), pp. 320-341. Zij stellen dat leren meer is dan de cognitieve voorbereiding op technisch en 
sociaal correct handelen als verengde opvatting van deelnemen als in werk.

7 Met name in de vroege jaren tachtig zijn er veel studiebijeenkomsten gehouden en publicaties 
geschreven over meisjes in het (beroeps)onderwijs, met het oog op hun emancipatie. In de loop 
van de jaren negentig raakte emancipatie in/door onderwijs op de achtergrond en kwam de 
nadruk primair te liggen op beroepskwalificatie. Zie ook hoofdstuk 7 voor een beschrijving van 
de golfbeweging in aandachtspunten in het meisjesberoepsonderwijs in de (tweede helft van de) 
twintigste eeuw.

8 In Amsterdam wonen ruim 175 verschillende etniciteiten. In bepaalde wijken en bepaalde typen 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs zijn leerlingen met een achtergrond van migratie of 
vlucht oververtegenwoordigd, zoals in de laagste beroepsopleiding van de Amsterdamse School 
voor Gezondheidszorg, de opleiding voor helpende. 

9 De idee dat lesgeven primair het overdragen van kennis zou zijn, is feitelijk onjuist. Onderwijzers 
bieden kennis aan en leerlingen maken zich die al dan niet eigen. Onderwijs definiëren als het 
aanbieden van kennis, vaardigheden, houdingen biedt meer mogelijkheden het dynamisch 
karakter van leren en lesgeven te onderkennen. Hieruit volgt dat leren een actief aandeel vraagt 
van de ontvanger die kennis, vaardigheden en houdingen aangeboden krijgt. Zie voor een heldere 
uiteenzetting van deze benadering Dick de Bie en Jaap Gerritse, Onderwijs als opdracht. Overwegingen en 
praktische suggesties voor een ontschoolsing van het hoger onderwijs, Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum 1999, 
pp. 57-82. 

10 In het essay ‘Pupil Culture and Classroom Order at Downtown’, pp. 53-72, legt Hammersley uit wat 
hij bedoelt met chalk and talk. “‘Chalk and talk’ involves the pre-allocation of interactional rights on 
a two-party basis with the teacher exercising the bulk of those rights. He starts the lesson, sets the 
topic and speaks for extended periods with pupils being expected to request permission when they 
wish to initiate contributions to the lesson. Indeed, their major opportunity for participation is 
in answering the teacher’s questions... these contributions, whether in the form of initiatives or 
answers, are subject both to possible interruption and to definitive evaluation by the teacher” (p. 
54). Saillant detail: de leerkracht is een “he” omdat Hammersley de lessen van de enige vrouwelijke 
leerkracht op de school waar hij onderzoek deed, de muzieklerares, die parttime werkte 
bovendien, niet gevolgd heeft. In een noot stelt Hammersley dat hij dus niet kan generaliseren of 
inclusief schrijven over m/v. Zijn bevindingen over chalk and talk baseert hij overigens niet alleen 
op zijn onderzoek op Downtown, maar op jarenlange observatie van interactie in klassen van 
uiteenlopende scholen in Engeland. 

11 De relevantie van kookles lijkt eerder ontleend aan de traditie waar de opleiding voor helpende 
op voortborduurt, het huishoudonderwijs, dan noodzakelijk onderdeel van de opleidings- en 
beroepspraktijk van helpenden. Op stage in de zogenaamde leergezinnen moeten leerlingen één 
keer een maaltijd naar keuze verzorgen. Vaak kiezen ze dan een gerecht dat ze zelf kennen van thuis 
en goed kunnen maken, bijvoorbeeld couscous of spaghetti met gehaktsaus. Tijdens de stages in 
verzorgingshuizen komen leerlingen niet in aanraking met de keuken. Daarvoor bestaan immers 
aparte diensten. De Thuiszorg, waar het bereiden van maaltijden onderdeel kan zijn van de 
zorgvraag, biedt weinig stageplaatsen aan helpenden in opleiding. De directeur van de opleiding 
voor helpende heeft dan ook een uitgesproken mening over kookles. “Ook dat eten klaarmaken 
is onzin. Dat zie je nergens meer in de verzorgingshuizen. Dat besteden ze uit aan een bedrijf. 
Dat moet de FD [beroepsopleiding voor facilitaire dienstverlening] doen. In verzorgingshuizen 
als De Schutse bijvoorbeeld is de deels geautomatiseerde grootkeuken verboden terrein voor het 
zorgpersoneel, mede in verband met de hygiëne. Ze hebben er ook niks te zoeken. Alleen de karren 
met volle dienbladen worden door de gangen gereden door het zorgpersoneel, die vervolgens ook 
het eten bij de bewoners op de kamer brengen. En wij werken hier nog met keukens! We lopen 
achter!” (interview met opleidingsdirecteur, 20 september 1999, op school).

12 Hierbij zij aangetekend dat de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg wel beschikt over 
skillslabs, maar dat deze ingericht zijn met oude spullen, bijvoorbeeld verouderde ziekenhuisbedden 
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(zie hoofdstuk 2). Voorts mogen leerlingen gebruik maken van de mediatheek van de commerciële 
poot van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, NB bv, die echter niet in de nabije 
omgeving van de school is. Verder is er een computerlokaal dat voor onderwijsdoeleinden gebruikt 
wordt. Leerlingen hebben er echter geen vrije toegang. Met de gedeeltelijke fusie tussen de 
afdelingen gezondheidszorg en welzijn en de bijbehorende verhuizing naar de Gaasterlandstraat 
komen er voor leerlingen vanaf schooljaar 2000-2001 meer faciliteiten ter beschikking. 

13 Hammersley benadrukt dat verzet van leerlingen gezien moet worden in relatie tot strategieën 
die leerkrachten gebruiken om orde te houden in de klas. In het essay trekt hij de analyse van Paul 
Willis (1978) over de “lads” in twijfel en pleit voor een ruimer begrip van oriëntaties op school en 
scholing van leerlingen en de mogelijke aanpassingen die er het gevolg van zijn. Hij doet dit onder 
meer in navolging van een model van een van zijn collega’s, Peter Woods (1979), die verschillende 
vormen van leerlinggedrag onderscheidt: conformity, retreatism, colonization, intransigence en rebellion 
(Hammersley 1990: 61). Zie ook Woods, The Divided School, London: Routledge and Kegan Paul 1979.

14 In deze specifieke situatie, tijdens een les gezondheidskunde, ging leerkracht Liesbeth op het 
verzoek in. Leerlingen gaven vervolgens ombeurten uiting aan hun onvrede over de stages en 
luisterden geïnteresseerd naar elkaars ervaringen. De leerkracht kanaliseerde de onvrede door 
telkens te vragen: “Hoe kan je het oplossen, hoe kan je het verbeteren?” Achteraf en met verbazing 
concludeerde ze dat het een heel zinnig, “therapeutisch driekwartiertje” was, “heel anders dan 
normaal”. “Normaal schrijf ik opdrachten op bord en dan gaan ze aan het werk. Meestal willen ze 
dat wel.” (informeel gesprek in docentenkamer, april 1999)

15 De volgende analyse is gebaseerd op de Studiegids Helpende Bol 1998-1999 en de Studiegids voor de 
opleiding Helpende (Bol) 1999-2000. De studiegidsen zijn qua inhoud nagenoeg identiek; nieuw in 
de 1999-2000 versie is de toevoeging van alle officiële eindtermen achterin. Ik maak een korte 
vergelijking met de Studiewijzer 98/99 (schooljaar 1998-1999) van de opleiding voor verzorgende, die 
niet zozeer naar inhoud maar vooral in toon verschilt van de studiegidsen van helpende.  

16 Studiewijzer 98/99, Opleiding Verzorging BOL 3, Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, pp. 1, 5.
17 Studiegids Helpende Bol, Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, september 1998, p. 4.
18 Er zijn voor zover bekend geen statistische gegevens over de verdeling van vrouwen naar etniciteit 

over de verschillende lagen in de gezondheidszorg, omdat daar niet op geregistreerd wordt (De 
Graaff en Devillé 2003). In West-Europa en in andere westerse landen is al jaren de ontwikkeling 
gaande dat steeds meer vrouwen van kleur in allerlei zorgsituaties het basale uitvoerende werk 
doen. Zie onder meer het eerder genoemde boek van Bridget Anderson, Doing the Dirty Work? The 
Global Politics of Domestic Labour, London/New York: Zed Books, 2000.

19 De onderzoekers Marjon Geomini en Sonja Liefhebber constateren in hun inventarisatie van 
vereiste en aangeboden beroepskwalificaties op dit punt een gebrek van de opleiding voor helpende 
nieuwe stijl. De opleiding biedt volgens hen te weinig specifieke kennis en vaardigheden op het 
gebied van de ouderenzorg en oudere en/of geriatrische zorgvragers. Ouderenzorg in het onderwijs. Een 
inventarisatie van vereiste en aangeboden beroepskwalificaties, Utrecht: NIZW 1998, pp.  29, 33, 104.

20 Geomini en Liefhebber constateren ook ten aanzien van mantelzorg een gebrek aan aandacht in 
het curriculum van gezondheidszorgopleidingen in het algemeen. Ouderenzorg in het onderwijs, pp. 
63-74, 104.

21 In Gekwalificeerd voor de toekomst wordt in een noot opgemerkt dat “identiteitsorganisaties” die 
betrokken waren bij de opstelling van de nieuwe beroepseisen en eindtermen voor de zorg en 
verpleging het streven naar zelfredzaamheid genuanceerder zien. Zij hanteren een mensvisie 
waarbij autonomie geen absolute norm is, maar  kwetsbare afhankelijkheid en zelfredzame 
autonomie als gelijkwaardige en elkaar doordringende aspecten van het menselijk bestaan worden 
beschouwd. Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. 
Eindrapport Commissie Kwalificatiestructuur, Zoetermeer/Rijswijk juni 1996, p. 10.

22 Sommige leerlingen hebben uitgesproken ideeën over goede zorg, op basis van gewoonten in hun 
thuiscultuur of op basis van wat ze aan slechte voorbeelden zagen in de professionele zorg aan 
dierbaren, zoals de zorg rond haar invalide oma waarover Angela vertelde (zie hoofdstuk 6). Deze 
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leerlingen zeggen in oude mensen hun eigen grootouders te zien en willen hen daarom zo goed 
mogelijk verzorgen, dat wil zeggen met persoonlijke aandacht en voldoende tijd. Een hoge leeftijd 
en levenslange zorg voor kinderen en kleinkinderen geeft volgens hen recht op respectvolle, 
aandachtige zorg van hoge kwaliteit door de eigen familie of door vriendelijke, niet gehaaste 
professionals. Nagels lakken, haren vlechten of uitgebreid borstelen, luisteren naar verhalen over 
vroeger, ingaan op individuele behoeften, kortom ouderen het gevoel geven dat ze er mogen zijn, 
noemen zij als belangrijke elementen van de dagelijkse zorg.

23 Staatssecretaris Erica Terpstra startte in april 1998 namens het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport het Stimuleringsprogramma Bejegening in verpleeghuizen. Het programma 
bood verpleeghuizen drie jaar financiële ondersteuning bij het verbeteren van de privacy, de 
keuzemogelijkheden en de persoonlijke leefruimte van bewoners. Een parallel, ambitieus 
renovatieproject dat loopt tot 2005 moet leiden tot grondige verbouwing en herinrichting van 
bestaande verpleeghuizen, zodat alle meerpersoonskamers één- of hooguit tweepersoonskamers 
worden. Het stimuleringsprogramma is uitgewerkt door het NZI (Nederlands Zorg Instituut, 
inmiddels omgedoopt tot Prismant), dat een “assessmentinstrument” ontwikkelde om de huidige 
situatie in verpleeghuizen op het gebied van privacy en bejegening mee te inventariseren. Els van 
Thiel, ‘Ruimte voor het eigen leven van verpleeghuisbewoners. VWS-Stimuleringsprogramma 
Bejegening’, in: Tijdschrift voor Verzorgenden, jaargang 31, nr. 6, juni 1999, pp. 42-45. Een variant 
op de roep om aandacht voor bejegening en privacy zijn ontwikkelingen naar zogenaamde 
belevingsgerichte en meer vraaggerichte zorg en het toelaten van “complementaire zorg”, 
elementen uit de alternatieve hoek (reiki, massage, bachbloesemremedie, etc). 

24 Zeynep en Arzu beschrijven het onbehagen over de opleiding in het dubbelinterview dat ik met 
hen had als volgt: “Bij ons in Turkije is schoonmaken een laag beroep. Daar hoef je geen diploma 
voor te halen. Als je het in het Turks gaat vertalen, dan zeg je van… Dan vragen ze van: ‘wat doe je 
daar?’, weet je. Je kan niet zeggen: ‘ik ga naar een ander huis en ik maak daar schoon!’ Dan kijken 
ze van: ‘je studeert toch? Waarom doe je dat?’ [minachtend] Dat werk doen mensen die studeren 
niet, daar, weet je. Dat kan je ook niet vertellen. Dan zeg je: ‘ik doe met bejaarden, ik help ze enzo’, 
weet je. Dan zeg je het gewoon zo. Het is heel moeilijk om het uit te leggen” (dubbelinterview, 27 
november 1998, op school, na schooltijd).

25 Onderzoekers Marij Vulto en Marjolein Morée stellen dat begeleiding, één van de kerntaken van 
helpenden en verzorgenden, hoewel nauw verweven met het huishoudelijke en verzorgende 
werk, “gemakkelijk over het hoofd gezien en onderschat” wordt. Daarom schreven ze er een 
boek over, ter aanvulling op bestaand lesmateriaal. Communiceren, steunen en sturen. Begeleiding door 
helpenden en verzorgenden, Utrecht: NIZW 1998. Toen ik het boek aan het team van de opleiding voor 
helpende liet zien, toonde de leerkracht sociaal-agogische vorming/interactie in beroepssituaties 
er belangstelling voor en schafte een eigen exemplaar aan.

26 De basis van wat als een juiste beroepshouding wordt gezien valt af te leiden uit de eindtermen 
van deelkwalificatie 204, “interactie in beroepssituaties”, zoals beschreven in Gekwalificeerd voor de 
toekomst, het document dat als richtsnoer dient voor de landelijke herinrichting van het gezond-
heidszorgonderwijs. Ze zijn overgenomen in de studiegids voor het schooljaar 1999-2000. 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. 
Eindrapport Commissie Kwalificatiestructuur, Zoetermeer/Rijswijk 1996. Zie ook bijlage 3. 

27 Studiegids voor de opleiding Helpende (Bol), schooljaar 1999-2000, pp. 35-36 en Gekwalificeerd voor de toekomst, 
pp. 40-47.

28 Niet alle deelkwalificaties zijn verplicht. Dit is afhankelijk van de gekozen specialisatie in 
bijvoorbeeld kraamzorg of ouderenzorg. Zie voor een overzicht van de deelkwalificaties en de 
eindtermen van de opleiding verzorgende Gekwalificeerd voor de toekomst, pp. 48-69. Zie voor een 
selectie van de eindtermen van de opleiding voor helpende en de opleiding voor verzorgende 
bijlage 3. 

29 Dit is een gebruikelijke gang van zaken bij herziening van kwalificatiestructuren in het 
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(beroeps)onderwijs. 
30 De OVDB, Opleiding Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen, werd opgericht in 1938 

en groeide in de loop der jaren uit van opleidingsinstituut tot landelijk orgaan van het 
beroepsonderwijs in de sectoren gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport. Het orgaan 
handhaaft de oude afkorting als naam omdat het meent daarmee een duidelijk herkenningspunt 
te vormen voor alle betrokkenen in de betreffende sectoren. Het effect van de OVDB (brochure), 
Bunnik: OVDB januari 2000. Volgens de inleiding van deze brochure houdt het landelijk 
beroepsorgaan zich bezig met het verbeteren van de afstemming tussen het beroepsonderwijs 
en de arbeidsmarkt. “De OVDB verneemt van de sociale partners aan welke minimale eisen de 
toekomstige werknemers moeten voldoen. De eisen vertaalt zij samen met de sociale partners 
en het onderwijsveld naar een blauwdruk voor de inrichting van het onderwijs, de zogenaamde 
kwalificatiestructuur. Aan de kant van de beroepspraktijk kijken medewerkers van de OVDB naar 
de kwaliteit van de leerbedrijven (de praktijkplaatsen)” (p. 5). De OVDB wekt de indruk een centrale 
rol te spelen bij het ontwikkelen van een blauwdruk voor de inrichting van het onderwijs en van 
de kwalificatiestructuur die het in één adem daarmee noemt. Uit Gekwalificeerd voor de Toekomst, 
het founding document van de nieuwe kwalificatiestructuur, blijkt dat de OVDB als één van de vier 
toegevoegde deskundige partijen deelneemt in de Commissie Kwalificatiestructuur, waarvan de 
leden merendeels uit vertegenwoordigers van vakbonden (ABVAKABO), beroepsverenigingen 
(STING, NU ‘91), werkgeversverenigingen (NVZ, NVVZ) en onderwijsraden (BvE-raad, HBO-raad) 
bestaan (p. 140). In het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs is de rol van de landelijke 
organen beroepsonderwijs omschreven in onder meer artikel 7.2.4, eerste en tweede lid. Zie Wet 
educatie en beroepsonderwijs, tekstuitgave, bewerkt door R.D. Bekker, F.G. Jansen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk 
Willink 1996. 

31 Het handhaven van oude vakkenstructuren is niet conform de uitgangspunten die de Commissie 
Kwalificatiestructuur ontwikkelde en vastlegde in Gekwalificeerd voor de toekomst. Het tempo en de 
mate waarin de opzet en inhoud van de zorgopleidingen vernieuwd worden en afgestemd op de 
nieuwe eisen verschilt per Regionaal Opleidingencentrum, blijkt uit de eerste monitoring van de 
invoering van het nieuwe opleidingsstelsel. Wieberdink en Hens, 1999, Vernieuwing in beeld, p. 33. 

32 Hetzelfde geldt voor de opleiding voor verzorgende nieuwe stijl. Deelkwalificaties als kraamzorg, 
gehandicaptenzorg en zorg voor chronisch zieken zijn verdeeld over de oorspronkelijke 
vakken van de opleiding voor verzorgende oude stijl: huishoudkunde, gezondheidskunde, 
verpleegkunde, omgangskunde, persoonlijke & maatschappelijke vorming. Naast deze vakken 
staan ook “taalvaardigheid”, “kennis van ziektebeelden”, “methodiek” en lichamelijke oefening 
op het programma. Studiewijzer 98/99, Opleiding Verzorging BOL 3, p. 2.

33 Intramuraal wil zeggen binnen een zorginstelling als een verzorgings- of verpleeghuis; extramuraal 
betekent bij een cliënt thuis, bijvoorbeeld vanuit de Thuiszorg. Ook de speciaal voor de opleiding 
gerekruteerde stage- of leergezinnen worden als extramuraal beschouwd.

34 Studiegids 1998-1999, p. 10; Studiegids 1999-2000, p. 10.
35 Op de opleiding voor verzorgende wordt op een meer innovatieve manier getoetst dan op de 

opleiding voor helpende, namelijk door middel van zogenaamde geïntegreerde praktijktoetsen. 
In kleine groepen krijgen leerlingen ombeurten verschillende zorgsituaties met bijbehorende 
opdrachten voorgelegd, die ze vervolgens voor het oog van docenten correct moeten uitvoeren. 
Zoals de naam al aangeeft worden leerlingen in deze geïntegreerde toetsen beoordeeld op hun 
kennis van voorschriften en handelingen, alsmede op hun competentie in verzorgende en 
communicatieve handelingen en op hun beroepshouding. De zorgsituaties vertegenwoordigen 
conform de eisen van de nieuwe kwalificatiestructuur een breed scala aan zorgpraktijken, van 
kraamzorg tot ouderenzorg. Leerlingen dienen van alle voorkomende zorgpraktijken voldoende 
op de hoogte te zijn, ook van die zorgpraktijken die ze niet als differentiatie hebben gekozen. Zo 
kon het gebeuren dat Desirée, derdejaars verzorgende, in mijn aanwezigheid tot haar schrik twee 
opdrachten over kraamzorg kreeg voorgelegd, terwijl ze geen stage heeft gelopen in de kraamzorg 
en dus geen praktijkervaring had.
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36 Een examencommissie bestaande uit de opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator, een 
leerkracht en iemand van buiten de opleiding ziet toe op het correct verloop van toetsing en 
examenprocedures. De OVDB beoordeelt de kwaliteit van de examens (externe legitimering) 
en stelt ook zelf examens samen in de vorm van “proeven van bekwaamheid”. Deze werden in 
de periode dat ik onderzoek voor zover ik weet niet gebruikt op de Amsterdamse School voor 
Gezondheidszorg. 

37 Studiegids 1998-1999, p. 11; Studiegids 1999-2000, p. 11.
38 Een voorbeeld van zo’n onderwijseenheid met verschillende thema’s is bijvoorbeeld “Zorg voor 

de leefomgeving van de zorgvrager: 1. schoonmaken: werkplanning, schoonmaakmiddelen en 
materialen, ergonomie, milieuvriendelijk werken; 2. afhalen en opmaken bed / slaapcomfort; 3. 
arbeidsomstandigheden; 4. communicatie en overleg”. Praktijkboek Helpende (BOL) Extramurale zorg (1e 
jaar), Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 1998, p. 2.

39 Praktijkdeeltoetsen betreffen merendeels praktische handelingen. Zo worden leerlingen die in het 
eerste jaar van de opleiding beginnen met een intramurale stage, meestal in een verzorgingshuis, 
bijvoorbeeld getoetst op competentie in de volgende handelingen: contact leggen en onderhouden 
met een zorgvrager; bedden afhalen en opmaken met en zonder zorgvrager erin; hulp bieden bij 
eten of drinken; omgaan met emoties; omgaan met feedback. Hierbij worden uitgebreide afteken- 
en beoordelingslijsten gehanteerd. Niet alle leerkrachten zijn het eens over de functionaliteit 
ervan. Ook vanuit het werkveld klinken regelmatig bezwaren tegen de nodeloos ingewikkelde 
beschrijving van handelingen, die soms zelfs strijdig is met de huidige voorschriften in de praktijk. 
Praktijkboek Helpende (BOL) Intramurale zorg (1e jaar), Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 1998, 
bijlagen ‘vaardigheidsschema’s’.

40 Praktijkboek Helpende (BOL) intramurale zorg (1e jaar), Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, 1998, 
pp. 31-32.

41 Studiewijzer 98/99, Opleiding Verzorging BOL 3, Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, p. 1 en 5.
42 Dat dit in de opleidingspraktijk, met name in de beroepspraktijkvorming of stages een 

probleem is, leerde ik uit Wieberdink en Hens (1999). Zij citeren een praktijkbegeleider uit 
een zorginstelling om duidelijk te maken dat er problemen zijn met het opleiden volgens de 
nieuwe kwalificatiestructuur met zijn batterij aan eindtermen en concluderen: “De toetsing 
van deelnemers loopt slecht. Momenteel wordt 75 procent van de eindtermen met opdrachten 
getoetst... Voor veel deelnemers is het een te zware belasting de eindtermen te halen. In de 
zorginstelling is discussie over welke eindtermen wel en niet belangrijk zijn. Men streeft ernaar 
om de deelnemer te ontlasten door prioriteiten te stellen” (p. 38). 

43 Ik onderschrijf het uitgangspunt van Dorothy Holland en Debrah Skinner, geformuleerd in de 
inleiding die zij schreven voor Identity and Agency: “This is our objective here, to respect humans as 
social and cultural creatures and therefore bounded, yet to recognize the processes whereby human 
collectives and individuals often move themselves - led by hope, desperation, or even playfulness, 
but certainly by no rational plan - from one set of socially and culturally formed subjectivities to 
another.” ‘The Woman Who Climbed up the House’, Identity and Agency in Cultural Worlds 1998, pp. 
6-7. Of er bij het speels, wanhopig of hoopvol bewegen van één subjectiviteit naar een andere geen 
sprake is van een “rationeel plan” betwijfel ik echter. Rationaliteit bestaat, net als subjectiviteit, 
ook in meervoud. Wat voor de een niet-rationeel lijkt, is dat voor een ander wel. 

44  De titel ‘Scènes uit een klas’ zinspeelt op de Zweedse tv-serie Scènes uit een huwelijk uit de jaren tachtig, 
met Liv Ullman in de hoofdrol als tergende en getergde echtgenote. 

45  De volledige titel van het lesboek voor gezondheidskunde is: Traject V & V. Ondersteuning ADL, deel 1 
(203), geschreven door C.A. Abrahamse, Gloudemans en Steebakkers, Baarn: NijghVersluys 1997.

46  Psoriasis is een veelvoorkomende, chronische huidziekte die zich kenmerkt door witte, schilferige, 
soms jeukende of pijnlijke plekken met een rode ondergrond. Eén op de vijftig mensen in 
Nederland heeft er last van. Vaak openbaart de ziekte zich voor het eerst rond de puberteit. De 
ziekte wordt veroorzaakt door een versnelde groei van de opperhuid die niet volledig uitrijpt. De 
oorzaak van de versnelde groei is niet bekend. De ziekte is behandelbaar, maar niet te genezen.
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47 Volgens de Nederlandse socioloog Herman Vuijsje rust in Nederland een taboe op etnisch verschil, 
dat de Nederlandse samenleving doordrenkt. Vermoorde onschuld. Etnisch verschil als Hollands taboe, 
Amsterdam: Bert Bakker 1986. Zie voor een vergelijkbare constatering, maar andere interpretaties 
ook Philomena Essed, Alledaags racisme, Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara 1984, en Baukje 
Prins, Voorbij de onschuld, Amsterdam: Van Gennep 2000.

48 In het voorjaar van 2003 zijn niet hoofddoeken maar gezichtssluiers doeken des aanstoots 
geworden op het ROC Amsterdam en omstreken. Drie leerlingen spanden een rechtszaak aan 
om ze te mogen dragen in de klas, maar verloren. Zie ook Helma Lutz’ kritische bijdrage aan 
het debat over hoofddoeken, ‘Doeken des aanstoots. Een beschouwing over hoofddoeken en 
genderverhoudingen in de multiculturele samenleving’, in: Gloria Wekker en Rosi Braidotti (red.), 
1996, Praten in het donker. Multiculturalisme en anti-racisme in feministisch perspectief, Kampen: Kok, pp. 119-
148. 

49 Arzu windt zich tijdens het dubbelinterview met haar klasgenoot en vriendin Zeynep op over het 
in haar ogen impertinente voorstel van een docent aan hun gemeenschappelijke vriendin Aysegül.  
“Zij zei tegen Aysegül: ‘ik wil dat je je hoofddoek afdoet als je stage gaat lopen. Ik vind het een 
beetje raar staan, als je stage loopt bij Nederlandse mensen’. Maar de stagebegeleider vond het 
geen probleem. Oh, als ze dat tegen mij had gezegd hè, dat moet ze tegen mij zeggen, oooo, dan 
zou ze zien wat er dan gebeurt. De eerste dag dat ik op school kwam, vroegen ze: ‘wil je liever met je 
hoofddoek of zonder?’ Ik zei: ‘graag met mijn hoofddoek’. Dus. Ik heb het al de eerste dag gezegd. 
Als iemand het dan niet goed vindt, dan moeten ze maar een andere stageplek gaan regelen. Er 
zijn wel plekken, die willen wel stagiaires met hoofddoek. Waarom durft ze dat dan nog een 
keer te vragen? Dat slaat toch nergens op? Het is net alsof je me discrimineert, omdat ik met een 
hoofddoek wil werken” (dubbelinterview, 27 november 1998, op school, na schooltijd).

50 Het systematisch ontkennen van ervaring als legitieme bron van kennis is een kenmerk van 
traditioneel onderwijs wereldwijd.

51  “Docent X is een goed voorbeeld. In drukke klassen krijgt zij het toch voor elkaar dat ze tien 
minuten lang geconcentreerd werken. Als je dan haar klas voorbij loopt is het stil. Of ze gaat zelfs 
even de klas uit. Maar docent Y, dat is nou een slecht voorbeeld. Ze pakt het heel breed aan en laat 
ze niet zelfstandig werken…” (interview met opleidingsdirecteur, 20 september 1999, op school).

52 Er zijn wel elementen van meer probleemgestuurd onderwijs op de opleidingen voor helpende 
en verzorging op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, bijvoorbeeld het gebruik van 
casussen. Er is echter geen sprake van dat leerlingen zelf een casus uit hun stage aandragen en 
daarmee mede richting geven aan het onderwijs. Gekwalificeerd voor de Toekomst biedt weinig concrete 
aanwijzingen voor noodzakelijke aanpassingen in het onderwijs. Zie ook Wieberdink en Hens, 
Vernieuwing in beeld, 2000. Enkele Regionale Opleidingencentra werken al wel met probleemgestuurd 
onderwijs, zoals bijvoorbeeld het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch, in zijn ICT-
opleidingen. In het hoger en universitair onderwijs is een begin gemaakt met een dergelijke 
onderwijsvernieuwing. Het Onderwijs Expertise Centrum (OEC) van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht biedt op zijn website interessante aanknopingspunten, 
zoals een artikel van Rob van der Peet, ‘Critical thinking: onderwijs in denkvaardigheden’. Het 
artikel geeft een overzicht van de uitgangspunten en activiteiten van de Critical Thinking Movement in 
Californië, en leidt daar een pleidooi uit af voor de noodzaak voor bijvoorbeeld verpleegkundigen 
verpleegkundig te leren denken. Zie de website van het OEC: www.eduweb.fss.uu.nl.

53 Anders dan bij de opleiding voor helpende worden bij verzorgende periodes van stage afgewisseld 
met periodes van fulltime lessen. De lesblokken worden telkens afgesloten met een toetsweek.

54  Naar deze module werd soms verwezen als “ethiek in de zorg” of “ethiek en arbeidsethos”. 
55 Leerlingen maken tijdens de opleiding voor verzorgende kennis met meerdere specialisaties 

(“differentiaties”) in de zorg zoals ouderenzorg, thuiszorg, kraamzorg en gehandicaptenzorg en 
kiezen uiteindelijk voor één specialisatie. De opleiding bevindt zich middenin een herstijling 
volgens het nieuwe kwalificatiestelsel verpleging en verzorging met als belangrijkste doel breed 
op te leiden. De handelingen die leerling-verzorgenden leren verrichten (wonden verzorgen, 
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medicijnen toedienen, catheters aanbrengen, et cetera) hebben meer status dan die van helpenden. 
Bovendien kunnen gediplomeerd verzorgenden in tegenstelling tot helpenden direct aan de slag 
in een breed veld van verzorgende beroepen, van kraamzorg tot verpleeghuis, waar zij vanwege 
chronisch personeelstekort van harte welkom zijn.

56 De lichting derdejaars verzorgende zijn begonnen voor de invoering van het nieuwe 
kwalificatiestelsel verpleging en verzorging. Hun opleiding heette voorheen MDGO-VZ, kort voor 
middelbaar dienstverlenend en gezondheidszorgonderwijs, met als richting verzorging. In de klas 
wordt lesmateriaal gebruikt voor het MDGO. De eerstejaars en tweedejaars werken wel volgens de 
normen en opzet van het nieuwe stelsel, met nieuw lesmateriaal. 

57  Deze gelijktijdige behandeling van thema’s of onderdelen van het curriculum staat nog ver af van 
het ideaal van onderwijsvernieuwingen in het secundair beroepsonderwijs als in geïntegreerd 
vakonderwijs of probleemgestuurd onderwijs. 

58 De interactiepatronen, stemmingen en manieren van spreken in beide klassen vertoonden 
verschillen en overeenkomsten. Over het algemeen was klas 3 B wat assertiever en actiever dan klas 
3 A. Mijn keuze om de interactie in klas 3 B te presenteren is ingegeven door de aanwezigheid van 
de vijf oud-helpenden/interviewees erin. 

59 Traject is een serie lesboeken speciaal ontwikkeld voor MDGO-opleidingen (verzorging, verpleging 
en AG), uitgegeven door Nijgh en Van Ditmar Educatief te Rijswijk. Niet te verwarren met 
de nieuwe serie met de gelijknamige titel (Traject), uitgegeven door NijghVersluys, speciaal 
ontwikkeld voor het nieuwe opleidingsstelsel na de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. 
De terminale zorgvrager is er een uit een reeks van acht, getiteld: Zorgsituaties, ontwikkeld voor de 
MDGO-specialisatie verzorging, uitgegeven door Spruyt, Van Mantgem & De Does, te Leiden. 
Andere “zorgsituaties” betreffen bijvoorbeeld de geriatrische zorgvrager, de jeugdige zorgvrager 
en de revaliderende zorgvrager. Leerkrachten zijn geneigd lespakketten eclectisch te hanteren. Zo 
worden naast het basispakket vaak zelfgemaakte stencils uitgedeeld en soms ook delen uit ouder 
lesmateriaal. 

60 De einddoelen van de module arbeidsethiek/ethiek in de zorg bij het vak persoonlijke 
& maatschappelijke vorming komen niet overeen met de eindtermen van een specifieke 
deelkwalificatie als vastgelegd in Gekwalificeerd voor de Toekomst. Dit heeft te maken met het feit dat deze 
jaargang een bezemklas is van de oude opleiding MDGO-VZ. In de nieuwe kwalificatiestructuur 
zijn elementen van ethiek te vinden bij verschillende deelkwalificaties, waaronder deelkwalificatie 
204 (Interactie in beroepssituaties), bijvoorbeeld in 204.2: “De afgestudeerde kan het element van 
de beroepshouding ‘respect tonen voor de zorgvrager’ integreren bij de uitvoering van de eigen 
taken”, die geldt voor de opleidingen op niveau 2 tot en met 4; deelkwalificatie 306 (Kwaliteitszorg 
en deskundigheidsbevordering), in het bijzonder 306.7: “De afgestudeerde kan standpunten 
innemen over handelwijzen binnen de gezondheidszorg”; deelkwalificatie 307 (Ontwikkelingen 
in de maatschappij 2), en wel 307.1: “De afgestudeerde kan de stappen ondernemen die nodig zijn 
om een baan te krijgen. Dat betekent: de verschillende functies onderscheiden die arbeid heeft 
voor individu en samenleving...”. Zie Gekwalificeerd voor de Toekomst, p. 44, 56 en 58.

61 De meeste derdejaars hebben weekend- en vakantiebanen in de zorg.
62  De organisatie is per 1 oktober 2001 opgeheven. Er is een speciaal fonds waar reguliere huisartsen 

hun rekening voor het helpen van illegale, onverzekerde patiënten kunnen declareren. 
Ziekenhuizen verrekenen de kosten voor het helpen van illegalen meestal met de post dubieuze 
debiteuren.

63  ‘Voorrang in zorg?’, in: Volkskrant, 25 oktober 1998.
64  Jacques de Jong, ‘Hongerstaking?’, Volkskrant, 1999.
65 Het volgende fragment en een korte analyse van de tekst die als huiswerk gold, overgenomen 

uit aantekeningen in mijn dagboek, laat zien waar de auteur vanuit intercultureel oogpunt de 
mist in gaat. “De vraag die de ethiek zich in dit verband stelt is: ‘onder welke voorwaarden is 
euthanasie, ofwel de hulp bij zelfdoding, verantwoord?’ De discussie kwam in de jaren zeventig 
van deze eeuw op gang. Daarvoor was men overwegend van mening dat het leven gegeven was 
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door God en dat God het dus ook weer afnam. Alle vormen van euthanasie waren ethisch niet 
verantwoord. In de jaren na 1970 spitste de discussie zich toe op het onderscheid tussen passieve 
en actieve euthanasie....” De wij vanuit wie gesproken wordt in de tekst is wit-Hollands; de God 
die tot in de jaren zeventig volgens de schrijver als enige zeggenschap had over kwesties van leven 
en dood is een christelijke. In plaats van vervolgens vanuit andere culturele invalshoeken opnieuw 
naar euthanasie te kijken, voert de schrijver een ander ethisch dilemma op om cultuurverschil 
te illustreren. In Singapore werd in 1994 een Nederlander op verdenking van drugssmokkel 
opgehangen; in Nederland zou iemand voor een vergelijkbaar vergrijp maximaal vijf jaar 
gevangenis krijgen en is de doodstraf lang geleden afgeschaft als ethisch onverantwoord. Wederom 
is er in de tekst geen enkele referentie naar de cultuurverschillen in Nederland zelf, onder het eigen 
lezerspubliek, die aanleiding kunnen zijn tot zeer uiteenlopende opvattingen over de mate waarin 
buitenlandse of Nederlandse praktijken al dan niet ethisch verantwoord genoemd worden. In de 
tekst wordt aansluitend een onderscheid gemaakt tussen van bovenaf opgelegde ethische normen 
en individuele waarden en normen. De laatste noemt de schrijver “referentiekader”. Nu wordt 
expliciet de mogelijkheid van verschil geopperd: leerlingen en leraar, een Marokkaan en een 
Nederlander hebben ieder hun eigen referentiekader. Als voorbeeld van een botsing tussen van 
bovenaf opgelegde en individuele ethische normen worden twee typisch Nederlandse situaties 
genoemd: het weigeren gehoor te geven aan een oproep voor dienstplicht of voor inenting tegen 
polio op basis van geloofsovertuiging. Er wordt verzuimd uit te leggen om welke levens- of 
geloofsovertuiging het precies gaat, waar de mensen die haar aanhangen bijvoorbeeld wonen en 
waarom ze precies niet ingeënt of geen soldaat willen worden. Generaliserend wordt gesteld dat 
je altijd met ethiek te maken hebt, ook als je het niet beseft. Vervolgens schakelt de tekst over op 
arbeidsethiek, arbeidsmoraal en arbeidsfuncties, om na elf pagina’s terug te komen op ethiek in 
kwesties van leven of dood. Traject pmv, basisdeel 2, p. 37.

66 Dood op verzoek is een documentaire van 57 minuten over het proces van euthanasie gemaakt 
door Maarten Nederhof  voor IDTV, geleid door Ireen van Ditshuyzen. De documentaire werd 
uitgezonden door de IKON in prime time, op 20 oktober 1994. De uitzending maakte veel los, tot 
in Engeland aan toe, waar artsen kritische kanttekeningen plaatsten bij de legitimiteit van de 
inwilliging van het verzoek. De huisarts zou onvoldoende bekend zijn met palliatieve zorg en 
daardoor wellicht onnodig tot het uitvoeren van euthanasie zijn overgegaan. In journalistieke 
kringen leidde de uitzending tot vragen over de ethiek van de media (Hoe ver mag reality tv 
gaan?). Naar aanleiding van de discussie rond Dood op Verzoek zond de IKON op 2 maart 1995 de 80-
minuten durende discussie-avond Een Goede Dood uit. Zie ook het boek dat de in de documentaire 
geportretteerde huisarts schreef: W. van Oijen, Dilemma’s van een huisarts. Het levensverhaal van de huisarts 
uit de documentaire Dood op verzoek, Utrecht: Bruna 1996. Dood op verzoek wordt gebruikt als lesmateriaal 
in het gezondheidszorg- en medisch onderwijs op verschillende niveaus.

67 De dood van een patiënt glijdt ook beroepskrachten aan het bed niet langs de koude kleren af. 
Journaliste Ellen de Visser gaf een recensie van een onlangs verschenen boek over de omgang met 
de dood van patiënten in zorginstellingen de veelzeggende titel: ‘De dood went niet’, Volkskrant, 
5 maart 2003. Het betreft het boek Einde goed, allen goed? Oog voor verzorgenden in de palliatieve zorg, 
geschreven door Huub Ruijssen en Rob Bruntink e.a. (red.), Nijmegen: De Stiel 2003. 

68 ‘Bijstandsmoeders komen ook met arbeidsplicht nauwelijks aan werk’, in: Volkskrant, 9 maart 1999.
69 De titel van de video (Een beschuitje in zessen) verwijst naar de oudste bewoner van het verzorgingshuis 

waar de video opgenomen is, een honderdjarige, die sinds jaar en dag ‘s ochtends hetzelfde ontbijt 
wil: twee beschuitjes met kaas, in zes stukjes gesneden. “Het lukt niet altijd, maar ik probeer 
het wel. Ze is al honderd, dus ze mag dingen eisen, vind ik”, meent de verzorgende. Ik heb de 
productiegegevens van de video niet kunnen achterhalen.

70 De video wordt vaak vertoond in de introductieweek voor eerstejaars helpenden.
71 De terminale zorgvrager, p. 33.
72 Het is een artikel uit de Volkskrant, uit 1999. Op het net zijn talloze websites over de omstreden 

praktijken van Jack Kevorkian, die tot rechtszaken leidden. Uit een artikel in Time blijkt dat hij 
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onder meer terecht stond voor de gefilmde en op tv uitgezonden toepassing van euthanasie op 
een man die dezelfde ziekte had als Cees in Dood op verzoek, namelijk ALS of Lou Gehrig’s Disease. “His 
fifth trial involved his most sensational case to date: the videotaped death of a 52-year-old-man 
afflicted with Lou Gehrig’s disease that was broadcast nationally on CBS’ “60 Minutes” and in 
which Kevorkian administered the lethal injection himself. This fifth trial was also his most serious 
yet: Kevorkian was charged with first-degree murder, and the jury convicted him of second-degree 
murder. The judge set sentencing for April 14, at which time the 70-year-old pathologist could be 
put away behind bars for life.” Alain L. Sanders, ‘Both Sides May Cheer Kervorkian’s Conviction. 
The prosecution finally beat Dr Death. Can rational discourse now resume?’, in Time, 26 maart 
1999. Kevorkian schreef zelf een boek over zijn ervaringen met euthanasie: Prescription: Medicide. The 
Goodness of Planned Death, New York: Prometheus Books 1991. 

73 Diegenen die met hun diploma wel aan de slag gaan, meestal in de kraam- of ouderenzorg, lopen 
het risico snel af te knappen door de hoge werkdruk. Dit overkwam Fatiha, die als kraamverzorgster 
terecht kwam bij een kraamzorgbureau dat zijn zaken niet goed op orde had en al snel failliet 
ging. Ze besloot zich om te scholen richting administratie. Het proces van afknappen wordt vaak 
versneld in combinatie met zwangerschap en moederschap.

74 Ter geruststelling zij vermeld dat Yvonne Leeman in haar zoektocht naar goede voorbeelden 
van interculturalisatie van het onderwijs (“meerperspectivisch onderwijs”, of onderwijs met een 
“gelijkwaardige inbreng van autochtonen en allochtonen”) uit moest wijken naar Engeland. 
Zie het artikel van haar hand, ‘Multiculturalisme, interculturele communicatie en onderwijs’, 
in: Migrantenstudies, themanummer onderwijs en multiculturaliteit, nr. 2, 1998, pp. 69-82, in het 
bijzonder p. 78. “Onderwijsmateriaal dat ruimte biedt aan diversiteit en aan perspectieven van 
allochtonen zal het beste werken in een school die in breder verband werk maakt van processen van 
interculturele communicatie. Zo’n school kwamen we tijdens ons onderzoek in Nederland niet 
tegen.” Om een idee te geven hoe de pedagogische aanpak op zo’n school eruit kan zien, beschrijft 
zij een door Cohen ontwikkeld project in London, genaamd Playwatch. Zie voor meer zijn artikel 
‘The playgrounds of prejudice’, in: The School Field, 4 (3/4) 1995, pp. 71-111.

75 bell hooks wijst op het belang iedereen in de klas in haar of zijn aanwezigheid te erkennen en de 
kans te geven of zelfs te verplichten om te spreken en actief deel te nemen. Teaching to Transgress. 
Education as the Practice of Freedom, London/New York: Routledge 1994.

76 Yvonne Leeman pleit in haar artikel over intercultureel onderwijs voor veiligheid. “Lesmateriaal 
alleen is niet voldoende voor mooi onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen 
met het gebruik van het materiaal door de leerkracht. Met name in een etnisch heterogene 
groep is het waarborgen van de veiligheid van leerlingen en het bevorderen van wederzijds 
respect en betrokkenheid van groot belang. De asymmetrie in de interetnische relaties op 
maatschappelijk niveau heeft immers zijn weerslag op de relaties op het lokale niveau van de 
klas....” ‘Multiculturalisme, interculturele communicatie en onderwijs’, Migrantenstudies, 1998, p. 
77. bell hooks daarentegen wijst op de noodzaak van (tijdelijke) onveiligheid om pijnlijke thema’s 
als racisme en seksisme in de klas te kunnen bespreken en uiteindelijk overstijgen. bell hooks, 
Teaching to Transgress, p. 40 e.v. Deze laatste benadering, die ik interpreteer als tijdelijke onveiligheid 
of constructieve confrontatie, lijkt mij vruchtbaarder. Zie ook hoofdstuk 8.

77 Deze interpretatie is geïnspireerd door het werk van Martyn Hammersley (1990) naar interactie in 
de klas. Zie van zijn hand bijvoorbeeld ‘The Organization of Pupil Participation’, ‘School Learning: 
The Cultural Resources Required by Pupils to Answer a Teacher’s Question’ en ‘Pupil Culture 
and Classroom Order at Downtown’, in: Classroom Ethnography. Empirical and Methodological Essays, 
Buckingham/Bristol, PA: Open University Press 1990, pp. 15-26, 27-52 en 53- 72, en met name p. 
26.

78 Deze interpretatie komt voort uit het verbinden van kennis opgedaan uit de interviews met 
leerlingen met kennis uit observatie van interactie in de klas. 
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5.1. Net alsof wij achterlijk zijn – inleiding 
Mieke Lichtveld, lerares huishoudkunde, zit al dertig jaar in het vak. Ze heeft vaak 

medelijden met leerlingen. Sommigen werken hard naast de opleiding, omdat ze 

geen studiefinanciering krijgen. Ze noemt een leerling die thuis geen eten krijgt, 

terwijl ze het wel klaar moet maken en opruimen voor de andere gezinsleden, en dan 

als dank ook nog op haar kop krijgt. “Zo’n meisje blijft dan thuis voor haar broers en 

zussen. Ach, je kunt veel als het nodig is. Als je soms die leerlingen hier hoort, dan 

denk ik, ik zou niet met hen willen ruilen. Gepest, geslagen...” 

In de tijd dat Mieke nog decaan was op de afdeling O & S (oriënteren en 

schakelen) kreeg ze veel nare verhalen te horen van leerlingen. Nu ze docent is 

nemen leerlingen haar minder in vertrouwen. Volgens Mieke zijn ze bang dat ze 

het doorvertelt of in de les gebruikt. Ook denkt ze dat leerlingen soms niet over hun 

problemen willen praten of het niet kunnen. Eén van de grootste problemen is in 

haar ogen dat de meeste leerlingen wel zeggen dat ze van zorgen hun beroep willen 

maken, maar niet goed weten wat dat inhoudt. In de praktijk, op stage, komen ze er 

dan al snel achter dat ze het eigenlijk helemaal niet zo graag willen. Hoe dat komt, 

waarom ze niet willen, zegt ze ook na al die jaren in het vak niet te weten (“Als jij 

het weet, weet ik het ook”). Wat de oplossing voor het probleem is weet ze evenmin 

(“Dan kun je er nog zoveel leerlingbegeleiding op zetten, maar als de leerlingen niet 

willen, dan werkt het niet”). 

De hoge uitval, gemiddeld eenderde van het aantal leerlingen dat aan de opleiding 

begint, wijt Mieke aan een combinatie van privéproblemen en motivatieproblemen. 

Als voorbeeld vertelt ze over een meisje dat was weggelopen van thuis. 

Ze verzuimde veel. Dan neemt de PPI [Psychologisch Pedagogisch Instituut] het 

over. Zolang een leerling bij ons ingeschreven staat, probeer je als mentor contact 

te houden, maar als het contact met de ouders niet goed verloopt, dan houdt het 

op. Zo’n leerling zorgt wel voor zichzelf en gaat haar eigen gang. Als ze naar de 

les komt, is het goed. Als ze er niet is, is het ook goed. De andere leerlingen gaan 

5  Ik haat deze school. 
   Over processen van afstoten en afhaken

Niemand weet precies hoeveel van welk onderwijs nodig is om 
te kunnen functioneren als werknemer en als ‘volwaardig lid van de samenleving’ 
(Geert de Vries, Het pedagogisch regiem, 1993)
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voor, de leerlingen die er wel zijn en die wel willen. Ik kreeg toen van leerlingen 

het verwijt waarom de politie niet gebeld werd. Maar als de ouders er zijn, wat 

moet ik dan? Ik snap die hele gezinshuishouding daar niet. Of ze nemen ons 

allemaal in de maling.1

Mieke weet niet wat ze moet denken van de situatie. Het meisje begint volgend 

schooljaar misschien opnieuw in het eerste jaar. Houdt ze iedereen voor de gek of 

zijn er logische verklaringen voor haar gedrag?

Met haar opmerking dat leerlingen wel voor zichzelf kunnen zorgen onderstreept 

Mieke haar grondhouding op school. Door de wol geverfde docenten als zij 

combineren hun zorg voor leerlingen met de nodige afstandelijkheid. Ze zetten 

zich in voor de leerlingen die “wèl willen”, dat wil zeggen leerlingen die aanwezig 

zijn in de klas en die meedoen. Bij ernstige motivatieproblemen of ingewikkelde 

persoonlijke problemen is het gebruikelijk leerlingen te verwijzen naar een 

“gespecialiseerde leerlingbegeleider”, meestal een orthopedagoog. Tot voor kort 

had de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg er één in huis, maar met de 

centralisering van alle begeleidings- en ondersteuningsdiensten in het kader van 

de ROC-vorming is de gespecialiseerde leerlingbegeleider overgeplaatst naar het 

Servicepunt.2 Met de centralisering valt de noodzaak voor diepgaand contact met 

problematische leerlingen op de opleiding zelf weg. Voor veel docenten is dat een 

opluchting.3 

Bij navraag blijkt dat op de opleiding niet systematisch geregistreerd wordt 

op uitval, al wordt rekening gehouden met een percentage van tussen de dertig 

en veertig procent.4 In dit type beroepsonderwijs is zo’n percentage geaccepteerd 

als normaal. In vergelijking met opleidingen van hetzelfde niveau in andere 

beroepsrichtingen is het slagingspercentage relatief hoog.5 De druk om de uitval 

te verkleinen wordt onder invloed van dreigende output-financiering groter. 

Individuele docenten zien dat echter niet primair als hun verantwoordelijkheid. 

Een recent onderzoek naar mogelijke oorzaken van weerstand en uitval belandde 

ondanks verrassende uitkomsten in een la.6 

De Mieke die ik leerde kennen in de wandelgangen, in de docentenkamer en 

in het interview dat ik met haar had is een andere dan de Mieke voor de klas. In 

het interview komt ze naar voren als een invoelend, prettig mens, enigszins gehard 

door een zware jeugd, maar altijd vol humor. Haar levensverhaal, haar gang door 

het huishoudonderwijs en haar visie op ermee verbonden werksoorten houdt 

ze nadrukkelijk buiten de les. Haar zakelijke, gereserveerde houding en droge 

presentatie in de klas – eerst theorie, uit het boek, dan praktijk, precies volgens 

het boek – roepen weerzin op bij de leerlingen. Het lijkt alsof ze zich er weinig aan 

gelegen laat liggen. Althans, zo interpreteer ik de sterke reactie van Nermin, leerling 

uit de schakelklas in studiejaar 1998-1999, op haar manier van doen. 
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Juffrouw Mieke Lichtveld vind ik een heel rare juf. Want, als ze in de klas zit en we 

praten iets, dan kijkt ze zo van [maakt klik van geringschatting met haar lippen 

en trekt bijbehorend gezicht]7... Ik stel me voor, dat voel ik hoor, dat ze denkt: 

heb ik weer die achterlijke kinderen. Want wanneer ze ons ziet, in de klas, dan 

lacht ze zo, net alsof er wat is, dan schudt ze haar hoofd. Dat zie je... Ik geef altijd 

een grote mond aan haar, hoor, want ze praat zo dom tegen d’r leerlingen...

Dom?

Ja, ze praat echt dom. Je doet wat, en dan zegt ze zo van [klikt opnieuw 

minachtend]: ach jij weer, toch. Praat ze echt zo van... Net alsof wij achterlijk 

zijn. 

En dan geef je een grote mond.
Ja.

Wat zeg je dan?
Gewoon, ik weet niet. Ze moet gewoon..., ze moet niet zo dom praten tegen ons, 

want wij zijn ook mensen! Wij praten nu ook toch niet dom.

Met haar laatste opmerking verwijst Nermin naar de interviewsituatie. Ze ervaart 

een scherp contrast tussen de benadering van docenten in de klas en de meer 

vertrouwelijke spreektrant in ons interview, een gespreksvorm waarin ze zich niet 

bij voorbaat de mindere voelt. 

We zitten in een leeg klaslokaal. Met toestemming van de juf mag het interview 

onder de huishoudkundeles. Nermin is blij dat ze een keer niet hoeft. Ze heeft het 

eigenlijk wel gezien op school. Haar hart ligt momenteel bij Albert Heijn, waar 

ze elk vrij dagdeel achter de kassa zit en veel plezier heeft met haar collega’s. Bij 

Albert Heijn voelt ze zich gewaardeerd om haar inzet en haar persoon; op school 

voelt ze zich geminacht om haar vermeende gebrek aan inzet en haar persoon. De 

minachting die zij in de klas ervaart vergroot de onzekerheid over het eigen kunnen, 

die Nermin op andere scholen opbouwde. Ze verwoordt het gevoel in het refrein 

van haar verhaal over zelf, school en beroep (“Ik kan nooit onthouden”). Twijfel aan 

haar leervermogen heeft haar het plezier in leren op school en het vertrouwen in de 

beloften ervan ontnomen. De keus is duidelijk: vroeg of laat haakt Nermin af. 

Het verhaal van Nermin - verderop in het hoofdstuk volgt een uitgebreide 

presentatie van haar levensverhaal - is exemplarisch voor dat van andere afhakers op 

de opleiding voor helpende, die net als zij een reeks negatieve ervaringen hebben met 

school. De botsing tussen haar perspectief en dat van Mieke verbeeldt een constante 

in het onderwijs: het spanningsveld tussen ouderen en jongeren, uitgedrukt in de 

beschikkingsmacht van onderwijzers en de tegenkracht van aan hen overgeleverde 

leerlingen, die hun autonomie alleen kunnen uitdrukken door “hinderkracht”.8 Het 

type onderwijs, de combinatie van huishoudonderwijs en verzorgingsonderwijs, 



Ik haat deze school

218

geven het spanningsveld extra lading. Dit wordt versterkt doordat het onderwijs 

onvoldoende aansluit op de geleerde praktijk van de verplichte stages. 

De manieren waarop over schoolfalen, in de zin van desinteresse, verzet, 

spijbelen en afhaken of uitvallen van leerlingen gepraat wordt zijn verhelderend. 

Beide groepen, docenten en leerlingen, plaatsen de oorzaak ervan grotendeels buiten 

zichzelf.9 De meeste docenten wijten het hoge percentage uitval en gebrek aan 

motivatie van leerling-helpenden vooral aan individuele, persoonlijke problemen 

van leerlingen.10 Ze denken dat leerlingen niet willen of niet kunnen. De inhoud 

en de vormgeving van de opleiding, het eigen aandeel in de (on)aantrekkelijkheid 

van de onderwijspraktijk, de inhoud en de maatschappelijke status van het werk 

waarvoor wordt opgeleid staan voor hen niet ter discussie. De leerlingen waar zij op 

doelen denken het wel te kunnen, maar zeggen het niet te willen. De redenen die zij 

daarvoor aanvoeren verwijzen hoofdzakelijk naar de inhoud van de beroepspraktijk 

en de lage status van het beroepsveld. Het lijkt wel of beide partijen, onderwijsgevers 

en onderwijsnemers, zoals ze in het huidige beleidsjargon genoemd worden, niet 

wezenlijk communiceren. Daardoor verharden de posities die zij innemen zich tot 

wederzijds onbegrip en gebrek aan vertrouwen. Is dit het hele verhaal of zit er meer 

achter? 

In dit hoofdstuk onderzoek ik de verhalen van vijf leerlingen die aan de 

opleiding voor helpende begonnen, maar deze niet afmaakten. In termen van beleid, 

media en onderwijsonderzoek zijn het voortijdige schoolverlaters, onderwerp van 

zorgelijke retoriek omdat hen de minimale startkwalificatie ontbreekt die aan het 

begin van de eenentwintigste eeuw noodzakelijk geacht wordt voor het betreden 

van de arbeidsmarkt.11 Zorgelijke retoriek rond schoolverzuim en schooluitval is van 

alle tijden. In het begin van de jaren tachtig namen de berichten in de pers toe over 

aanzienlijk en steeds toenemend schoolverzuim onder leerlingen van het voortgezet 

onderwijs. Het verschijnsel werd tot sociaal probleem bestempeld, de overheid 

ontwikkelde een beleid ter bestrijding ervan en wetenschappers onderzochten 

zowel het fenomeen als de effecten van het beleid ertegen.12 De belevingswereld van 

spijbelaars en afhakers kreeg van beleidsmakers en onderzoekers minder aandacht 

en staat daarom centraal in dit hoofdstuk. 

De verhalen van de leerlingen beschrijven de machten en krachten die in een 

schoolloopbaan werkzaam zijn van onderop en van dichtbij. Het zijn verhalen van 

veelal moeizame schoolcarrières. Ze reiken voorbij de school waar ze spreken van 

dromen en verlangens iemand te worden en te zijn, met of zonder diploma. Het 

zijn deels treurige verhalen waar het gaat om frustraties en teleurstellingen in de 

schoolloopbaan, die leiden tot het opzij schuiven van dromen en onderschoffelen 

van verlangens. Uit de verhalen spreekt echter ook vitaliteit. De verhalen tonen ook 

de kracht om nieuwe wegen in te slaan, aanvankelijk in de marge, of zelfs alleen in 

verlangende dromen. Meer dan escapisme zijn deze dromen integraal onderdeel van 
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het traject richting volwassenheid en daarmee ook van het te vormen levensverhaal.

De wegen die afhakende leerlingen bewandelen, de dromen die zij koesteren, 

voeren hen in eerste instantie uit het formele onderwijssysteem. Het is gemakkelijk 

pogingen om zonder diploma of “startkwalificatie” een goed leven te creëren af 

te doen als marginaal, tot mislukken gedoemd, of als korte termijn oplossing. In 

mijn presentatie van de schoolherinneringen en levensverhalen van vijf afhakers 

van de opleiding voor helpende zoek ik naar een tegendraadse interpretatie, 

naar de implicaties van de verhalen voor ons begrip van succes op school en in 

de samenleving als geheel. Ik ben nadrukkelijk niet op zoek naar een sluitende 

verklaring voor schooluitval op de opleiding voor helpende van de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg. Liever presenteer ik persoonlijke perspectieven die 

generalisaties uitdagen en ruimte laten voor alternatieve interpretaties. 

Met hun verhalen houden de leerlingen mensen die in het (meisjes-

beroeps)onderwijs werken spiegels voor die dominante vooronderstellingen 

over de heilzaamheid van scholing in het algemeen, en van een lagere 

meisjesberoepsopleiding als de opleiding voor helpende gezondheidszorg in 

het bijzonder, in een ander daglicht plaatsen. De fragmenten uit de verhalen 

van leerlingen schetsen grondpatronen en variaties in hun verklaringen voor 

ontwikkelingen in hun schoolloopbaan en levensloop. Voortijdig schoolverlaten is 

daarin een belangrijk, maar niet allesbepalend thema. De verhalen zijn vooral ook 

plaatsbepalingen van zelf en ander. 

De ander heeft in het perspectief van afhakers vaak de rol van beoordelende, 

veroordelende, uitsluitende instantie, verpersoonlijkt door docenten, 

stagebegeleiders, gediplomeerde collega’s, klasgenoten en soms ook ouders. Het zelf 

wordt primair gepresenteerd als onschuldig, vol goede bedoelingen. Pijnlijk is de 

constatering dat leerlingen in de vorming van hun zelf als verwoord in hun verhalen 

repeterende negatieve oordelen van onderwijzers over hen internaliseren en daarmee 

verankeren in hun zelfbeeld.13 Dit leidt tot versteende, zichzelf waarmakende one-
liners die zich vastzetten in het hoofd. Het drijft hen de school uit. De vijf verhalen 

tonen dat het in de beschreven omstandigheden bijna onvermijdelijk is dat deze 

leerlingen zich uiteindelijk -voorlopig?- afkeren van school om elders de positieve 

waardering te vinden die voor hen van levensbelang is. 

De verhalen van de afhakers en uitvallers zijn verschillend van lengte. Vooral 

het verhaal van Tom, gebaseerd op ruim vier uur interview, bleek een intrigerende 

case die zich moeilijk liet kortwieken in een beperkt aantal pagina’s. In elk van de 

verhalen komen refreinen voor, versteende opvattingen over het eigen zelf. In mijn 

interpretatie van de verhalen onderzoek ik de reikwijdte van deze refreinen en de 

ermee verbonden strategieën om tegen alle verdrukking in een positief zelfbeeld 

te scheppen. De refreinen en strategieën belichten verschillende aspecten van 

selectie- en identificatieprocessen in het onderwijs, met uitval als mogelijke en soms 
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onvermijdelijke uitkomst. Elk refrein wordt ingeleid met schoolherinneringen en 

omgeven door een evaluatie van een vroeger en een tegenwoordig zelf.14 De verhalen 

leiden de diepte in, van verloren dromen, gefrustreerde ambities, sterke verlangens, 

oude wonden en nieuwe plannen. 

5.2. Mijn ouders denken dat ik gewoon naar school ga – Noura
Noura is op het moment van interviewen achttien jaar. Het was moeilijk een 

afspraak met haar te maken, want ze komt onregelmatig op school. In december, 

na haar eerste stage, besloot ze te stoppen met de opleiding. Sindsdien komt ze af en 

toe, als ze zin heeft. Ze zoekt een andere opleiding. Het interview dat we hielden is 

rommelig. Noura had bij onze eerste afspraak maar een half uur, omdat ze nog een 

andere afspraak had. Op haar verzoek zetten we het interview de volgende dag voort. 

Beide keren praat Noura snel. Ook stelt ze mij veel vragen. Ze is nieuwsgierig naar 

mijn ervaringen rond de zaken die haar momenteel erg bezighouden: zwangerschap, 

bevallen en opvoeden, en nodigt me telkens uit over mijn gezin te vertellen. Als de 

band loopt, tijdens de eerste sessie, grijp ik terug op een kort voorgesprek dat we 

hadden in het trappenhuis, op weg naar een leeg lokaal. Pas later in het interview 

schetst ze een beeld van haar jeugd en familie. 

Ik heb jou in de introductieweek gezien, in de groep. Ik geloof dat je toen al dacht: ik weet niet of ik 
het allemaal zo leuk vind...
Ja. [stilte]

En inmiddels ben je opgehouden met stage, hè? Kun je vertellen hoe dat kwam?
Waarom ik de opleiding niet meer leuk vind? Ik vind het niet leuk om met die 

mensen om te gaan... Ik vind het wel leuk om met mensen om te gaan, maar niet 

met ouderen. Ik moest verschonen en wassen enzo, dat vind ik niet leuk. Dat was 

een beetje eng en daarom wil ik gewoon stoppen met de opleiding. Eerst dacht 

ik nog: het wordt misschien wel leuk. Ik liep stage in een gezin. Ik heb eigenlijk 

nog nooit in een verzorgingshuis gewerkt, maar ik zag het wel op video en dan 

dacht ik: nee, man! Ik dacht: ik stop er gewoon mee. 

[lachend] Niks voor jou...
[lachend] Nee! En ik kan ook niet tegen zoveel drukte. Ik heb migraine, en 

dan... Zoals na school, kom ik thuis, en dan moet ik helemaal overgeven. Ik kan 

gewoon geen licht meer zien. Echt heel erg hoofdpijn had ik… altijd. Daarom was 

het misschien veel te druk voor mij, stage.

Waarom ze snel last heeft van migraine en wat ze precies verstaat onder drukte 

wordt aanvankelijk niet duidelijk. In de schets van haar levensloop en achtergrond 

zijn wel aanwijzingen te vinden voor een mogelijk erfelijke aanleg voor migraine; 



Ik haat deze school

221

haar vader heeft er ook vaak last van. 

Noura is geboren in Amsterdam, in 1981. Ze heeft een Spaans-Marokkaanse 

moeder en een Marokkaanse vader, die al meer dan twintig jaar in Nederland 

wonen. Haar moeder heeft, in Noura’s woorden, nooit gewerkt. Haar vader werd 

op zijn tweeënveertigste afgekeurd vanwege migraine en een niet nader benoemde 

ziekte. Hij vond het na zestien jaar “in de bloemen” (Aalsmeer) wel best. “Altijd om 

vier uur op en hard werken...”, zegt Noura vergoeilijkend. Ze is het oudste kind. Ze 

heeft vier broers onder zich in de leeftijd van veertien tot zeventien en een klein zusje 

van drie. Ze vertelt dat ze zelf twee maanden te vroeg geboren is en in de couveuse 

moest. Het verhaal over de vroege geboorte is de opmaat voor herinneringen aan 

haar kindertijd. 

Ze was een moeilijk kind, volgens de verhalen van haar ouders. Zo dronk ze als 

peuter van twee uit een fles bleekmiddel. Ze stikte bijna en moest in allerijl naar 

het ziekenhuis. Noura vertelt over het ongeluk om duidelijk te maken dat ze “erg” 

was als kind en “domme”, “gevaarlijke” dingen deed. Ze vergelijkt zichzelf met haar 

zusje van drie, dat heel anders is. Zij leert snel en trekt zich op aan haar oudere zus 

en broers, meent Noura. Het zusje heeft in haar ogen een benijdenswaardige positie 

in het gezin. Ze hoeft niet alles zelf uit te vinden. Noura zegt dat ze gek op haar is. 

Ze houdt haar het liefst de hele dag op schoot. Ze slapen samen op een kamer. “We 

slapen samen in één bed. Dat wil ik graag zo. Zelf ben ik bang in het donker. Ze wil 

in haar eigen bed, maar ik neem haar altijd mee naar mijn bed.”  Als Noura over 

haar zusje praat, hoor ik een mengeling van bewondering en verdriet in haar stem. 

Verdriet, omdat haar leven anders, minder gemakkelijk voelt. 

Zij weet alles. Dit mag wel, dat mag niet. Ik was het eerste kind en niemand 

leerde mij iets. Ik was als kind gewoon heel erg. Ik maakte alles kapot. Mijn 

broertje was heel rustig. Ik pakte alles van hem af en gooide het naar hem. Nu is 

het juist omgekeerd. Ik ben nu rustiger dan hij. Hij is echt heel vervelend enzo, 

maar ik niet. Ik praat niet. Ik ben altijd in mijn kamer. Gewoon, altijd in mijn 

kamer. Niemand. Ik laat gewoon iedereen met rust.

Noura presenteert het als deugd, dat ze zich het liefst terugtrekt in haar eigen kamer. 

Het lijkt in tegenspraak met haar eerdere omschrijving van de innige relatie die ze 

met haar kleine zus heeft. Wat precies de omslag in Noura’s jonge leven veroorzaakt 

heeft, hoe ze van “erg”, vervelend kind in een rustig meisje veranderde, is geen deel 

van het verhaal dat zij vertellen wil. 

Na een korte tijd op een gewone kleuterschool kwam Noura terecht in het 

speciaal onderwijs. Waarom kan ze niet goed vertellen. “Omdat ik op die andere 

school... Volgens mij, omdat ik niet echt zin had of zo, of omdat ik niet goed kon 

leren... Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Het is echt lang geleden.” Als ik met 



Ik haat deze school

222

een omweg informeer wat voor kinderen er op die speciale school zaten, omdat ik 

wil weten of ze op een lom-school of mlk-school zat, kijkt ze me oprecht verbaasd 

aan. “Hoezo? Gewoon, normaal.” Ze somt een rij scholen op die ze heeft bezocht: 

Meander, Atlant, Panta Rhei.15 Het was er gezellig, vertelt ze. “Ik mis het wel nog een 

beetje, maar ik kan niet meer terug.” 

De laatste school, de Panta Rhei in Amstelveen, was een reguliere vbo-school. 

Noura ging ernaartoe omdat inmiddels duidelijk was geworden dat ze wel goed 

kon leren. Ze haalde hogere cijfers dan de andere leerlingen. Op het vbo koos ze 

in de derde klas voor de richting verzorging. Ze wilde iets met kinderen doen, 

maar kreeg al snel te horen dat je dan een hoger niveau moest halen dan voor haar 

haalbaar geacht werd. Ze sloot zich aan bij een aantal klasgenoten die een open dag 

gingen bezoeken van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Daar hoorde 

ze dat ze met haar vbo-diploma op b-niveau alleen terecht kon op de opleiding voor 

helpende. “Het leek me wel leuk”, is alles wat ze over haar keuze zegt. 

Eenmaal op de opleiding knapte ze snel af. Ze begon met een gezinsstage.16 

Omdat Noura voor december al stopte met haar stage, is ze aan het eigenlijke werken 

met ouderen niet toegekomen. Haar besluit om te stoppen met deze opleiding, 

vanuit de overtuiging dat de ouderenzorg niets voor haar is, baseert ze op beelden en 

ervaringsverhalen van anderen. Dat werd al duidelijk in de introductieweek. Tijdens 

de voorbereiding van de excursie naar een verzorgingshuis werkten leerlingen 

in kleine groepjes aan een opdracht uit de introductiemodule. Ik schoof aan bij 

Rahma, Noura en Fatima. Ze kenden elkaar van hun vorige school. Ik probeerde me 

op de achtergrond te houden en toch deel te nemen aan hun gesprek. Tegelijkertijd 

maakte ik aantekeningen van hun opmerkingen. 

Met name Noura vertelde bij voorbaat te griezelen van het idee mensen te 

moeten verschonen of te helpen met wassen. Hieronder volgt een fragment uit 

mijn aantekeningen, dat begint met een letterlijke weergave van de opdracht uit de 

introductiemodule.

Beschrijf in het kort je ervaringen met een verzorgingshuis. Als je geen ervaringen hebt, beschrijf dan 
je verwachtingen. Wat stel je je erbij voor? Welke taken heeft een helpende in een verzorgingshuis 
volgens jou? Verzin een paar vragen die je tijdens de excursie kunt stellen.
Fatima: “Ik ben er nog nooit geweest. Ik weet niet. Misschien is het zoiets als een 

ziekenhuis of zo, met een heleboel bedden...”

Rahma: “Ik heb stagegelopen in een verzorgingshuis. Een week. Ik vond het heel 

leuk om met de mensen te praten en te spelen. Ik heb koffie en thee rondgebracht 

enzo.”

We praten met elkaar over wat het is, een verzorgingshuis en wie er wonen. 

Fatima en Noura hebben duidelijk weinig voorkennis over de inhoud van het 

beroepsveld van de ouderenzorg en een negatief beeld van verzorgingshuizen 
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vanuit het perspectief van de bewoners. Fatima: “Ik vind het zielig. Wij doen dat 

niet. Wij zorgen zelf voor onze ouders.” 

Met haar nadrukkelijk uitgesproken “wij” creëert Fatima verbondenheid tussen 

zichzelf en haar tafelgenoten, die net als zij van Marokkaanse afkomst zijn. 

Tegelijkertijd onderscheidt ze zich daarmee van mij, waarbij ik model kom te 

staan voor witte Nederlanders in het algemeen, die dat wel doen, “hun ouders 

in een verzorgingshuis stoppen”, zoals een andere klasgenoot het noemt. Haar 

“wij” strekt zich impliciet uit tot “wij, migranten”, “wij, mensen van kleur”.17 

Als we verder praten over de taken die een helpende in een verzorgingshuis zou 

kunnen hebben: het helpen aan- en uitkleden, het verschonen van bedden, het 

wassen of helpen douchen van mensen, een praatje maken, roept Noura uit: “Ik 

kan dat niet, hoor. Je kent me toch. Daar kan ik helemaal niet tegen! Als ik bloed 

zie of spuug, dan moet ik overgeven!” In geuren en kleuren wordt een anekdote 

geschilderd van afgelopen vrijdagmiddag, toen Noura met vriendinnen bij 

de bushalte stond. Toen één van de vriendinnen vertelde over een dode die ze 

had gezien, ging Noura er ter plekke van over haar nek. De anderen gieren van 

de lach, Noura kijkt bijna triomfantelijk. Nadat ze uitgelachen zijn, buigen 

de meisjes zich over hun introductiemoduul, waarin ze hun ervaringen en 

verwachtingen op moeten schrijven. Ik help mee vragen verzinnen voor in het 

verzorgingshuis vanmiddag.

Noura is met haar huiverigheid ten opzichte van oude mensen en hun lichamen 

geen uitzondering in klas I D. In het klassengesprek naar aanleiding van de opdracht 

reageerden de meeste eerstejaars afwerend op de suggestie van gymleraar Jan dat ze 

ook moeten leren “vies werk” te doen: kunstgebitten uitdoen en schoonpoetsen, of 

met poep bevuilde bedden verschonen. Enkelen geven aan dat ze er geen idee van 

hadden dat zulke dingen ook tot de werkzaamheden van helpenden behoren. 

Tijdens de excursie in Zorgcentrum Reijgersbosch, een verzorgingshuis met 

verpleegafdeling voor demente ouderen in Duivendrecht, krijgen de leerlingen 

aanvankelijk geen kans hun vragen te stellen. Assistent-zorgmanager Wouda houdt 

een gloedvolle monoloog over hoe hij in dit werk terechtkwam en hoe geweldig 

dankbaar het werken met ouderen is. Als uiteindelijk de beurt is aan de leerlingen 

raffelen enkelen de vragen die ze op schrift hebben voorbereid achter elkaar af, 

zonder echt in te gaan op de antwoorden van Wouda. Af en toe grijpt Jan in en 

spoort iemand aan door te vragen als Wouda antwoordt met een simpel “ja”. Nadat 

we nog een korte video hebben bekeken, sluit Wouda af met de uitroep: “Het is een 

mooi vak, hoor, meiden, geloof me!” en start de rondleiding. De groep sloft weinig 

enthousiast over de gangen. 

Noura hield zich tijdens de excursie op de vlakte. In de week erna besprak ze haar 

twijfels met haar mentor. Deze adviseerde haar zich te melden bij het Servicepunt 
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om een andere school te zoeken. Na een paar gesprekken kwam ze uit op de korte 

beroepsopleiding detailhandel, in de werken-leren variant.18 Ze zou in februari 

kunnen beginnen. Daarvoor moest ze zelf werk vinden in een winkel. Dat lukte 

niet, naar Noura’s zeggen omdat ze in de winkels alleen parttimers willen en geen 

fulltimers. Ze maakt zich er niet druk om. “Nu zit ik dus zonder school. Nou ja, dan 

ga ik in september gewoon naar die andere school, administratie... Want als ik hier 

op school zit en ik doe deze opleiding, wat heb ik eraan? Niks.”

Haar ouders weten niet dat ze met de opleiding is gestopt. Ze heeft wel verteld 

dat ze naar een andere school wil, na de zomer. Het idee van leren en werken spreekt 

haar ouders niet aan. “Werken kan je altijd nog en school niet. Je moet gewoon 

naar school en leren”, vat Noura haar vaders mening samen. Ze vertelt dat haar 

ouders zich zorgen maken over haar toekomst. Ze komen echter niet zelf in actie. 

Noura gaat intussen bijna elke ochtend op tijd de deur uit en wekt zo de schijn dat 

ze gewoon naar school gaat. Ze gaat dan met een vriendin de stad in of een enkele 

keer ook echt naar school. Docenten slaan kennelijk geen alarm bij haar ouders. 

Dat druist ook in tegen de principes van de leerlingbegeleiding op de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg. Ouders worden alleen geïnformeerd als er met de 

leerling geen afspraak te maken valt of als zij niets van zich laat horen.19

Mijn ouders denken dat ik gewoon naar school ga.

Hoe vind je dat? Vind je het moeilijk dat ze het niet weten?
Nee. Nee. Schijt hoor. Als ze het weten, dan zou ik echt elke dag thuis moeten 

blijven. Dat is stom. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon weggaan met vriendinnen. 

Leuke dingen gaan doen enzo. Niet thuis zeggen waar ik naartoe ga. Echt, dat 

haat ik gewoon. Ik voel me niet schuldig hoor. [lachend] Ik ben wel een goed 

mens.

Het is een interessante toevoeging, bijna schalks uitgesproken, dat Noura zichzelf 

een goed mens vindt, ook al houdt ze bepaalde dingen verborgen voor haar 

ouders. Haar zelfbeeld hangt ze niet op aan haar schoolsucces en evenmin aan een 

veelbelovend toekomstperspectief. In het beantwoorden aan het beeld van een 

goede dochter geeft ze zich enige speelruimte. 

In het begin van het schooljaar werkte Noura na schooltijd bij Albert Heijn. Ze 

hield het niet lang vol, omdat ze rugpijn kreeg van het achter de kassa zitten. Ze 

leerde er haar tweede vriend kennen, maar de relatie is uit, sinds kort, tot verdriet 

van Noura. Anders dan bij sommige klasgenoten wordt ze niet door haar ouders 

onder druk gezet om bij te verdienen. Wat ze nodig heeft krijgt ze van haar ouders; 

het geld van de studiefinanciering mag ze sparen voor later. Haar vader waarschuwt 

wel dat hij niet eeuwig voor haar kan blijven zorgen en dat ze moet leren met geld 

om te gaan. “Ze zien me nog als klein kind”, vertelt Noura er lachend bij. 
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Zelf vindt ze zich al heel volwassen. Als ik vraag hoe ze haar leven ziet, over vijf 

jaar, antwoordt ze zonder veel geestdrift dat ze dan wel getrouwd zal zijn en somt 

op waar haar toekomstige echtgenoot aan moet voldoen. Hij moet een eigen huis 

hebben en een goede baan, verder moet hij aardig zijn, “modern” en “van hier”, geen 

“ouderwetse man uit Marokko”. Noura stelt nadrukkelijk dat ze niet uitgehuwelijkt 

wordt door haar ouders en haar eigen partner mag kiezen. Ze voegt eraan toe dat dat 

tegenwoordig voor de meeste Marokkaanse meisjes geldt, in tegenstelling tot wat 

veel Nederlanders denken (“Dat is niet meer zo hoor, dat je vader een man voor je 

uitkiest. Dat zie je nog op televisie, maar dat is van heel lang geleden, en trouwens, 

het is bij ons gewoon verboden”).20 Ze wil geen ouderwetse man, want die zegt dat je 

niet mag werken, dat je thuis moet blijven, schoonmaken, “dat soort dingen”. “Maar 

dat wil ik niet, ik wil gewoon werken!” 

De eisen die Noura stelt aan een toekomstige partner zijn mede ingegeven door 

ergernis over het gedrag van haar broers thuis. De vrouwen in het gezin draaien voor 

alle huishoudelijke klussen op. 

Mijn broers doen niks. Ze eten zowat alles wat op tafel ligt en ik moet alles 

opruimen. Dat vind ik gewoon stom. En ze wassen nooit af enzo. Ik moet alles 

doen. En mijn moeder. Dat is gewoon stom, man. Ze zeggen: ‘wij zijn jongens’. 

Wat nou, jongens. Jongens hebben toch ook handen om wat te doen. Stom. Mijn 

broertje van zes zegt dan: ‘jij bent toch een meisje’. Meisjes horen alles te doen. 

Is gewoon stom. Ja. Daar word ik kwaad om. Ik zeg: ‘ik ben je dienstmeisje niet. 

Doe het zelf maar, ik doe niks voor jou’. 

Met haar analyse van de oneerlijke verhoudingen tussen de seksen in huis en haar 

verzet lijkt Noura behoorlijk vrijgevochten. De ideeën over haar eigen ontplooiing, 

haar carrière, een eigen leven, komen echter niet uit de verf. Noura heeft geen idee 

wat ze precies wil en wat ze zou kunnen en evenmin wat er op de arbeidsmarkt 

te koop is. Ze weet alleen dat ze een ander leven wil dan haar moeder, die niet 

buitenshuis werkt. In haar oriëntatie op school en werk kan ze echter nauwelijks 

over de schaduw van haar moeders voorbeeld springen. School en beroep zijn ook in 

het leven dat de dochter zich droomt van ondergeschikt belang. 

Nu Noura weet dat werken in de ouderenzorg of thuiszorg niets voor haar is, 

stelt ze zich voor “iets met administratie” te gaan doen. Opnieuw benadrukt ze dat 

een toekomstige werkkring niet te druk moet zijn, omdat ze daar hoofdpijn van 

krijgt. Ze droomt vooral van een bestaan als jonge moeder. Naar aanleiding van 

mijn vraag over haar toekomst speelt Noura hardop met de gedachte hoe het zou 

voelen zwanger te zijn, te bevallen en een kind te hebben. Ze verrast me door op te 

merken dat ze een kind wil zonder vader. Dat lijkt haar beter, aangezien mannen 

toch maar voor problemen zorgen (“Ik wil een kind helemaal voor mezelf”). Hoe 
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ze in haar levensonderhoud zal voorzien, hoe ze zichzelf en haar kind een prettige 

toekomst bereidt, het lijkt haar niet te interesseren. Toch stort ze zich ook niet 

halsoverkop in het moederschap, omdat ze zich tegelijkertijd realiseert dat het een 

bijna onuitvoerbaar plan is, een kind zonder man. “Dat kan bij ons niet. Je moet 

maagd blijven tot je gaat trouwen. Dus ik heb geen keus. Als mijn ouders erachter 

komen, is het heel erg.” 

Noura maakt haar afwegingen op basis van de ervaringen van een vriendin, die 

per ongeluk zwanger werd en wegliep van huis. Ze werd door haar vriend in de steek 

gelaten. Met haar tweeling woont ze nu in een opvanghuis voor jonge alleenstaande 

moeders. Het is een ontzagwekkend schrikbeeld voor Noura, maar het spreekt ook 

erg tot haar verbeelding, blijkens het enthousiasme waarmee ze erover praat. In 

haar ogen worden de negatieve ervaringen van haar vriendin opgeheven door de 

uitkomst: een gezonde tweeling. Dat jongens zo stom zijn om hun vriendin in de 

steek te laten en dat haar vriendin nu niet meer naar school gaat, presenteert Noura 

als onvermijdelijke, maar onbelangrijke bijkomstigheden. Haar eigen verlangen 

naar een kind kleurt het verhaal roze, al onderkent ze de oneerlijkheid van de moraal 

in de Marokkaanse gemeenschap, als ze vertelt hoe haar vriendin zich voelt.21 

Ze heeft geen contact meer met de familie. Dat is wel eenzaam. Ze vindt het heel 

erg dat ze geen contact met de familie heeft. Bij ons is het heel raar. Als je geen 

maagd meer bent of zo, dan klaar, dan ben je gewoon geen familie meer. Dat is 

het stomste.

Zou dat bij jou ook zo zijn? 
Ik denk het wel. Ik heb ook een vriend gehad, acht maanden lang, maar hij 

is Marokkaans, dus hij begreep het wel. Maar daarvoor had ik een andere 

vriend, een Surinaamse vriend. Hij begreep het niet. Daardoor was het gewoon 

uitgegaan. Hij zei: ‘je wil niet met me naar bed’. Ik zei: ‘ik wil niet met je naar 

bed, want ik ben nog te jong. En je weet hoe het met ons zit, als je het met me 

wil doen’. Aan de ene kant vind ik het wel goed dat we moeten wachten. Want 

jongens, sommige jongens, gebruiken je gewoon, hè. En dan klaar. En als je 

het dan gedaan hebt, dan hoeven ze je niet meer, dan willen ze iemand anders. 

Daarom is het bij ons eigenlijk verboden, want je kan er ziektes door krijgen. 

En jongens kunnen je gewoon flessen. Daarom moet je wachten tot je getrouwd 

bent. Want als je getrouwd bent, dan weten ze dat jullie aan elkaar vastzitten, 

snap je. Daarom. Dan ben je een vrouw.

Noura is ambivalent over de ongelijkheid tussen de seksen. Ze trapt er tegenaan, 

maar schikt zich er tegelijkertijd in, bij gebrek aan voorbeelden hoe het anders kan. 

Jongens en mannen krijgen daarbij het predikaat onbetrouwbaar, ze kunnen je 

flessen en in de steek laten. Haar beeld van het moederschap is vooral romantisch. 
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De rol die ze thuis als dochter en zus toebedeeld krijgt bevalt haar echter niet. Haar 

kritiek op de taakverdeling thuis en op de oneerlijke moraal die vrouwen afhankelijk 

maakt van mannen weet ze niet door te zetten in een reëel alternatief voor zichzelf: 

een zelfstandig leven op basis van een eigen inkomen waar een goede opleiding de 

toegang toe kan verschaffen. Haar verwachtingen van een toekomstige baan worden 

vooral bepaald door negatieve keuzes: het moet niet te druk of te zwaar zijn. 

Hardop denkend over haar toekomst begint ze opnieuw over haar migraine-

aanvallen en de buien van hyperventilatie die ze ook heeft. Ze weet inmiddels 

wat ze dan moet doen: rustig blijven zitten en in een zakje ademen, tot haar 

ademhaling weer normaal wordt. “Het is niet gevaarlijk”, meldt ze opgewekt. Ik 

doe een laatste poging om haar verbeeldingskracht aan te spreken en vraag naar haar 

toekomstdromen. 

Maar heb je nou echt helemaal geen droom? Als je kon kiezen? Los van opleiding of papieren, iets 
dat je echt leuk zou vinden?
Nee. 

Ook vroeger niet, als klein meisje? Ik wilde altijd dierendokter worden of zoiets. 
[lachend] Ik wilde stewardess, ja. Maar ja, dat is gewoon een te hoge opleiding, 

en ik wilde ook politie worden. Dat zijn allemaal dromen. Dat zijn allemaal 

dromen. Ja.

Zonder veel wroeging heeft Noura al jong haar dromen opzij geschoven. De 

opleidingseisen voor haar droomberoepen zijn voor haar te hoog. Dat ze er nu 

zonder wroeging over praat, heeft wellicht ook te maken met de jaren die zij in 

het speciaal onderwijs doorbracht, waar ze het bijbehorende stempel van lage 

verwachtingen op zich gedrukt kreeg. Of docenten en mentoren op de opleiding en 

de orthopedagogen van het Servicecentrum haar prille emancipatieverlangen en de 

teloorgang van haar dromen opgemerkt hebben is de vraag. 

Noura’s verhaal is een mengeling van realisme en romantiek, met glimpen van 

verzet in een overwegend berustend verhaal over de eigen levensloop. Ze is er diep 

van doordrongen dat ze weinig keuze heeft in de vormgeving van haar leven, wil 

ze een goede vrouw worden en haar familierelaties niet op het spel zetten. Haar 

toekomstplannen zijn weinig gearticuleerd, omdat er op het vlak van opleiding 

en beroep ook reële beperkingen zijn aan haar keuzemogelijkheden. In hoeverre 

het gebrek aan articulatie op dit vlak vooral samenhangt met haar leeftijd en 

liminele positie: bijna volwassen, maar thuiswonend en zonder baan, en daarom 

van voorbijgaande aard is, dan wel verwijst naar dieperliggende onzekerheden die 

niet vanzelf oplossen met het ouder worden, is een vraag die onbeantwoord blijft. 

Ook het verhaal van Manisha, die dichter bij haar dromen blijft, maar net als Noura 
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regelmatig last van migraine en tegenslag heeft, roept meer vragen op dan het 

beantwoordt. 

5.3. Mijn aandacht was altijd bij de muziekles – Manisha
Manisha kwam op haar vijfde naar Nederland. Ze is van gemengde afkomst, “half 

Surinaams-Javaans-Hindoestaans”, zoals ze het zelf noemt. Haar moeder wilde een 

betere toekomst voor haar kinderen dan ze in Paramaribo voor mogelijk hield en 

nam het initiatief te migreren. Dit was tegelijkertijd ook het begin van het einde van 

haar huwelijk: ze ging scheiden voor ze op het vliegtuig stapte, om in Nederland 

voor de vorm met een Hindoestaanse kennis te trouwen. Zo kon ze op termijn een 

zelfstandige verblijfsvergunning krijgen. Uiteindelijk zou ze dan haar (ex-)man over 

laten komen. Het liep anders. Manisha’s vader kreeg een dochter met een andere 

vrouw, en vervolgens relatieproblemen. Zijn moeder, die ook in Nederland woonde, 

beschuldigde zijn (ex-)vrouw van overspel met een Nederlandse man. Toen hem dit 

ter ore kwam, was hij zo wanhopig, dat hij zich ophing. Althans, zo weeft Manisha 

flarden herinnering en verhaal ineen tot een voor haar plausibele verklaring voor de 

dood van haar vader. 

Manisha woont ten tijde van het interview alleen bij haar moeder. Ze is 

zeventien jaar en eerstejaars helpende. Haar jongere zus is bij haar oudere halfzus 

ingetrokken. Haar halfbroer, die “als een vader” voor haar was, zit al jaren in Spanje 

in de gevangenis voor drugssmokkel. Dan is er nog het halfzusje in Suriname, 

dat Manisha alleen van foto’s kent. Dat haar vader niet meer leeft is tegelijkertijd 

bron en verklaring van veel ellende. Zijn dood leidde volgens Manisha tot een 

overaccentuering van de Hindoestaanse inslag van de familie van moederskant, met 

bijbehorend “roddelgedoe” en kwaadsprekerij. Ze legt uit dat met name de vrouwen 

in die tak van de familie jaloers zijn op haar mooie uiterlijk en goede zangstem, en 

dat ze daarom over haar roddelen. Als zij of haar jongere zusje een nacht wegbleven 

van thuis werden ze door hen voor hoer uitgemaakt. Ook het huwelijk van haar 

ouders is in Manisha’s ogen kapotgemaakt door roddels en valse beschuldigingen 

van hun kant. Het is belangrijk voor haar te benadrukken dat ze meer op haar vader 

lijkt dan op haar moeder. In de vergelijking wijst ze vooral op haar huidskleur, die 

net als die van haar vader donker is, terwijl haar moeder en jongere zusje licht zijn. 

In de loop van haar verhaal blijkt dat haar vader ook op allerlei andere manieren 

haar belangrijkste anker is in de vorming van haar identiteit en het begrijpen van 

zichzelf.

Manisha begon haar verhaal over zichzelf met de opmerking dat ze op de 

“verzorgingsschool” zit en niet precies weet wat ze wil doen. In de loop van ons 

gesprek blijkt dat ze wel weet wat ze wil, namelijk beroemd worden als zangeres of 

danseres. Onuitgesproken twijfel over de haalbaarheid van deze ambitie verbergt ze 
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in de droom over een eerste optreden, dat ze enkele weken na het interview gaat doen. 

Ze treedt op als één van de drie danseressen die een zingende vriendin begeleiden. 

Deze droom is haar houvast, in het dagelijks (over)leven en in haar verbeelding van 

de toekomst. Alle andere levensthema’s worden eraan opgehangen. 

Je hebt binnenkort een optreden?
[trots] Ja, in Almere. Een vriendin van me, die kan heel goed zingen, ze heeft echt 

een prachtige stem, en op een gegeven moment zei ze zo van: ‘kijk, luister, jìj wilt 

zo graag dansen, het is je wens, dus mag je komen dansen!’ Dus op een gegeven 

moment zeg ik: ‘ja, is goed’, weet je. Nu hebben we nog twee weken, om goed te 

oefenen. Ik moet echt goed kunnen dansen.

Maar je zingt ook, vertelde je.
Ik moet nog naar een zangschool gaan. Ze zeggen dat m’n stem goed is, maar ik 

stotter teveel. Als ik ga zingen, dan doe ik [zangtoon] HA-A-A-A, dan ga ik dus 

echt stotteren erbij. Dus daarom. Ze zeiden: ‘je hebt een prachtige stem, maar je 

moet echt goed gaan oefenen’. Dus het ligt eraan. Als wij dat optreden hebben 

gedaan, dan kan ik misschien, na een paar jaar, kan ik ook mee gaan zingen. Ze 

doet een soulnummer en een R&B-liedje, dus een beetje dansliedjes. Daarom 

gaan we erbij dansen. 

 

Het optreden is in Almere, op een talentenjacht. Manisha hoopt dat ze op de eerste 

plaats zullen eindigen, omdat ze dan meteen een contract aangeboden krijgen voor 

optreden in het buitenland. “Als we dat contract hebben, gaan we naar Amerika, 

Spanje, Duitsland, overal gaan we dan. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Als we 

dat contract hebben, kan ik helemaal niet meer naar school gaan. Dan moet ik 

thuis oefenen, enzo.” Als ik informeer wat haar moeder van haar plannen vindt, 

antwoordt Manisha dat haar moeder haar vrij laat in haar keuze en een carrière als 

zangeres prima vindt (“Mijn moeder zegt: ‘het is jouw beslissing. Jij moet kiezen wat 

je wilt doen. Het is je wens’”). De laatste tijd spijbelde Manisha veel. Af en toe laat ze 

dan haar moeder opbellen om zich ziek te melden. Vlak voor het interview had ze 

een gesprek met haar mentor Jan, de gymleraar, die haar aansprak op het frequente 

verzuim. Ze vertelt dat ze ook hem heeft uitgelegd waar ze mee bezig is en dat ze, als 

het optreden een succes wordt, stopt met school.

In gedachten gaat Manisha terug naar haar jeugd en zegt dat het er van kleins af 

al in zat, het zingen en dansen. Het is haar manier om beide werelden, Paramaribo 

en Amsterdam, vroeger en nu, de erfenis van haar vader en de goedkeuring van haar 

moeder te verbinden met haar eigen toekomst. Ze creëert continuïteit, waar haar 

jonge leven vooral gekenmerkt werd door breuken, verplaatsingen en het verlies van 

dierbaren. Haar droom houdt de verbondenheid met haar vader levend. 
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Toen ik vijf jaar was, ging ik de hele tijd dansen, ik vond het heel erg leuk, ik 

woonde nog in Suriname, ik danste zo en veel mensen dachten van: [verbaasd] 

hè?! hoe kan dat kleine meisje nou zo goed dansen? Dus daarom zei m’n moeder: 

‘ja, het is wat jij wilt, ik kan niet tegen je zeggen dat je naar school moet gaan, 

terwijl je het niet leuk vindt...’

Weet je ook wat voor ideeën je vader had voor jouw toekomst?
Kijk, mijn vader - dat is namelijk wat ik daarvoor al zei, mijn wens… Dat is 

zangeres worden of dansen! En m’n vader zei altijd: ‘mijn dochter gaat beroemd 

worden’. [zelfverzekerd] Dus uiteindelijk komt zijn wens uit en mijn wens ook. 

Ja. 

Manisha’s vader speelde zelf drum en zong in een band. Hij stopte ermee toen 

Manisha werd geboren. Al pratend haalt ze zich haar vader voor de geest, met zijn 

afrokapsel en wijde broeken. Ze stelt haar geboorte voor als keerpunt in zijn leven: 

hij stopte met musiceren en ging uit het leger. Sindsdien werkte hij in de bouw. 

Verschillende keren komt ze terug op zijn dood, met steeds meer details rond zijn 

zelfdoding. Het is een troost te weten dat ze zijn lievelingsdochter was en dat ze 

op hem lijkt. Dat hij zich ophing op de plek waar zij vroeger altijd schommelde, 

met een foto van haar in zijn hand en al haar brieven en kaarten aan de muur ziet 

ze als bewijs van zijn liefde voor haar. Haar halfbroer, die hem vond, heeft haar dit 

verteld. 

Manisha laat een gouden ring zien, die ze van haar vader kreeg. Ze draagt hem 

altijd. Ik laat merken dat ik het een verschrikkelijk verhaal vind. Manisha knikt. Ze 

vertelt dat het haar anders maakt dan haar leeftijdgenoten. “Ja, het is een afschuwelijk 

verhaal, op zo’n jonge leeftijd. De meeste kinderen hebben niet zoveel meegemaakt. 

Als ik mezelf moet vergelijken met andere mensen, met andere kinderen, dan denk 

ik: ik heb het meeste verdriet gehad. Zij moeten het nog krijgen.” Haar jongere zusje 

huilt nog vaak om hem. Manisha huilt alleen als niemand het merkt, ‘s avonds voor 

het slapen gaan, als ze naar zijn foto kijkt en zijn lievelingsmuziek draait. Op school 

laat ze het liefst niets merken. Op één vriendin na, kent niemand op school het 

verhaal over haar vader. 

Sinds een jaar of vier is er een stiefvader in huis gekomen. Hij is van Hindoestaanse 

afkomst. Manisha moet weinig van hem hebben. Hij wil de vaderrol op zich 

nemen en regels stellen, maar Manisha geeft hem een grote mond. Hij noemt haar 

bijdehand. Zij voelt zich niet gerespecteerd en ervaart hem als een indringer in het 

huis van haar moeder. Ze maken veel ruzie. “Kijk, je mag ouder dan mij zijn, maar als 

je me niet respecteert, dan respecteer ik jou ook niet. Zo ben ik.” 

Respect is een groot goed voor Manisha. Als ze het gevoel heeft dat iemand haar 

niet met respect bejegent, voelt ze zich vrij om grof te reageren. Zo stelt ze zich op 

school en op stage ook op. Ze maakt daardoor vaak een gespannen indruk, defensief 
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bij elke persoonlijke opmerking, en soms zelfs agressief. Ze weet dat van zichzelf, 

maar benoemt het positief, als “sterk” en “zelfstandig”. In haar levensverhaal 

schetst ze de transformatie van lief, aaibaar meisje naar een bijdehante, assertieve 

jonge vrouw. In de loop van deze transformatie heeft haar vertrouwen in school 

een grote deuk opgelopen. De aanleiding om met de opleiding voor helpende te 

willen stoppen en te kiezen voor haar droom beroemd te worden is een mislukte 

gezinsstage. De oorzaken gaan verder terug, blijkt als Manisha herinneringen 

ophaalt aan haar jeugd, het schoolgaan en opgroeien in de Randstad. 

Van de aankomst op Schiphol, met haar moeder en haar jongere zus, herinnert 

Manisha zich vooral de kou en de sneeuw. Ze trokken in bij een oom in Rotterdam. 

Manisha en haar zusje gingen het eerste jaar niet naar school. Haar moeder ging 

werken in een supermarkt tot ze last kreeg van haar schouders. Sindsdien werkt ze 

in de thuiszorg, aanvankelijk fulltime, nu een paar ochtenden vanwege gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid. De oom was nogal streng en daarom gingen ze al gauw 

verhuizen. Ze vonden een woning in Amsterdam, waar moeder inmiddels ook 

werkte. In een paar jaar tijd verhuisden ze drie keer, van Oost, waar het “eng” was 

(“drugs, schietpartijen”), naar de Bijlmer, waar veel familie woonde, en tenslotte 

naar Osdorp, waar het “saai” is volgens Manisha. Telkens moesten de kinderen weer 

naar een andere school en hun vrienden achterlaten. Manisha vertelt spijtig hoe ze 

vroeger nog wel belde met vriendinnen uit Rotterdam, maar nu bijna niet meer. 

Toen ze klein was, maakte ze gemakkelijk vrienden. Ze zag er lief uit en iedereen 

raakte haar graag aan, ook onderwijzers. Op den duur ging dat Manisha vervelen. Ze 

besloot van zich af te bijten. Vroeger konden mensen doen en laten met haar wat ze 

wilden, zegt ze. Nu ze bijdehand is geworden en alles durft te zeggen, kan dat niet 

meer. 

Op de basisschool ging Manisha het liefst met jongens om en gedroeg ze zich 

volgens eigen zeggen ook als een jongen. Ze zat wijdbeens, ook al had ze een rok aan, 

en sloeg stoere taal uit. Aan meisjes had ze een hekel, hoogstens zocht ze er een paar 

als vriendin voor haar neefjes. In groep vijf bleef ze zitten. Uit de Citotoets rolde een 

vbo-advies. Ze haast zich te verklaren hoe dat komt. 

Ik was met m’n aandacht niet op school. Ik was meer… Ik vond muziekles het 

mooiste, en toneelles. Dat vond ik het mooiste. Mijn aandacht was altijd bij de 

muziekles. En voor de rest... Of ik ging niet naar school, of ik ging alleen maar 

voor de muziekles naar school. Op de lagere school hadden we maandag, nee, 

even kijken, woensdag hadden we muziekles. En voor de rest hadden we dus 

rekenen enzo. En toneelles hadden we vrijdagmorgen. En dan ging ik altijd op 

woensdag en vrijdag naar school en daardoor komt het dat ik vbo heb, ja. [stilte]

Ik informeer wat ze op de andere dagen deed. Manisha vertelt dat ze gewoon thuis 
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bleef. Ze zei tegen haar moeder dat ze ziek was en dan belde haar moeder de school 

op, om te zeggen dat haar dochter ziek thuisbleef. Soms was ze echt ziek (“ik heb 

last van migraine, en dan kan ik een week of een maand niet naar school”). Soms 

ook werd ze naar huis gestuurd door de juf, als ze in de les zat te klieren. “...dan heb 

ik gewoon geen zin in les en ga ik irritant zijn en dan ja… [stilte] Dan sturen ze me 

zeker weg. [zet boze stem op als van juf] ‘Ga naar huis, Manisha! Je verveelt m’n les. 

Of je moet rustig zijn.’” Manisha somt op wat ze verder allemaal van onderwijzers 

te horen kreeg: wees eens rustig, wees niet zo vervelend, praat niet zoveel, doe nou 

eens mee. Met een lach herinnert ze zich dat de toneeljuf haar altijd de rol van de 

slechterik gaf, van de boze stiefmoeder of vader. De voorstelling van Manisha in de 

rol van boze moeder versterkt het beeld dat ik me tijdens het interview van haar 

vorm: opstandig en eigenzinnig, een angry young girl. 

‘s Middags na school moest ze zich vaak alleen redden, en waarschijnlijk ook nog 

voor haar jongere zus zorgen. Het vroeg zelfstandig zijn ziet ze zelf als positief. Ze 

verbindt het met gewoonten in haar familie en daarmee met haar culturele erfenis 

uit Suriname. 

Ik was heel snel al zelfstandig geworden. Heel snel. Ook toen ik tien jaar was, 

negen of tien jaar, kon ik koken en echt verstandig praten. Ik kon het gewoon, 

en op een gegeven moment was het bij mijn moeder zo van: o, m’n dochter kan 

koken. En als je ongesteld werd, ging mijn moeder de hele familie afbellen: ‘mijn 

dochter is een vrouw geworden’ en blablablabla. Dat vond ik niet leuk. Het is 

zo, in mijn familie zijn kinderen vanaf negen jaar echt volwassen. Ze denken 

dat je toch moet leren koken enzo. Ik keek naar mijn moeder, wat mijn moeder 

deed, en op een gegeven moment ging het vanzelf. Dus ging ik op een dag 

pannenkoeken bakken, eieren koken, echt zo. Het ging vanzelf. En nu kan ik wel 

meer dingen doen: nasi, bami, roti, echt alles kan ik koken. 

En je zegt: dat ging vanzelf. Vond je het ook leuk, om het te leren?

Ik vond het wel leuk, want kijk, als mijn moeder ging werken, dan kwam ik dus 

meestal van school thuis en dan had ik niks te eten. Dus op een gegeven moment 

dacht ik: hallo, ik heb honger hoor! Dus ging ik gewoon eieren kloppen en 

bakken en eten. Kwam mijn moeder thuis, had ik rijst gekookt. Zei m’n moeder: 

‘Goed zo, goed zo!’ Dus toen ik tien jaar was, kon ik echt alles. Als mijn moeder 

thuiskwam, had ze eten en had ik zelf ook eten… Het was wel leuk. Ja.

Na de basisschool belandde Manisha op de Derkinderenschool, in Amsterdam-West. 

Het was in haar herinnering een “droge”, saaie school. Ze weet er weinig over te 

vertellen. In het derde jaar koos ze voor de richting verzorging. “Ik wist niet precies 

wat ik wilde, dus...” Een zin later corrigeert ze zichzelf en somt een serie beroepen 

op die haar toen aantrokken.
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Ik wist wel precies wat ik wilde doen, kraamverzorgster... Nee, eerst wilde ik 

stewardess, toen was het kraamverzorgster, en toen ik hier op school kwam, 

wist ik niet meer wat ik precies wilde doen. Toen dacht ik: maatschappelijk 

werkster. Nu weet ik het helemaal niet meer! Gisteren zei ik tegen mijn moeder: 

‘beveiliging’. Toen zei ik: ‘nee, laat maar. Ik wil beroemd worden’. Dàt zei ik 

tegen m’n moeder. 

Manisha twijfelt nog steeds wat ze nou echt graag wil leren en doen, zoals blijkt uit 

bovenstaand fragment. Haar moeder adviseerde haar een beroepskeuzetest te doen. 

De dag na het interview heeft Manisha een afspraak op school, om te horen waar en 

wanneer ze zo’n test kan gaan doen. Ze heeft eigenlijk geen zin, maar vindt dat ze het 

niet kan maken weg te blijven. Het switchen tussen verschillende beroepsvoorkeuren 

of liever, het afwisselend loslaten en koesteren van droomberoepen lijkt grillig. De 

hoeveelheid keuzemogelijkheden is schijn.

Je zegt: toen je verzorging koos, toen wilde je eigenlijk nog stewardess worden?
Ja, stewardess… En ja, toen op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk, 

want je had die Bijlmerramp enzo, toen dacht ik, nee, dat wil ik niet meer, 

vliegen. Kraamverzorgster. Hadden we een film gekeken: allemaal bloed. Niet 

meer! Nee. Maatschappelijk werkster, ja, lijkt me wel leuk, maar, allemaal 

bijdehante kinderen… Kijk, ik hou van kinderen, dat wel, en het is wel leuk, 

maar ik weet niet wat ik echt wil, maatschappelijk werk, beveiliging, beroemd 

worden, dan weet ik het op een gegeven moment niet meer. Maar in ieder geval, 

ik weet wel: beroemd worden wil ik zeker. Ja. Dat weet ik zeker.

Op het vbo deed Manisha een snuffelstage op een peuterspeelzaal. Ze vond het 

leuk, maar zag er haar toekomst niet in. Op school hoorde ze toen over de “R-O-C-

verzorgingsschool”, zoals ze het noemt. Ze kreeg het adres, moest de school bellen 

en vervolgens vulde haar moeder de formulieren in. De beslissing was genomen. Ze 

vertelt niet over haar vriendinnen van het vbo, die tegelijk met haar dezelfde keus 

maakten en die op dezelfde dag in juni vorig jaar hun intakegesprek hadden als zij 

(Nermin, Naomi, Ayse, zie hoofdstuk 2). 

Waar Manisha uitgebreid vertelt over familierelaties en huiselijke ruzies, dromen 

en verlangens, is ze heel kort over haar ervaringen in het eerste jaar van de opleiding 

voor helpende. De eerste stage in een verzorgingshuis ging goed. Op basis van het 

intakegesprek was ze door opleidingscoördinator Tineke aangewezen om in een 

verzorgingshuis te beginnen, vanwege haar “stevige” uitstraling en haar ervaring 

met het verzorgen van een nichtje dat aids heeft. Ze begon er met schoonmaken, 

maar mocht al gauw meer “verzorgende dingen” doen. Als voorbeeld noemt ze 
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steunkousen en jarretels aantrekken. Als ze te laat kwam, wat regelmatig gebeurde, 

vonden collega’s dat niet erg, herinnert ze zich. 

De tweede stage, bij een leergezin, ging helemaal fout. Het te laat komen was 

daar een groot kritiekpunt. Manisha had de pech bij een veeleisende stagemoeder 

ingedeeld te worden. Alle eerstejaars hadden kennisgemaakt met Maaike Buikema en 

haar ouderwetse, geperfectioneerde huishouding, op een voorlichtingsbijeenkomst 

over de gezinsstage in de introductieweek voor eerstejaars. Maaike gaf op de 

bijeenkomst een presentatie alsof ze op een bedrijfscongres was. Stijlvol gekleed, op 

hoge hakken, met klassieke make-up en gouden sieraden, vertelde ze in sneltreinvaart 

hoe haar huishouden  - ze woont met haar gezin in de Concertgebouwbuurt, in 

een groot huis met meer dan zes kamers - in elkaar steekt en wat ze van stagiaires 

verwacht. In mijn aantekeningen van de bijeenkomst noteerde ik de bijzonderheden 

van haar huishouden. 

De lakens worden nog allemaal gestreken, het wasgoed ligt per gezinslid 

gesorteerd op planken met naametiketten erop, na het ontbijt wordt het 

avondeten voorbereid en worden de boterhammen gesmeerd voor de 

lunchpakketten van de volgende dag. Werksters doen het zware huishoudelijke 

werk als ramen lappen en schoonmaken. Stagiaires moeten echter ook stevig 

aanpakken en goed weten hoe ze zich horen te gedragen in haar huis. Haar man 

is een lieverd, maar hij doet niets in huis. Zelf gaf ze haar goede baan op om voor 

de drie kinderen te zorgen en het huishouden draaiende te houden. Daaraan 

moet ze nu haar eer ontlenen.

Ik herinner me dat we allemaal zwaar onder de indruk waren van haar presentatie, 

de leerlingen, de docenten en ik. Dat het nog bestaat, zo’n huishouden! Dat 

Manisha, die als tweede leerling-helpende stage kwam lopen in het gezin Buikema, 

niet aan Maaikes eisen kon en wilde voldoen, verbaasde me niet. Al in de eerste week 

struikelde Manisha er over alle regels, gewoonten en voorschriften. Ze is nog steeds 

verontwaardigd over de manier waarop ze in het gezin ontvangen en behandeld 

werd. 

Op maandag, de eerste dag, moest ik ‘s ochtends het huis stofzuigen, aardappels 

schillen, maar omdat het een kennismakingsdag is hoort dat helemaal niet zo. 

Rondleiding en that’s it. Een paar vragen stellen, meer niet. En dinsdag weer, was 

ik weer te laat gekomen. Zegt ze: ‘we hadden toch vaste regels?’ Ik zeg: ‘ja, maar 

ik kan er niks aan doen’. Ik was ook ziek en ik had migraine, ik was echt ziek. En 

ik was toch naar stage gegaan. Woensdag was ik echt ziek. Om half acht moest ik 

daar zijn. Heeft mijn moeder om half acht gebeld. Zei m’n moeder: ‘mijn dochter 

is ziek. Ze heeft hoge koorts’. ‘Oké, is goed’. Maaike hangt op en Maaike belt naar 
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school. En toen zei ze zoiets van Manisha houdt zich niet aan de regels enzo. Heb 

ik nog een gesprek op school gehad. En ja, daardoor mag ik nu dus niet meer 

stage lopen. 

Het is een kwestie van respect, legt ze uit. Als ze met respect behandeld wordt, 

respecteert ze de ander ook. De manier waarop Maaike met haar omging getuigde in 

haar smaak echter van weinig respect. “Je kan wel zeggen dat ik op tijd moet komen, 

maar als ik dan één minuut te laat ben, dan hoef je niet te gaan schreeuwen.”

Toen ze zich ziek liet melden door haar moeder op de derde dag van de 

blokweek stage, na twee dagen te laat te zijn gekomen, was de boot aan. Maaike 

eiste telefonisch een andere stagiaire van de school. Ze beschuldigde Manisha van 

ontoelaatbaar gedrag: stiekem bellen, te laat komen en gebrek aan inzet, en gaf te 

kennen dat ze haar niet langer als stagiaire in huis wilde. Manisha was opgelucht. 

Maaike nam de zaak echter hoog op en stelde de school aansprakelijk voor het 

mislukken van de stage, met het stage-contract in haar hand. Uiteindelijk besloot 

de school het contract met haar te verbreken. 

Sinds het debâcle van de gezinsstage houdt Manisha het grotendeels voor gezien 

op school. Een enkele keer komt ze de klas binnenzeilen, maar oogt dan vooral moe 

en ongeïnteresseerd. Maanden later, als zelfs haar klasgenote en beste vriendin 

Jennifer haar al tijden niet meer heeft gezien, treft een docent haar aan achter de 

kassa bij Zeeman. Van de droom over een glanzende carrière als danseres of zangeres, 

waar ze tijdens het interview nog zo vol van was, lijkt vooralsnog weinig te zijn 

terechtgekomen. Ik ben benieuwd hoe het met haar gaat. In gedachten hoor ik haar 

weer zeggen: “Waarom zit ik hier eigenlijk op school? Ik bedoel, ik wil toch zangeres 

worden, ik wil toch beroemd worden, dan heeft dit geen zin meer.”

In combinatie met de ingewikkelde familierelaties past het verhaal van Manisha 

over haar jeugd en over school in het dominante vertoog rond (potentiële) uitvallers. 

Die zouden afkomstig zijn uit “gebroken families”, “allochtone families”, of nog 

erger, een combinatie van beide, met ouders die zich interesseren noch inzetten 

voor het schoolsucces van hun kinderen.22 In overheidsnota’s worden ze aangeduid 

als risicojongeren, die extra begeleiding behoeven.23 Dat Manisha’s verhaal over haar 

jeugd een schoolvoorbeeld is van de carrière van een uitvaller maakt het feit dat ze op 

school, in haar omgeving of desnoods van een hulpverleningsinstantie onvoldoende 

coaching kreeg des te schrijnender. 

Haar verhaal heeft nog een ander opmerkelijk aspect. Door de nadruk op 

respect of (vermeend) gebrek daaraan verwijst het naar hedendaags vocabulaire van 

migrantenjongeren van de tweede en derde generatie, die met meer of minder recht 

van spreken menen dat de ervaring van systematische discriminatie on(aan)gepast 

gedrag rechtvaardigt.24 Het verhaal van Nermin dat volgt vertoont hier ook trekken 

van. Manisha’s verhaal over haar verlangen beroemd te worden, gekoesterd als 
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opdracht van de vader en ingezet als alternatief voor school, kan tenslotte gelezen 

worden als een tragisch voorbeeld van de wijze waarop kinderen in familiekring 

soms opgezadeld worden met irreële dromen.25 

5.4. Ik kan nooit onthouden – Nermin
In de opening van het interview, na een korte opsomming van haar naam, 

geboortedatum, geboorteplaats (Amsterdam) en het herkomstland van haar ouders 

(Turkije), zegt Nermin op een ondeugende toon: “En ik zit op school. Ik háát deze 

school! [giechelend] En ik weet niet wat ik verder nog moet vertellen…” We zitten 

al een tijd in een leeg klaslokaal voor ik de cassetterecorder uit mijn tas haal en op 

tafel zet. Het is elf uur. Nermin had nog niet ontbeten. Ze kocht een broodje in de 

kantine beneden en ik nam een kopje thee voor haar mee. Terwijl ze eet, praten we 

over ditjes en datjes. Nermin praat gemakkelijk. Ze kent me van de keren dat ik 

lessen Nederlands en sociale vaardigheden van haar klas bijwoonde, de schakelklas 

met negen leerlingen. Het was moeilijk een afspraak met haar te maken buiten 

schooltijd, omdat ze elke vrije minuut bij Albert Heijn werkt en daarvoor al weken 

van tevoren is ingeroosterd. Met toestemming van de huishoudkundelerares doen 

we het interview nu onder de les. Nermin is blij met een geldig excuus niet naar de 

les te hoeven. 

Als ze haar broodje op heeft, vertelt ze over het geboortedorp van haar ouders, in 

de buurt van Izmir, waar ze een vriendje had. Met haar zus bracht ze er een deel van 

haar jeugd door. Als ik de recorder aan wil zetten, schrikt ze. “Ik weet het niet, ik weet 

niet wat ik moet praten, mijn god… Weet je, het lijkt wel of er iemand bij zit!” Ik stel 

voor het te proberen en beloof als het echt niet gaat het apparaat weer in mijn tas te 

doen. Met minder bravoure gaat ze op mijn uitnodiging in meer te vertellen over 

de periode waarin de geboortestreek van haar ouders haar wereld vormde. In plaats 

van jeugdherinneringen op te halen begint Nermin het verschil tussen de generaties 

van haar grootouders en ouders te schetsen. De grootouders zijn hun leven lang in 

een dorp blijven wonen, de ouders bouwden met in Amsterdam verdiend geld een 

huis in een naburige stad, voor later. Nermin geeft eerder een blik op het heden en 

op een mogelijke toekomst in Turkije dan een terugblik. Als ik er later nog eens op 

terugkom, zegt ze zich weinig van die tijd te herinneren. 

Mijn oma woont in een dorp en mijn ouders wonen in de stad, in Nixar. We 

hebben daar een flat van vijf verdiepingen, met twee winkels onderin. Het is een 

soort garage met een supermarkt. Iemand anders woont daar, die betaalt de huur 

aan ons, en stuurt het naar hier. Mijn vader heeft het laten bouwen. Dus als we 

later trouwen, zegt hij altijd zo van: ‘de eerste verdieping is van jou, de andere 

verdieping is van je zus, de andere verdieping van je broertje en die andere voor 
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je andere broertje en die allerbovenste is van mij en van je moeder’. Dus, de hele 

familie kan in één huis wonen.

Hmm. En hoe vind je dat idee?
Wel leuk. Dan hoef ik geen reis te maken wanneer ik zin in heb om naar mijn 

ouders te gaan. 

Nermin weet niet of ze er ook echt zal gaan wonen. Haar vader wil graag definitief 

terug, als hij vijftig is. Haar moeder niet. “Mijn moeder zegt: ‘ben je gestoord? We 

gaan nergens heen, we blijven hier’. Ze wil niet, omdat daar, in Turkije, hebben we 

niet zoveel… We hebben wel kennissen, maar die wonen in een dorp.” Haar moeder 

wil liever in Antalya wonen of ergens anders. Nermin ziet het niet zitten: “Daar 

kennen we niemand”. Haar vader beloofde haar moeder dat ze, als ze naar Turkije 

gaan, elk jaar naar Nederland zullen komen, op vakantie. 

Nermin maakt zich er voorlopig nog niet druk over waar ze later woont. 

Remigratie naar Turkije is geen schrikbeeld voor haar, eigenlijk vond ze het daar zelfs 

prettiger dan hier. Het was er rustig en de kansen op een goede opleiding waren reëel. 

Ze heeft geen idee waarom zij indertijd met haar zus naar Turkije is gestuurd. Haar 

twee jongere broers bleven hun hele jeugd hier en volgden Nederlands onderwijs.26 

Hun uitgangspositie in het voortgezet onderwijs is daardoor aanmerkelijk beter dan 

die van Nermin. 

Met haar drie jaar oudere zus woonde Nermin vanaf haar vierde een aantal 

jaren in het dorp van haar grootouders. Om onduidelijke redenen veranderden 

ze toen nogmaals van school en omgeving en woonden een paar jaar bij een oom 

in Ankara. Tussen haar tiende en elfde jaar kwam Nermin terug naar Amsterdam. 

De verplaatsing veroorzaakte een breuk in haar schoolloopbaan, die ze verbindt 

met haar problemen op school. Die vat ze samen in de verzuchting: “Ik kan nooit 

onthouden”. Haar zus ging eerder terug naar Amsterdam. Net als haar broers doet 

zij het goed op school, “beter dan ik”. 

Nermin problematiseert het verschil in keuze dat haar ouders maakten voor hun 

dochters en zonen niet. Wel herinnert ze zich hoe vreselijk ze zich voelde toen ze net 

weer terug was. “Hoe erg! Je weet niks. Je voelt je een mongool, je zit gewoon zo te 

kijken naar iedereen...” Ze kreeg voor zover ze zich herinnert geen extra les. Het is 

een beetje vaag verhaal. Ze weet nog wel dat ze later naar een avondschool ging, om 

haar Nederlands bij te spijkeren. Overdag ging ze ook naar “een soort school”, maar 

welke weet ze niet meer. Vervolgens ging ze naar het vbo. 

Vier jaar later wordt ze op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg alsnog 

te licht bevonden en in de schakelklas geplaatst vanwege een slechte score op de 

toets Nederlands. Nermin was erg teleurgesteld. Ze had het gevoel dat ze weer van 

voren af aan moest beginnen, in een klas absolute beginners. “Daarom ben ik ook zo 

oud, omdat ik hier nog in de eerste klas zit”, zegt ze, negentien jaar jong. Haar 
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motivatie om de opleiding voor helpende te doen is tot een nulpunt gedaald voor ze 

er goed en wel aan begonnen is. 

Om me een beeld te vormen van de opvattingen over werk en beroep in Nermins 

familie vraag ik naar het arbeidsverleden en -heden van haar ouders. Nermin vertelt 

dat haar vader tweeënveertig is en altijd hard gewerkt heeft in Nederland. Net als 

in Turkije staan ook in Amsterdam huizen klaar voor zijn kinderen, ingericht en 

wel, voor als ze trouwen. Hij werkt al geruime tijd op Schiphol, bij de KLM, maar 

Nermin heeft geen idee wat hij daar precies doet. Moeder werkte eerst ook, bij de 

Linmij. Nermin vertelt dat ze stopte omdat ze “moe” was. Ik vraag of ze gewoon 

opgehouden is of misschien in de wao zit. “Ja, zo’n ziekteding, toch? Ja”, antwoordt 

Nermin. 

Nermin woont niet thuis, maar bij haar opa en oma. Dan geldt ze als uitwonend 

en krijgt ze meer studiefinanciering. Elk weekend gaat ze terug naar haar ouders, 

vooral voor haar kleine broer, op wie ze dol is. Ze heeft vanaf zijn geboorte voor 

hem gezorgd. Hij belt haar elke dag. Toen ze nog bij haar ouders woonde, paste 

Nermin ook regelmatig op andere kleine kinderen uit de straat of van familie. Ze 

wilde er haar beroep van maken door kinderverpleegster te worden. Ze maakte zich 

echter zorgen over het niveau van haar diploma. Een vriendin raadde haar toen aan 

naar de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg te gaan, waar je ook met een 

vbo-diploma “richting verpleegkunde” zou kunnen gaan. Ze zouden zich samen 

inschrijven, was de afspraak.Vervolgens vertrok de vriendin naar Turkije. Op de 

open dag was ze er niet. Nermin schreef zich in. Uiteindelijk kwam de vriendin pas 

laat weer terug, toen het schooljaar al was begonnen. Daar stond Nermin. Ze had het 

gevoel dat haar vriendin haar erin geluisd had. 

Ik had geen andere school. Ik moest wel hiernaartoe komen. Ik wil 

verpleegkundige worden, maar dan met kinderen, niet met oude mensen. Ik 

ben gek op kleine kinderen! Iedereen laat zijn kind bij mij en vraagt of ik op 

wil passen. Ik wilde ook wel kleuterjuffrouw worden, maar dan moet je altijd c-

niveau hebben en dat kan ik toch niet halen...

Nermin heeft haar droom over werken met kinderen voorlopig losgelaten. Ze 

heeft weinig vertrouwen in haar eigen leervermogen. Ze is bang steeds ouder te 

worden, als ze blijft studeren. Wat haar ijkpunt is, waarvoor ze te oud zou worden, 

is niet duidelijk. Wellicht vindt ze het vooral moeilijk telkens opnieuw te moeten 

beginnen, zonder het gevoel te hebben vooruit te komen. 

Dan word ik nog weer ouder, dan twijfel ik. Ik wil gewoon snel studeren, mijn 

baan hebben. Niet de hele tijd langzaam, langzaam. Ik kan er niet tegen. Ik word 

echt gek. Ik zit nu weer in de, hoe heet het, brugklas, ja, schakelklas, en als ik 
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overga, moet ik weer naar de eerste klas gaan. Daar heb ik echt geen zin in, hoor. 

De schakelklas kent maar een beperkt aantal lesuren, zodat Nermin tijd genoeg heeft 

voor een forse bijbaan bij Albert Heijn. Het geld dat ze ermee verdient gebruikt ze om 

de lening af te betalen die ze afsloot voor de inrichting van haar toekomstige woning 

in Amsterdam en de auto die ze voor haar vader kocht. De woning is onderverhuurd 

tot ze zich gaat verloven. Als ik mijn verbazing uitspreek over de auto vertelt ze 

dat die een cadeau was voor haar vaders verjaardag. Ze moet nog duizend gulden 

aflossen en dan gaat ze weer voor zichzelf sparen. Ze vertelt het nuchter, alsof het de 

gewoonste zaak van de wereld is je vader een auto cadeau te doen.

Op het moment van het interview gaat Nermin nog regelmatig naar school, 

al spijbelt ze ook veel. Het beroepsveld waarvoor ze opgeleid wordt, vindt ze niet 

aantrekkelijk. Bovendien vindt haar moeder helpende gezondheidszorg geen 

goed beroep voor haar. Het vooruitzicht na het schakeljaar opnieuw in de eerste 

klas te moeten beginnen is evenmin aanlokkelijk. Daar komt bij dat ze de kans 

loopt dat haar prestaties en inzet dit jaar als onvoldoende beschouwd worden. Dat 

zou betekenen dat ze helemaal terug bij af is. Ze heeft zichzelf in een patstelling 

gemanoeuvreerd. In het voortgangsgesprek met mentor Karel, halverwege het 

schakeljaar, houdt ze zich stoer. Ze laat duidelijk merken dat ze het allemaal “niks” 

vindt (“Ik haat oudjes”). Als Karel haar uitnodigt aan mij te vertellen wat ze dan 

wel wil, benadrukt ze de onmogelijkheid om met een lage vooropleiding haar 

beroepswensen te realiseren.

In ons interview, een maand later, begon Nermin al net zo stoer (“Ik haat deze 

school”). Al pratend liet ze haar stoere houding steeds meer varen. Een complexer 

beeld van haar persoonlijke ontwikkeling en schoolgang kwam daardoor naar voren: 

ze wil wel leren, maar weet niet hoe. In haar poging haar moeizame schoolloopbaan 

te verklaren zoekt ze naar een duidelijke oorzaak, naar het waarom van het niet 

kunnen onthouden. Ze vertelt omstandig van doktersbezoek naar aanleiding van 

aanvallen van migraine en benauwdheid. Bijna hoopvol veronderstelt ze: “Misschien 

is er iets mis met mijn hersenen”. Een dergelijke verklaring zou duidelijkheid geven 

en acceptabel zijn voor de buitenwereld. Het voordeel ervan is dat haar in dat geval 

geen blaam treft: ze kan er niets aan doen, ze is immers zo geboren. 

In de volgende fragmenten volg ik Nermins gedachtegang over de oorzaak van haar 

leerprobleem. Terwijl ze vertelt, construeer ik in gedachten een meer psychosociale 

verklaring, waarin het laveren tussen twee talen, twee schoolsystemen, twee 

werelden van verschil en de onverbiddelijke selectieprocessen in het Nederlandse 

onderwijs de hoofdmoot vormen. Mijn vragen aan Nermin worden ingegeven door 

die constructie. Samen verschuiven we in de duiding van het kernprobleem zoals 

Nermin het naar voren bracht, het probleem dat het refrein werd van het interview 

en het levensverhaal dat ze erin presenteert (“Ik kan nooit onthouden”). Mijn eigen 
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ervaring in het onderwijs, als docent Nederlands voor laagopgeleide anderstaligen, 

resoneert in mijn reacties op haar verhaal. Op een gegeven moment zetten we zelfs 

de band stop om aan de hand van een concreet voorbeeld, de boekbespreking die ze 

over vier dagen moet houden voor Nederlands, te onderzoeken waar het probleem 

precies zit en hoe het aan te pakken is. Zonder veel resultaat, overigens. Het idee dat 

ze niet kan onthouden wat ze leest is verhard tot onveranderlijke handicap en de 

overtuiging dat de weg van scholing de hare niet is.

  

Ik kan nooit onthouden. Ik kan dingen niet onthouden. Bijvoorbeeld als ik een 

toets heb of een boekbespreking moet houden, ik weet dat ik gewoon een één ga 

halen, want ik kan nooit onthouden. Als ik een verhaal moet lezen en je moet er 

een boekverslag van maken, dan heb ik alles wat ik heb gelezen vergeten. Ik weet 

alleen de laatste zin nog. En als ik het aan de meester zeg, zegt hij tegen mij: ‘je 

gedachten zijn ergens anders’. Maar dat is niet zo. Niemand begrijpt me. Ik zeg 

het ook tegen mijn moeder, maar ze denken dat ik aan iemand denk, of dat ik iets 

anders wil doen. Dat ik geen zin heb om te werken. Maar dat is niet zo.

Wat is het dan, wat denk je zelf?
Ik weet het niet. Maar dàt is het niet. Het gaat gewoon niet. Bijvoorbeeld, als 

ik dezelfde opdracht krijg maar dan met een film, dan kan ik meer dingen 

onthouden dan van lezen. Met lezen kan ik niks onthouden. 

Op het vbo werd haar probleem enigszins onderkend. Nermin vertelt dat ze er met 

haar “juffrouw” over sprak en met de directeur. Elke keer als er een toets gedaan 

moest worden hielp de docente haar met aanwijzingen wat ze wel en niet moest 

leren. Door niet alles te proberen onthouden kon Nermin de stof beter behappen. 

Dan haalde ze de toets. Op aanraden van de school deed ze alle vakken op b-niveau; 

c-niveau zou voor haar onhaalbaar zijn. 

Ik wil wel eigenlijk ‘s een keer naar de dokter gaan, maar ik durf niet. [onzekere 

lach] Misschien heb ik wel iets in mijn hersens. Dat denk ik altijd. Daarom kan 

ik misschien niet onthouden... [stilte] In Turkije stond op al mijn rapporten 

altijd bekir, goed. Alles goed, goed, goed. Mijn zus kwam eerder terug. Zij zat 

hier wel op de basisschool, de eerste, tweede, derde, vierde klas... Misschien komt 

het daardoor, dat ik niet zo goed kan onthouden. Ik weet het niet. Ik zei altijd 

tegen mijn moeder: ‘had je mij maar niet gestuurd. Had je mij maar niet naar 

Nederland gebracht.’ Misschien had ik dan nu wel een goede baan of zo, ik weet 

niet... 

Het is opvallend dat Nermin haar moeder verwijt dat ze haar weer terughaalde naar 

Amsterdam, niet dat ze haar indertijd naar Turkije stuurde. Ze heeft het gevoel 
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dat haar kansen op een goed diploma en daarmee op een goede baan door deze 

beslissing zijn verkeken. 

In het afwegen van de beperkte kansen die Nermin nu ziet vormen de 

verwachtingen van haar moeder een belangrijk referentiekader. Het is pijnlijk 

niet aan haar verwachtingen te kunnen voldoen, al verzet Nermin zich tegen de in 

haar ogen naïeve veronderstellingen die erin besloten liggen. De strategie van haar 

moeder is tweeledig: volg een goede opleiding voor een hoge baan of trouw een 

hoogopgeleide man. 

Mijn moeder wil altijd heel hoge dingen. Dan zit ze op de bank, gaat ze over ons 

dromen, zegt ze: ‘ik zou echt willen dat mijn dochters een dokter of een zuster 

worden of mijn zoons’. Mijn moeder vindt het heel erg, deze opleiding. Mijn 

moeder zegt: ‘je gaat een andere opleiding doen’. Het mag niet van mijn moeder, 

richting helpende. Ik zeg tegen mijn moeder: ‘je moet ook eens een keertje heel 

goed nadenken. Je moet denken of we het kunnen halen of niet’. Of ze zegt: ‘als 

jullie gaan trouwen, moeten jullie met een heel goede man gaan trouwen, die 

een heel goede baan heeft’. Dan zegt ze ook weer: ‘een dokter, die telt. Als jongens 

gestudeerd hebben, dan zijn het goede jongens. Dan weten ze meer, dan hebben 

ze meer verstand’. Ik zeg: ‘dat is niet altijd zo, hoor, dat jongens die studeren 

verstand hebben of goed zijn’. Je weet het niet, het is gewoon verschillend, je kan 

het nooit weten. Het lijkt misschien wel zo dat het een goede jongen is, maar 

later, als je trouwt, misschien wordt hij wel slechter? 

Nermin lijkt het negatieve oordeel van haar moeder over de opleiding en het 

beroep van helpende te onderschrijven, wellicht omdat het haar eigen gebrek aan 

enthousiasme ervoor legitimeert. Van een goede man heeft ze echter een totaal ander 

beeld dan haar moeder. Haar ideale man moet vooral eerlijk zijn en veel van haar 

houden.

Nermin heeft een vriend. Het is de zoon van kennissen. Hij werkt in zijn vrije tijd 

naast de Albert Heijn van Nermin, bij de concurrent, en vult daar vakken. Nermin 

kijkt tegen hem op. Hij zit op het vwo en gaat later rechten of economie studeren. 

Hij haalt haar elke dag op om samen met de tram naar school te gaan. Dat is bijna 

de enige kans elkaar te zien. De jongen moet als hij uit school komt en niet werkt 

van zijn vader thuisblijven, om huiswerk te maken. Op zondag moet hij voetballen 

en heeft hij vaak uitwedstrijden. Nermins ouders weten niet dat ze een vriend heeft 

en staan sowieso niet toe dat ze ‘s avonds afspraakjes maakt. Ze zijn volgens Nermin 

erg beducht voor roddel van buren en kennissen. Daarom manen ze hun dochter 

voorzichtig te zijn in haar contacten met jongens en in haar bewegingen op straat.

Nermin begrijpt hun houding wel, maar wil zelf anders in het leven staan. Ze 

zegt “schijt” te hebben aan roddelaars. Haar ouders vertelt ze niet dat ze een vriend 
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heeft, omdat ze haar anders zouden “afmaken”, denkt ze. Net als Noura is ze zich 

bewust van de dubbele moraal ten aanzien van het gedrag van vrouwen. 

Ik heb schijt aan mensen die over me roddelen. Laat ze eerst naar hun eigen 

kinderen kijken, wat die allemaal doen. Mijn ouders zijn gewoon ouderwets. 

Ze denken nog steeds heel raar. Mijn moeder en mijn vader zeggen: ‘stel je voor 

dat de buurman vertelt: “die man zijn dochter gaat met jongens”’ en dit en dat... 

Maar ik woon in Oost, bij mijn opa en oma, en niemand kent ons daar, dus dat is 

geen probleem voor mij. [lacht hardop] ‘s Morgens komt hij helemaal naar waar 

ik woon, naar Oost, komt hij me ophalen, brengt hij me naar school en gaat dan 

naar zijn eigen school.

De stoere taal die Nermin in bovenstaand fragment bezigt en het verzet tegen de 

dubbele moraal die eruit spreekt heffen de onzekerheid over de speelruimte in de 

vorming van het eigen leven niet op. Nermin zoekt een oplossing voor dit dilemma 

door er in meerdere opzichten een dubbelleven op na te houden, zoals veel dochters 

van streng gelovige of anderszins sterk normatieve ouders doen. Dit dubbelleven 

staat niet alleen in verband met de wereld van (familie)relaties. Ook op het terrein 

van school, in reactie op de oproep een goedgeschoolde burger te worden, is een 

parallel leven buiten het schoolse noodzakelijk om te blijven geloven in zichzelf. 

Hoe belangrijk dit parallelle leven is dat Nermin voor zichzelf creëerde uit haar 

baan bij Albert Heijn wordt duidelijk uit haar manier van spreken erover. Die is, in 

tegenstelling tot haar verhalen over school, levendig, rijk aan beelden en details, vol 

spannende anekdotes. Omdat ik zelf nooit achter de kassa heb gezeten, begrijp ik 

Nermins enthousiasme aanvankelijk niet. Het lijkt me vreselijk, dat gebliep met die 

streepjescodes de hele dag. Vermoeiend ook, telkens vriendelijk te moeten blijven 

tegen klanten die meestal ongeïnteresseerd zijn of zelfs onbeschoft tegen je doen. 

Alleen bij haar beschrijving van personeelsfeestjes en het plezier dat ze heeft met 

collega’s, meest jongeren van haar eigen leeftijd, kan ik me iets leuks voorstellen. 

Voor Nermin is haar baan echter een welkome onderbreking van de schoolse sleur 

en het saaie leven thuis. Bovendien wordt haar inzet in meerdere opzichten beloond: 

naast een vast salaris, houdt ze er gezellige contacten, waardering en mensenkennis 

aan over. Op haar beurt kan ze zich weinig voorstellen bij het soort werk dat ik doe 

(“Gelukkig werk ik niet op een soort universiteit of zo”).  

Als ik thuis zit, dan heb ik niks te doen. Dan voel ik me ook zo rot. Als ik naar 

mijn werk ga, gezellig, je doet wat, je bent met iets bezig...

Maar het is ook wel zwaar, lijkt me, of niet?
[schudt ontkennend haar hoofd] Gaat wel, ik mag zelf weten wat ik wil doen. Als 

het druk is, ja, dan draai ik gewoon kassa of als iets bijgevuld moet worden, dan 
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doe ik dat. Maar normaal, als ik niks te doen heb, mag ik spiegelen, en als ik moe 

word, ga ik even in de kantine zitten... 

Nermin legt me uit wat spiegelen is: artikelen die achterin de schappen liggen naar 

voren trekken, zodat de schappen er aantrekkelijk vol uitzien. Ik weet weinig van de 

sociale hiërarchie in een supermarkt, maar het is kennelijk een blijk van waardering 

als je de leiding krijgt over het spiegelen, zoals Nermin. Ik vraag of ze het artikel 

over migrantenmeisjes die bij Albert Heijn werken al heeft gezien, dat ik voor haar 

en haar klasgenoten kopieerde en aan docent Karel gegeven heb.27 Het gaat over 

hun toekomstverwachtingen en ambities, over mogelijkheden om op te klimmen 

binnen het bedrijf. Karel heeft het nog niet gegeven, blijkt. Nermin noemt het 

gemeen, hij had immers beloofd dat ze het artikel samen zouden lezen en er dan 

over zouden praten, in de klas (“Hij vergeet altijd. Hij heeft geen tijd voor zulke 

dingen, denk ik”). 

Nermin zegt dat ze nieuwsgierig is hoe anderen het doen, leven en werken, 

trouwen en kinderen krijgen. Ze verwacht dat ze wel zal trouwen, maar wil beslist 

niet meer dan een of twee kinderen. Dat is beter (“Hoe minder kinderen je hebt, hoe 

minder problemen je krijgt...”). Ze piekert er niet over dan als huisvrouw thuis te 

gaan zitten en stelt zich voor dat ze haar kinderen naar de crèche brengt, als ze werkt. 

Wat voor werk ze doet, in de toekomst, weet ze niet. Hardop overweegt ze een aantal 

mogelijkheden. Ze zou wel in een crèche willen werken, maar dat zou haar moeder 

niet goed vinden. Ze wilde vroeger mode ontwerpen, maar dat was voor thuis ook 

al geen optie. Van mijn opmerking over de tweestrijd een goede dochter te zijn en 

tegelijkertijd je eigen weg te gaan, moet ze echter niets hebben. 

Ik wilde eigenlijk eerst richting mode en commercie, want ik ben heel goed 

in tekenen. Mijn moeder zei zo van: ‘je kan niet tegen die stof. Kies maar iets 

anders’. Want als ik stof... Ja, mijn dekens zijn ook heel speciaal. Ik kan niet 

onder gewone wol slapen. Dan moet ik de hele tijd niezen, achter elkaar. En in 

een crèche vindt ze ook niets...

Maar dan luister je wel naar je moeder, dan ben je het met haar eens? Want dat hoor ik een beetje, 
hè, dat je aan de ene kant zelf wilt beslissen, en aan de andere kant luistert naar wat je moeder 
belangrijk vindt... Of zij het goed vindt...
Hmmm. Ik weet niet. Ik moet zo weer beginnen. 

Ja, heb je zin?
Nee, ik bedoel de les niet, ik moet om twee uur naar mijn werk. Van twee tot 

acht.

De baan bij Albert Heijn geeft het leven van Nermin voorlopig structuur. Ze vindt 

er vriendschap en waardering voor haar inzet en persoon, wat haar zelfvertrouwen 

sterkt. Ze probeert er identiteiten uit en doet er levenskennis op. 
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In eerste instantie lijken de enthousiaste verhalen van Nermin over de dagelijkse 

praktijk achter de kassa op geen enkele manier verband te houden met haar 

ervaringen op school. Ze vertelt ze echter naar aanleiding van haar zeer kritische 

evaluatie van school, samengebald in haar uitspraken over “juffrouw Mieke”, die ik 

weergaf in de inleiding van dit hoofdstuk. Er moet dus een rode draad zijn in haar 

associaties. Die zijn op het eerste gezicht zo cryptisch en impliciet, dat ook na herhaald 

lezen en het voorleggen van fragmenten uit het interview aan derden de implicaties 

ervan moeilijk op schrift te vatten zijn.28 Het fragment uit de inleiding stopt niet bij 

Nermins verontwaardiging over het “domme praten” van de huishoudkundelerares 

tegen haar en haar klasgenoten (“Net alsof wij achterlijk zijn”), maar gaat ademloos 

over in vier aaneengeschakelde verhalen over lastige klanten en winkeldieven. In de 

verhalen is Nermin zowel degene die respectloos behandeld wordt, als ook degene 

die oordeelt dat de ander geen respect waard is. 

Het zou te ver voeren de Albert Heijn anekdotes hier integraal te presenteren. Ik 

volsta met twee anekdotes over botsingen in de supermarkt die onmiddellijk volgen 

op het al geciteerde fragment over het “domme praten”. Het fragment geeft tevens 

een beeld van de complexiteit van een mondelinge bron als een (levensverhaal)inte

rview. 

Juffrouw Mieke [...] praat echt dom [...] Net alsof wij achterlijk zijn [...] Ze moet 

niet zo dom praten tegen ons, want wij zijn ook mensen! Wij praten nu toch 

ook niet dom. Gisteren kwam een klant achter mijn kassa, en ik heb alles voor 

d’r afgerekend, ze moet pinnen. Maar ze zegt niet tegen mij: ‘ik ga pinnen’. Hoe 

kan ik nou weten dat ze gaat pinnen? Dus ze staat me zo aan te kijken... Ik zeg: 

Ja? [toon: wat wil je? waar wacht je op?] Ze zegt: ‘ik ga pinnen’. Toen ging ik zo 

drukken, en toen stond ze de hele tijd zo naar mij te kijken, dus toen, ik kijk 

naar haar, zij kijkt de hele tijd naar mij... Ik zei zo in mezelf: als jij naar mij kijkt, 

waarom zou ik dan niet naar jou kijken en jou ook de hele tijd zo aankijken? 

Toen deed ze zo, met haar ogen, zo schuin kijken [blik schuin omhoog, van 

gespeelde wanhoop als je iemand heel dom vindt]. [lachend] Toen werd ze heel 

erg boos, en ik zei trut tegen d’r, weet je... [we lachen samen]

Oei, dat mag niet van Albert Heijn...
Nee. Maar, echt, ik weet niet, ik doe heel lief tegen haar en dan kijkt ze me zo 

heel raar aan, net alsof ik heel iets ergs gedaan heb. [met nieuwe energie en een 

beetje leedvermaak in haar stem] Gisteren hebben we een klant gepakt. Ja. Een 

heel lieve vrouw, ze komt altijd boodschappen halen bij ons...

Er volgt een tweede anekdote over winkeldiefstal. Nermin vertelt dat de vrouw 

ging gillen toen de bedrijfsleider in haar tas wilde kijken. “Ze ging janken, ze zei : 

‘jullie moeten me niet vasthouden’. Net alsof ze iets heeft. ‘Jullie moeten me niet 
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vasthouden, mijn kinderen wachten op mij thuis!’” Nermin werd toen heel erg 

boos. Waarom precies en wat ze bedoelt met “Net alsof ze iets heeft” is onduidelijk. 

De baas loste de zaak op door de gestolen spullen uit de tas te halen en de vrouw te 

sommeren de winkel te verlaten en niet meer terug te komen. 

Aansluitend vertelt Nermin nog twee sappige verhalen over winkeldiefstal, 

waarbij één verteld wordt in het genre van een avonturenfilm met haarzelf in de 

heldenrol. Ze achtervolgde een man die er met een krat bier vandoor ging tot in 

het portiek van zijn huis. Ze lacht als ze het vertelt, na het ingeleid te hebben met 

de opmerking: “Ik heb een keertje iets heel doms gedaan”, maar relativeert die 

opmerking onmiddellijk door eraan toe te voegen: “ik vond het leuk, spannend, 

want ik ben gek op spannende dingen”. 

Waar ik de reeks anekdotes in eerste instantie niet goed kon plaatsen, begrijp 

ik nu dat ze voor Nermin betekenisvol zijn in relatie tot school. Ze kan ermee 

uitdrukken wat ze daar ook voelt: boosheid als mensen haar minachten of oneerlijk 

behandelen. Het verbindende thema van de verhalen over school en Albert Heijn 

is bij nader inzien discriminatie, of anders gezegd: het niet respecteren van een 

ander om haar anderszijn. Nermins indirecte manier van spreken en de schijnbaar 

onlogische keten van verhalen kunnen duiden op een gebrek aan vocabulaire 

om over indringende ervaringen te praten. Het spreken in anekdotes, associatief 

aaneengeregen, kan echter ook geïnterpreteerd worden als een specifiek kenmerk 

van spreektaal.29 

Het verschil tussen de verhalen over school en die over Albert Heijn bestaat 

uit de handelingsalternatieven die ze heeft in de winkel: haar rol is er duidelijk, ze 

heeft het morele gelijk aan haar kant en ze wordt gesteund door haar collega’s en 

meerderen. Zij doet haar werk goed; de ander zit fout. In de klas leidt haar verzet 

slechts tot meer (zelf)uitsluiting en minder respect, ook al omdat het interactieve 

moment ontbreekt om haar gevoelens en kritiek effectief te uiten. Het is de vraag in 

hoeverre de negatieve reacties die Nermin ontmoet voortkomen uit locatie, uit een 

minderwaardige positie in de samenleving die haar wordt toegeschreven op grond 

van uiterlijke kenmerken die op hun beurt verwijzen naar haar Turkse afkomst. Ze 

kunnen ook opgeroepen worden door meer persoonsgebonden karaktertrekken 

van haar, zoals een weinig meegaande houding en een door frustratie tegendraads 

geworden opstelling ten aanzien van school. 

Nermins verhaal over zelf, school en werk laat veel vragen onbeantwoord en roept 

nieuwe op. Voor we de band uitzetten eindigt ze haar verhaal met een bespiegeling 

over de dood en het hiernamaals. Met dat einde in gedachten ging ik tijdens het 

interpreteren en schrijven het voorgaande verhaal talloze keren af, op zoek naar een 

kern of sleutel. De bespiegeling volgde op een verhaal over haar lievelingstante. De 

tante, die Nermin haar naam gaf, beschouwt ze als haar tweede moeder. Ze spoort 

haar altijd aan vooral te blijven studeren, onder het motto: werken kan je altijd 
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nog. Zelf heeft ze met haar echtgenoot een shoarmazaak in Keulen. Indertijd, toen 

ze nog illegaal in Amsterdam woonde, zorgde ze voor Nermin (“Daarom houd ik 

heel veel van haar”). De tante heeft zelf inmiddels ook kinderen en vroeg Nermin 

voor hen te zorgen, als haar iets mocht overkomen (“Ze zegt altijd tegen me: ‘als 

ik doodga, moet jij voor mijn kinderen zorgen’”). Dat dit een groot en in mijn 

ogen ongerijmd verzoek is, blijkt uit het vervolg van het verhaal, waarin Nermin 

uitgebreid vertelt over haar nichtje, dat zwaar gehandicapt ter wereld kwam. Het 

nichtje kan niet lopen en niet spreken. Nermin is erg met haar lot begaan. Ze hoopt 

dat Allah haar bijstaat. Het verhaal krijgt fantastische trekken, de manier waarop 

Nermin het nichtje afschildert doet denken aan de romanfiguren in het werk van 

Jeanet Winterson en het geheel is zo vreemd dat het bijna niet verzonnen kan zijn. 

Al tijdens het interview bekruipt mij de twijfel wat ik ervan moet denken. Nermins 

spreektrant krijgt een uitgesproken sombere ondertoon.

Als mijn nichtje maar alles kon doen, alleen maar niet praten. Dat was veel beter 

voor haar. Maar ze kan helemaal niks. Als ze pijn heeft, denk ik, zit ze te huilen, 

maar ook dat kunnen ze niet weten: huilt ze omdat ze honger heeft of huilt ze 

omdat ze pijn heeft?

Of omdat ze verdriet heeft?
Ja. [stilte] Nou ja. We zeggen zo van: ik hoop dat God haar gaat helpen. [stilte]

Bid je dan tot God?
Nee, ik bid niet, maar als ik naar school ga, de deur uitga, of als ik naar de wc ga, 

of als ik naar huis ga, als ik in het lokaal kom, zeg ik altijd in mezelf: God, help 

ons. [stilte]

Ik vraag of ze vindt dat God goed helpt. Nermin weifelt. “Ik weet niet. [lachend] 

God heeft je, hoe moet ik het nu zeggen, in de wereld gebracht, zeg maar. [zacht en 

peinzend] Ik vind het wel eng. Als je dood gaat... Alles gaat smelten, alles wordt zand, 

mensen worden ook zand. Oh, wat erg. Ik zeg altijd: was ik maar niet geboren, was ik 

maar dood.” Zacht lachend voegt ze eraan toe dat ze het raar vindt, hier te leven, in 

een wereld die “niks voor je is”. “Je leeft voor... eigenlijk voor de lucht. Je gaat leven, 

je maakt zoveel dingen mee, en dan ga je op een dag dood... En je weet niet of je 

naar de goede kant gaat of naar de slechte... [stilte]” Niet begrijpend herhaal ik haar 

woorden. Nermin legt me geduldig uit wat ze ermee bedoelt, voor de lucht leven. 

Je leeft toch - ik bedoel, je merkt er toch niks van, je gaat leven, je maakt zoveel 

dingen mee... Bij ons zeggen ze altijd, je bent in de wereld gekomen dat God 

jou uitprobeert... Of je goede dingen doet of slechte dingen. Hij probeert jou 

gewoon uit in deze wereld... Dat zeggen ze. [stilte]

Hmm. En wat zijn dan goeie dingen, bijvoorbeeld?
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In ieder geval in je geloof geloven, geen slechte dingen doen, mensen geen pijn 

doen, geen oorlog, zoals de PKK, de Koerden, die mensen neerschieten...

Hier stopt de band. Het is tijd. We ronden ons gesprek af, Nermin raapt haar spullen 

bij elkaar en trekt haar jas aan. Ze moet naar Albert Heijn, voor de middagdienst. 

Ik blijf in het lege lokaal achter, vol vragen, geraakt door de jonge vrouw die haar 

onzekerheid over het leven en de zin ervan verbergt achter een hip uiterlijk, een 

stoer masker, een “grote mond” en een druk bestaan. Nermin is nooit begonnen aan 

de reguliere opleiding voor helpende. Op school weten ze niet waar ze is gebleven. 

Brieven die ik haar stuurde kwamen ongeopend, adres onbekend, retour.

5.5. Ik moet meer initiatief tonen - Arundhati
Halverwege het tweede jaar van de opleiding voor helpende gezondheidszorg is 

Arundhati gestopt. Ze heeft een aantal certificaten gehaald, onder andere voor 

huishoudkunde, Nederlands, en persoonlijke & maatschappelijke vorming (“hoop 

ik”), maar geen diploma. Na de zomervakantie gaat ze het opnieuw proberen, 

op een verwante opleiding, de opleiding voor helpende welzijn. Daar wil ze zich 

op de kinderopvang richten. Een duidelijk beeld van de nieuwe opleiding heeft 

ze niet, ze denkt dat je er “heel veel kanten” mee op kunt. Arundhati wilde van 

jongs af de ouderenzorg in en begon enthousiast aan de opleiding voor helpende 

gezondheidszorg. Geleidelijk raakte ze haar motivatie echter kwijt. “Ik vond 

het gewoon niet meer leuk”, geeft ze in eerste instantie als verklaring voor deze 

ontwikkeling. Haar ouders hadden liever gezien dat ze even had doorgezet, vertelt 

ze. Op school denken haar mentor en haar stagedocent dat ze niet opgewassen was 

tegen de bazigheid van een collega op stage en daarom niet meer wil. Arundhati zegt 

met klem dat dit er niets mee te maken heeft. “Het ligt gewoon een beetje aan mij, 

hoe ik het voel. Ik vond het beroep gewoon niet meer leuk.” 

In het interview passeren ervaringen en gevolgtrekkingen de revue die als 

puzzelstukjes een completer beeld geven van Arundhati’s overwegingen om met 

de opleiding te stoppen. Het is een loom interview, waarin Arundhati voortdurend 

gaapt, om zich daar vervolgens voor te verontschuldigen. Ze heeft slaapgebrek. 

Gisteravond was ze laat thuis en vanmorgen moest ze vroeg op om een halve dag te 

werken in Albert Heijn, waar ze als oproepkracht in dienst is. Anders dan bij Nermin 

is het werk achter de kassa niet haar favoriete tijdverdrijf, maar een opvuller van de 

tijd tot de zomervakantie. 

Als ik na anderhalf uur voorstel te stoppen met het interview omdat ze steeds 

vaker gaapt, zegt Arundhati beslist dat ze het af wil maken. Een half uur later komen 

haar ouders thuis, moeder van het boodschappen doen en vader uit zijn werk. We 

horen ze rommelen in de keuken. Arundhati vertelt nog gauw iets dat niet voor de 



Ik haat deze school

248

oren van haar ouders bestemd is, iets dat ze niet weten en ook niet mogen weten: 

haar vorige vriend sloeg haar (“Ze zouden het niet geloven, want als hij hier was, 

deed hij altijd zo lief, maar buiten niet!”). Er zijn meer onderwerpen die Arundhati 

het liefst voor haar ouders geheimhoudt. De meeste hebben te maken met haar 

bijzondere achtergrond, als buitenlands adoptiekind.

Als we de band hebben stopgezet komen haar ouders de woonkamer binnen. 

Arundhati krijgt meteen op haar kop van haar moeder omdat ze me niets te drinken 

aangeboden heeft. Moeder gaat thee zetten en vervolgens onstaat er bij de thee als 

toegift op het interview nog een heel gesprek. Belangrijke thema’s uit Arundhati’s 

verhaal worden opnieuw belicht, maar nu vanuit het perspectief van de ouders. De 

dochter zit er stil bij. Ze gaat niet tegen hen in, ook niet wanneer hun lezing van 

de familiegeschiedenis contrasteert met het verhaal dat ze me net zelf heeft verteld. 

Even later komt haar zusje, ook geadopteerd maar uit een andere familie, er met 

een schoolvriendin bij zitten. Met zijn drieën luisteren ze uiterlijk onbewogen naar 

hun vader, die van de gelegenheid gebruik maakt om zijn visie op scholing en werk 

te geven, aan de hand van zijn eigen verhaal. Opgeklommen van lbo tot een hoge 

managementsfunctie bij Fokker werd hij van de ene dag op de andere werkloos. “Ik 

heb er nog dagelijks last van”, zegt hij. Hij werkt nu bij de KLM, doet ander werk dan 

voorheen, op een lager niveau. Hij is blij dat hij weer werk heeft en zijn brood op een 

fatsoenlijke manier kan verdienen. Hij zegt het jammer te vinden dat Arundhati met 

de opleiding is gestopt. Ze had wat meer “pit” moeten tonen volgens hem. Het voert 

te ver om in te gaan op de inhoud en strekking van het gesprek met haar ouders in 

de woonkamer, hoe interessant de verschillende perspectieven op het gezin en op de 

wereld van school en werk tussen de ouders en de dochters ook zijn. Ik refereer een 

enkele keer aan het gesprek, waar het Arundhati’s verhaal verduidelijkt. 

Arundhati begint haar verhaal over zichzelf met een schets van het gezin, waarin 

het dilemma waar adoptie voor stelt meteen naar voren komt. 

Nou, ik kom uit Indonesië, ik ben daar geboren en ik ben geadopteerd en ik heb 

een zusje… Ik kom oorspronkelijk uit Medan, dat is een stad op Sumatra, en mijn 

zusje komt uit een andere familie, we zijn een beetje stiefzusjes, zeg maar. Mijn 

vader en mijn moeder die hebben me geadopteerd, uit het kindertehuis… en ik 

ben blij, want anders lag ik onder de grond! Ja, want daar at ik niks en ik was dun, 

heel dun. Ik was op sterven na dood. Als zij mij niet geadopteerd hadden, had ik 

geen leven gehad. Dus dat is wel lekker. Nu. [stilte] En ik hoop nog een keer te 

zoeken, maar op dit moment heb ik er geen behoefte aan... Ik ben bezig met mijn 

nieuwe school, en ja, ik heb er ook niet zoveel behoefte aan. Op de middelbare 

school, in het tweede jaar, had ik er wel moeite mee, dat ik mijn echte ouders niet 

kon zien... Maar ik kan er niet zo goed met mijn ou-, mijn echte ou-, met déze 

ouders over praten, zo’n schuldgevoel krijg je dan, hè. Maar ja… Ik hoop het nog 
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wel eens te doen, maar het is veel werk…

Arundhati verwijst met haar laatste opmerking (“het is veel werk”) naar de 

enorme inspanningen die vooral buitenlandse adoptiekinderen zich vaak moeten 

getroosten als ze hun “echte ouders” willen vinden in een ver land, zoals verbeeld 

in het televisieprogramma Spoorloos, waar ze graag naar kijkt. Het is veelzeggend 

dat ze er het liefst boven naar kijkt, alleen in haar eigen kamer. Ze moet er altijd van 

huilen en wil niet dat haar ouders dat zien. Ook zegt ze liever niet met haar ouders 

te praten over haar verlangen terug te gaan naar Indonesië en de taal van het land te 

leren spreken. Ze is bang hen te kwetsen. 

Toen ze een jaar of zeven was, hoorde Arundhati dat ze was geadopteerd. Ze ging zelf 

vragen stellen over haar afkomst. Haar nieuwsgierigheid werd ingegeven door het 

besef dat zij en haar zusje niet op hun ouders leken (“Je ziet ook dat je ouders blank 

zijn en ik bruin, hoe kan dat nou?”). Het ging op een speelse manier, herinnert ze 

zich. Ze vindt dat adoptiekinderen het recht hebben om te weten wie hun ouders 

zijn. Door de adoptie is Arundhati gered van een wisse dood, zoals ze het zelf noemt. 

Ze is blij hier te zijn en nu een goed leven te hebben. Ik vertel dat dat ook mijn eerste 

gedachte was, toen ik zag waar ze woonde. Ik doel op de mooie groene buurt, met 

ruime eengezinswoningen, kwinkelerende vogels en fraaie waterpartijen. Arundhati 

knikt, maar voegt eraan toe dat het tegenviel. 

Mijn ouders konden geen kinderen krijgen. Ze hadden het al geprobeerd en 

het kon niet. Ze wilden toch kinderen. De enige manier is te adopteren... [zacht] 

Gelukkig zijn wij dat geweest… Ik althans, en mijn zusje ook. Nu heb ik een heel 

mooi leven.

Ik moest er aan denken toen ik hier in de buurt liep, ik dacht: nou, je bent op een mooie plek 
terechtgekomen, zoveel groen en mooie huizen...
Ja. [stilte] Ja… Nou, het viel tegen, ik heb ook veel tegenslag in mijn leven gehad, 

hoor. Heel veel. Maar ja, daar kom je nu bovenop. [stilte] In de verleden tijd, zeg 

maar. Ja. [stilte]

Toen je heel klein was…
Ja, … zeven, acht, voor mijn tiende… Ja. Toen was mijn opa overleden, nou, ik was 

er kapot van. Ja, familieleden die gaan overlijden, je opa en oma, … dat was ook 

een tegenslag hoor. Ja. 

Met een berustende opmerking (“Maar ja, daar kom je nu bovenop”) wil Arundhati 

het onderwerp laten rusten. Het is een karakteristieke manier van spreken, waarmee 

ze herhaaldelijk fragmenten verhaal over minder vrolijke gebeurtenissen in haar 

leven afsluit. Ze schakelt vervolgens dan snel over op iets opgewekters, door 

bijvoorbeeld in bovenstaand geval aansluitend te vertellen hoe wonderbaarlijk het 
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is dat de Nederlandse familie haar en haar zus goed opnam, als “gewone nichtjes”. 

Het klinkt alsof ze zich er achteraf nog over verbaast (“ik ben immers bruin...”). Als 

ik haar uitnodig om verder te vertellen, komt ze met een analoog verhaal waarin 

huidskleur een belangrijk thema is. 

 

Ik ben ook een keer naar Aalsmeer geweest, in een poolcentrum, toen waren er 

allemaal blanken. Kom ik als enigste bruine kom ik daar gewoon in. Nou, ze 

keken me aan! Ik voelde me net een buitenlander… Ik voelde me niet op mijn 

gemak, daar. Dat is een voorbeeld dat ik me daar, toen, heel erg eh, ja, niet eh 

- ik schaamde me niet of zo, maar ik voelde me zo onprettig! Ja, dat heb ik wel 

vaker. [lachend] Ik heb nu pas weer een Nederlandse vriend en ik ben bruin, ja, 

daar kijken mensen van op! Maar ja… Dan denk ik: mag dat hier niet, of zo? Weet 

je wel? Nou, da’s dan mijn pakkie an, ik bedoel, ik heb er schijt aan wat zij doen, 

dus… Ja.

 

Arundhati had de vreemde gewaarwording in eigen land voor buitenlander 

aangezien te worden. In haar eigen ogen is ze primair Nederlands, al voelt ze zich 

verbonden met een ver land. Ze is hier in Amsterdam goed geworteld, genoeg om 

haar zelfbeeld en het gevoel hier thuis te zijn niet onderuit te laten halen door een 

onverholen blik of racistische opmerking.

Als ik vraag of dat in het gezin een thema is, dat de kinderen er duidelijk anders 

uitzien dan de ouders, zegt Arundhati zonder aarzelen nee. Ze geeft een voorbeeld 

om uit te leggen hoe ze er zelf mee omgaat. 

Ik zeg altijd, als mensen vragen: hoe lijk jij nou op je ouders, dan zeg ik: ‘ik weet 

het niet, want ik ben geadopteerd’. Daar schrikken ze van, want ze weten niet hoe 

ze dan moeten reageren. Dan zeg ik: ‘het geeft niet, ik heb er al veel over gepraat, 

als je er wat over wilt weten, dan vraag je het maar’. Ze vragen ook: ‘zijn je ouders 

goed voor je?’ Dat is het eerste dat ze vragen. Vooral oudere mensen vragen dat.  

‘Ja’, zeg ik dan, ‘anders zat ik hier niet!’ Dat zeg ik dan altijd. Als ze niet goed 

voor me zorgen, dan zou ik hier niet zijn. Dan zou ik echt mager, heel dun zijn. 

[half spottend] Nu heb ik wat vlees aan mijn lijf, dus… En ja, ik vind het hier heel 

leuk.

Met de combinatie “vlees aan mijn lijf” en “ik vind het hier heel leuk” overbrugt 

Arundhati de verschillen tussen haar vroegere en tegenwoordige zelf, inclusief 

locatie. In Medan was ze mager en leefde ze in armoedige omstandigheden. Nu is 

ze wat voller en leidt ze een leuk leven. Ze gaat niet gebukt onder haar wat mollige 

uiterlijk. Ze draagt een hip, wit gebreid truitje met capuchon op een spijkerbroek, 

met hoge gympen. Als haar moeder in het gesprek in de woonkamer een toespeling 
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maakt op haar “stevigheid” (“een beetje teveel, wel”) schudt ze de opmerking van 

zich af. “Ach, een beetje vet is wel goed.” Het is de enige keer dat ze direct ingaat op 

een opmerking van haar ouders. 

In het interview volgt Arundhati in grote lijnen haar levensloop. Van de kleuterklas 

zegt ze zich weinig te kunnen herinneren. Ze zat als één van de weinige kinderen 

van kleur tussen “blanke” kinderen. Met haar naam viel ze altijd op. Meestal moest 

ze hem een aantal keren herhalen voordat klasgenoten en ook de juf of meester hem 

konden onthouden. “Dat was wel leuk, dat je apart bent, met je naam.” Ze kreeg haar 

naam van haar Indonesische moeder en is er trots op. Als ze praat over school komt 

er geen stroom anekdotes, maar een soort zelfevaluatie. Ze noemt als eerste dat ze 

heel spontaan was en altijd gemakkelijk nieuwe vrienden maakte. Ze is nooit gepest, 

ook niet vanwege haar huidskleur. Laconiek merkt ze erover op: “Als ze er last van 

hebben, dan bekijken ze het maar. Toch? Ik bedoel, je kan er niks aan veranderen, 

dan kun je je huid wel schrobben, maar dat helpt ook niet.” 

Ze herinnert zich dat ze niet zo goed uit de Cito-toets kwam, zoals ze het zelf 

omschrijft. Ze kreeg een vbo-advies en ging naar de Panta Rhei, net als veel van 

haar latere klasgenoten op de opleiding voor helpende. Daar koos ze bewust voor 

de richting verzorging, vanuit de vaste overtuiging dat ze de ouderenzorg in wilde. 

Ze vond het op school niet leuk, maar om een andere reden dan ik verwacht. Ze had 

onder andere huishoudkunde en gezondheidskunde in haar vakkenpakket. “Al 

die dikke boeken”, verzucht ze. “Ik moet het meer van de praktijk hebben. Ik ben 

een beetje handiger in de praktijk dan met mijn hoofd en de theorie. Ik kreeg pijn 

in mijn schouders, telkens die boeken meesleuren in je tas!” Het is opvallend dat 

Arundhati vaak in fysieke termen praat over wat ze wel of niet leuk vindt, wel of niet 

goed kan. De pijnlijke schouders zijn een metafoor voor de overtuiging dat leren uit 

boeken haar weg niet is.

In de herinneringen die Arundhati ophaalt, creëert ze een constante, in de vorm van 

haar oorspronkelijke, sterke beroepsvoorkeur. Waarom ruilde ze, na amper twee 

jaar praktijk, die voorkeur in voor een andere? In het volgende fragment vertelt 

Arundhati waarom de ouderenzorg haar eerste keus was. Het zorgen voor haar zieke 

oma versterkte haar aanvankelijke voorkeur in eerste instantie. Het ziekbed en het 

overlijden van haar oma hebben veel indruk op haar gemaakt. Paradoxaal genoeg 

ging ze daardoor juist ook twijfelen aan haar beroepskeuze. 

Ik wilde vroeger al in de verzorging, met oudere mensen, dat wilde ik echt doen. 

Het leek me leuk, ik hielp mijn buurvrouw altijd met hapjes klaarmaken, altijd 

helpen, helpen met dingen. Ik dacht toen aan ouderen helpen. Mijn buurvrouw 

is ook een oude dame. Helpende wilde ik dus doen, met oudere mensen. Dat 

leek me een uitdaging. En toen mijn oma kanker had, toen kreeg ik echt die 

aantrekkingskracht. Eerst was ik nog maar een middel pitje, maar toen, met mijn 
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oma, wist ik zeker wat ik wilde doen. Dus daarom koos ik dat. 

Ze vertelt dat het naar was, het ziekbed van haar oma. Met zijn allen hebben ze haar 

thuis verzorgd. Arundhati was veel bij haar in het begin. Dan zat ze naast haar bed 

en hielp haar naar de wc. 

Ik vond het heel boeiend, nou ja boeiend... Het was boeiend om te zien hoe je 

iemand verzorgt, natuurlijk, maar het was niet zo boeiend om te zien hóe ze daar 

lag, zeg maar. Het ging steeds slechter, en ik durfde op een gegeven moment niet 

meer in die kamer te zitten, oh verschrikkelijk... Ik kon nog net vertellen dat 

ik geslaagd was voor de middelbare school, en toen kreeg ik een kettinkje [laat 

ketting met hartjes zien]. Ik was heel blij dat ik het verteld had. En daarna stierf 

ze. Dus daar kreeg ik die aantrekkingskracht door om voor oudere mensen te 

zorgen, want die dankbaarheid die je terugkrijgt, dat vond ik heel... Dat vind ik 

het belangrijkste. Maar ja, er komt zoveel bij kijken… Ben ik maar gestopt.  

In dit fragment vertelt Arundhati een heleboel. Waarom ze afsluit met een terloopse 

conclusie (“Ben ik maar gestopt”) is niet meteen duidelijk. Later begrijp ik dat de 

confrontatie met het sterven van bewoners tijdens de stage in een verzorgingshuis 

haar erg aangreep en haar mogelijk ook herinnerde aan het verdriet rond de dood van 

haar grootouders. Vragenderwijs grijp ik terug op dingen die ze vertelt om me een 

beter beeld te kunnen vormen van het proces van heroriëntatie dat ze doormaakte in 

aanraking met de praktijk van de professionele ouderenzorg. 

[tekst loopt door]

Je zegt: je durfde de kamer niet meer in?
Nee.

Dus je wist ook al dat het soms heel moeilijk kan zijn, in de ouderenzorg.

Ja. Dus je moet... Je houdt je huilen gewoon in. Ik kon het niet. Ik kon het niet 

verdragen. Het was echt heel erg. De begrafenis was ook heel erg. Ja. [stilte] Ja. 

Maar ja… Ik heb nu nog één opa, want mijn andere oma, die was ook best wel ziek. 

De arts stuurde haar naar een soort gekkenhuis, om te rusten, zeg maar, want 

ze had best wel een beetje stress - naar een gesloten inrichting. Daar is ze toen 

helemaal gek geworden. [hoog, geëmotioneerd] Ze dacht dat ze zelf gek werd! Ze 

kon niet meer huilen, ze kon niet meer naar de wc, dat was best wel... Dat vond ik 

vreselijk. Ja, ik dacht bij mezelf, ik kan toch wel iemand aanklagen daarvoor, daar 

dacht ik naderhand allemaal aan, toen was ze al… toen ging het steeds slechter 

met haar. Toen was ze overleden. Daar was iedereen bij en ja... [stilte] 

Arundhati vond het eng om haar oma te bezoeken in het “gekkenhuis”. Ze is er een 

of twee keer geweest. Ze herhaalt nog eens dat ze achteraf een klacht in wilde dienen 
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tegen de dokter. Ze heeft het niet gedaan. 

Arundhati zag van dichtbij wat het betekent oud en ziek te worden, afhankelijk 

van de zorg van anderen. Net als andere leerlingen die een sterke motivatie hebben 

voor de (ouderen)zorg markeert ze het zorgen voor een zieke oma als mijlpaal in 

de vorming van haar beroepskeuze. In een terugblik op haar stage-ervaringen 

verbindt ze confrontaties met de dood aan andere, door haar als onaangenaam 

ervaren aspecten van het werken in een verzorgingshuis. Ze vlecht die ineen tot een 

complex verhaal dat moet verklaren waarom ze stopte met de opleiding. De simpele 

verklaring: “ik vond het beroep gewoon niet meer leuk” blijkt in feite een optelsom 

van tegenvallers, beangstigende voorvallen, gebrek aan begeleiding en verveling 

(“telkens hetzelfde”). Het verlangen ouderen te helpen verstomde erdoor. 

Hoe was het toen je begon, als eerstejaars?
Nou, ‘t was spannend! Dat vind ik altijd als je in een nieuwe klas komt. Twee 

van mijn oude klas gingen ook. Toen ik met stage begon, in een stagegezin, alles 

schoonmaken... Nou, ik zag het niet zitten. Dat is niks voor mij. Je lijkt net een 

huisvrouw! Ik bedoel, je wordt ervoor opgeleid, je leert strijken, afwassen…

Kon je dat nog niet? Dat moest je thuis misschien ook wel eens doen?
Nee, nee, nee, ja, afwassen wel, maar strijken! [lachend] Slechtste punt. Ja. Maar 

voor de rest heb ik alles geleerd en daar ben ik wel blij om. 

Arundhati hoopte dat de stage in een verzorgingshuis, het echte werk, leuker zou 

zijn. Dat viel tegen. Ze werd geplaatst in een verzorgingshuis in Slotervaart en moest 

vroeg opstaan om op tijd te kunnen beginnen. De eerste week, een blokweek met 

vijf dagen stage achter elkaar, was ze kapot, vertelt ze. Ook de eentonigheid van de 

dingen die ze te doen kreeg beviel haar niet. 

Het was elke dag hetzelfde, broodjes maken, uitdelen, borden ophalen, want ik 

mocht natuurlijk niemand wassen...

Soms mag het wel of doen meisjes het gewoon wel, hè? Maar jij niet?
Nee. Kleine wasjes doen op de hand, afstoffen, allemaal dat soort dingen. Dat 

ging me heel erg tegenstaan. Het ging een half jaar zo door. [fluisterend] Ik dacht 

bij mezelf: nee, dat doe ik niet. Dit is níet wat ik zoek. 

Dat wist je toen al, in het eerste jaar.
Ja. Maar ik wilde toch doorgaan, om te kijken of het nog anders werd, want ik 

hoorde dus dat je in het tweede jaar wel mensen mocht wassen. 

Arundhati zette door, al viel de praktijk van het helpen haar tegen. Op school kreeg 

ze telkens te horen dat ze meer initiatief moest tonen. “Dat zeggen ze altijd tegen 

mij, maar ja, ga er maar eens aan staan in zo’n groot huis! Dan vraag ik liever wat 
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ik moet doen.” In het tweede jaar liep ze wederom stage in een verzorgingshuis. In 

drie weken tijd overleden vijf bewoners waar ze mede voor zorgde. Dat was voor 

haar meer ervaren collega’s niets bijzonders, maar voor Arundhati kwam het als een 

schok. Ze werd in die tijd slecht begeleid. Verontwaardigd vertelt ze over de keer 

dat ze nietsvermoedend met het ontbijtbord voor de dichte deur van één van haar 

vaste bewoners stond. Niemand had de moeite genomen haar te vertellen dat ze het 

weekend ervoor was overleden. 

Ik heb één keer gehad, toen bracht ik het ontbijt bij een vrouw, ik had alles 

klaar, was de deur op slot en het licht uit. Ik dacht, ik zal maar eens vragen om 

de sleutel. [laconiek] ‘Ja, die is overleden.’ Ik zeg [verontwaardigd]: ‘En dat vertel 

je me nu pas? Konden jullie me dat niet ‘s morgens vertellen, dan hoefde ik er 

ook niet heen te gaan!’ Want ik kreeg wel een brok in mijn keel, hoor. Die vrouw 

kende ik al, je begint een relatie met mensen op te bouwen en opeens overlijden 

ze. Dat is niet de enige reden dat ik gestopt ben met die opleiding hoor, maar ik 

vond het wel heel erg. Ik heb ook een keer meegemaakt dat een bewoner bloed 

spuwde. Nou, dat was geen lekker gezicht. Het was de eerste keer dat ik dat zag. 

Het was eng. Die overleed ook. 

De bewoners overleden meestal in het ziekenhuis of op dagen dat ze er niet was. 

Gelukkig maar, meent Arundhati. Anders zou ze er een trauma aan overhouden! Ze 

huivert zichtbaar bij de gedachte iemand af te moeten leggen. Dat hoeven leerling-

helpenden in principe ook niet te doen. Ze mogen er wel bij gaan staan, als ze 

willen. 

 

Het was eigenlijk enger dan je van tevoren had gedacht... 
Ja. Er komt ook zoveel bij kijken, het is meer dan alleen het verzorgen van 

mensen. Je moet niet alleen mensen verzorgen, hun lichaam, maar er komt ook 

de afwas bij, er komen inleggers bij...

Inleggers?
Inleggers, als ze incontinent zijn. Er komen allemaal van die rolstoeldingen bij, 

of gym en activiteiten beneden, in de soos. Dat komt er allemaal bij en dan moet 

je ze allemaal brengen. Daar gaat zoveel tijd in zitten. Maar ik heb wel een beetje 

een achtergrond, nu. Ik weet nu wat het is.

Als ik vraag wat het doorslaggevende was, de voornaamste reden waarom ze besloot 

de opleiding niet af te maken met het diploma in zicht, vertelt Arundhati opnieuw 

dat ze er gewoon geen zin meer in had. Wel voegt ze elke keer een element toe ter 

verduidelijking. 

Ik had er niet zo erge zin meer in, ook. Dat geef ik ook toe. Telkens hetzelfde. 

Daar werd ik een beetje ziek van. Maar dat heeft niks met de school te maken, 
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niks met mij en de bewoners, nee. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Ik vond het 

beroep ook niet meer zo leuk. Telkens dat luchtje, die luchtjes…

Luchtjes?
Van oude mensen, die urinelucht. Nou, daar ging ik wel ‘s van over mijn nek, 

whlohhh. Kokhalzen, zeg maar. Je moet wel wat eten als je daar bent, anders red 

je het niet, met die lucht… [grinnik] Ja, misschien een beetje overdreven, maar 

die lucht is zo sterk. 

Grappig. In het eerste jaar had je nog zoiets van: wanneer mag ik nou eens het echte werk doen, 
wassen enzo, terwijl als je het dan doet…
[valt in] Als je het eenmaal doet, dan valt het best wel tegen, ja.

Net als bij Nermin ga ik in mijn reacties op Arundhati’s verhaal in gedachten de 

verschillende mogelijkheden na waarom ze afhaakt. De vragen die ik haar stel 

worden door die gedachten ingegeven. Dat ik na haar verhaal over verschillende 

indrukwekkende ervaringen op stage nog eens nadrukkelijk vraag wat nou precies 

de doorslag gaf om te stoppen, geeft aan dat ik in de verhalen van leerlingen over 

afhaken stiekum toch op zoek ben naar een sluitende verklaring die alles begrijpelijk 

maakt. Ik zoek één, liefst ook nog logische en geldige reden om af te haken, één 

verklaring die alle andere mogelijke redenen verbindt. Die is er niet. Arundhati’s 

verhaal maakt dat andermaal duidelijk. Afhaken is de uitkomst van een samenspel 

van factoren die per leerling verschillen.

In het beeld dat Arundhati van zichzelf schetst is het plezier in het helpen van 

anderen een belangrijke constante. Die anderen zijn een oude dame in de buurt, 

een zieke oma of buurvrouwen op wier kinderen ze graag past. Het is opvallend 

dat het dagelijks leven thuis er geen rol in speelt, althans Arundhati noemt het 

niet. Ze presenteert zich het liefst als autonoom persoon, ook ten aanzien van 

familiekwesties als de zorg voor zieke grootouders. Dat leid ik af uit haar manier 

van spreken, waarin ze nadrukkelijk in de eerste persoon praat en de rol van haar 

moeder buiten beschouwing laat (“ik dacht bij mezelf, ik kan toch wel iemand 

aanklagen daarvoor”). Deze zelfpresentatie is in tegenspraak met het beeld dat ik van 

Arundhati als dochter kreeg tijdens het gesprek in de woonkamer. Daar bepaalden 

haar ouders in sterke mate de grenzen van betamelijke keuzen, de manier waarop de 

dingen gedaan en gedacht worden. Het gesprek in de woonkamer beïnvloedde mijn 

interpretatie van het interview. Ik lette daardoor extra op contrasten en pijnpunten 

in het relatief opgewekte verhaal dat Arundhati hield. Ik zie misschien problemen 

waar ze voor Arundhati niet zijn.30 

Als ik ter afronding van het interview opmerk dat het vanwege haar sterke 

motivatie specifiek voor de ouderenzorg jammer is dat het niet gelukt is de opleiding 

af te maken, haalt Arundhati haar schouders op. Echt jammer vindt ze het niet. Ze 

is de twijfel voorbij, heeft haar keuze gemaakt en richt zich op de toekomst. De 
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relatie met haar vriend, de vakantieplannen voor de zomer en de nieuwe opleiding 

waar ze in september aan begint zijn op dit moment belangrijker. Dinsdag gaat ze 

voor een intakegesprek naar haar nieuwe school, die ook onderdeel is van het ROC 

Amsterdam en omstreken. Als laatste vraag ik wat ze het liefste zou doen als ze de 

opleiding voor helpende welzijn af heeft, over een jaar of twee. 

Ik wil op een kinderdagverblijf werken. Heel leuk. Ja. Heel leuk is dat. 

Ja? Maar dat dacht je toen met ouderen ook, hè. Zou dat nou met kinderen ook zo zijn, ik bedoel: 
poepluiers heb je ook elke dag. Misschien is het ook elke dag hetzelfde? 
Nee, maar dat is heel anders. Het lijkt me heel anders. Kinderen, ja… dat is toch 

iets pittiger, en ook vrolijk, je wordt er zelf ook weer kind van. Heel leuk. Ik vind 

het heel leuk, ja. Dat ken ik ook van het oppassen. Maar ik wil het geen vijf dagen 

per week doen. Ik heb het een keer op televisie gezien: op een gegeven moment 

kan je dan geen kinderen meer zien!

Onwillekeurig denk ik terug aan de opmerking van haar vader, dat ze meer pit moet 

tonen. In eerste instantie riep die opmerking nare associaties bij me op, van koloniale 

manieren van spreken in de trant van luie of indolente Indiërs. Ik meende dat haar 

vader zijn dochter karaktereigenschappen toedichtte met een culturele lading, 

die haar niet-Hollandse afkomst benadrukken. Bij nader inzien zit er misschien 

ook een grond van waarheid in, maar dan op een andere manier. Arundhati heeft 

duidelijk geen zin zich op jonge leeftijd, naar haar maatstaven bovenmatig in te 

moeten spannen, zoals het werken in een verzorgingshuis vereist. Zich niet langer 

inspannen voor een opleiding die niet bevalt is vanuit haar perspectief een logische 

keuze, genomen na lang proberen, twijfelen en afwegen. Met zo’n houding is 

Arundhati onder de huidige generatie jongeren geen uitzondering. Ze beantwoordt 

ermee aan het laattwintigste-eeuwse adagium dat werk vooral leuk moet zijn en dat 

ieder het recht heeft zich naar wens te ontplooien. Binnen de grenzen van voor haar 

ouders acceptabele keuzen zoekt Arundhati een nieuwe weg naar scholing en werk. 

Daarbij probeert ze de verschillende, soms tegenstrijdige en deels ook verbeelde 

aspecten van haar zelf die samenhangen met haar bijzondere positie als buitenlands 

adoptiekind op elkaar af te stemmen. Dat je een bijzondere positie ook zelf kunt 

scheppen toont het volgende verhaal van Tom. 

5.6. Ik ben uitermate linkshandig en ik heb dyslexie – Tom
Tom is een opvallende verschijning op de diploma-uitreiking waar ik hem voor 

het eerst zie. Hij loopt in een lange zwarte jas die nonchalant openvalt, heeft zijn 

haar in een staart en draagt opzichtige zilveren sieraden. Later, in het interview, 

zal hij me uitleggen dat zijn kledingstijl gothic is.31 Hij komt die avond een paar 
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certificaten ophalen, welke weet hij niet. Voor het diploma helpende is hij gezakt. 

Zijn stages in verzorgingshuizen zijn voortijdig afgebroken. Als jongen met een 

sterke motivatie voor de ouderenzorg als beroep neemt hij een uitzonderingspositie 

in op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Ik vertel dat ik hem graag wil 

interviewen en krijg het nummer van zijn mobiele telefoon. Hij woont in Hoorn, 

maar komt regelmatig naar Amsterdam om uit te gaan. Terloops vertelt hij dat hij 

stopt met school en sinds kort fulltime werkt in een plaatselijke supermarkt, op de 

groenteafdeling.

Na de zomer spreken we op zijn verzoek af bij mij thuis, op een vrijdagavond. 

Het wordt een lange avond. Tom neemt me die avond onmiddellijk voor zich 

in met zijn humoristische verteltrant, een mengelmoes van geïnternaliseerd 

onderwijsjargon, scherpe kritiek en relativerende observaties. Zijn schoolloopbaan 

blijkt een aaneenschakeling van miskenning, teleurstelling en mislukking. Zijn 

verhaal over de onmogelijkheid zijn beroepswens te verwezenlijken en anderen te 

overtuigen van zijn liefde voor het vak toont de cumulatieve werking van sociale 

sluitingsmechanismen op school en op stage, waarin sekse een belangrijke rol 

speelt.32

Hoe Tom tot zijn beroepsvoorkeur kwam, is een verhaal op zich. In het begin 

van het interview praat Tom snel toe naar de reden van zijn aanwezigheid op 

de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Na een moeizame start op een 

reguliere basisschool - “het ging niet goed omdat ik uitermate linkshandig ben en 

dyslexie heb” - belandde hij op zijn zevende in het speciaal onderwijs. Daar ging 

het fout. Hij liet zich naar eigen zeggen meesleuren door criminelen. Tot inkeer 

gekomen, haalde hij op zijn zestiende alsnog een diploma loodgieten, op een 

speciale school voor tweedekansleerlingen. Aansluitend werkte hij als loodgieter bij 

verschillende werkgevers in Purmerend. Het ging telkens mis. Bij een klus in een 

woon-werkcentrum voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten kwam hij voor 

het eerst op het idee dat werken met gehandicapten veel leuker is dan loodgieten 

(“Dat vond ik gigantisch leuk, om daar te zijn”). Hij liet zich omscholen voor de 

zorg, maar opnieuw ging er van alles mis, vooral op stage. Uiteindelijk staat hij nu 

met lege handen, sadder but wiser.  
In de eerste twee minuten heeft Tom eigenlijk zijn hele verhaal al verteld.33 

De sterke linkshandigheid en de dyslexie waar hij herhaaldelijk aan refereert 

vormen het begin- en het eindpunt van zijn verklaring waarom het telkens weer 

niet goed ging op school. Hij concludeert: “Ik heb het niet zo op school”. Op het 

eerste gezicht, zo kort samengevat, lijkt het een treurig verhaal. Met zijn beeldende 

taalgebruik en hilarische beschrijvingen schetst Tom echter een prachtig beeld van 

de onbuigzaamheid en het gebrek aan humor in onderwijs- en zorginstellingen. 

Omdat de samenvatting zoveel interessante aanwijzingen bevat, vraag ik hem nog 

eens bij het begin te beginnen en zijn schoolervaringen meer in detail te beschrijven. 
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Tom begint geduldig opnieuw, bij zijn ervaringen op de basisschool. De vele vragen 

die ik tussendoor stel geven aan dat ik duidelijk moeite heb het verhaal op een rij te 

krijgen. Het is een ander verhaal dan ik verwacht en gewend ben. 

Je begon met te zeggen: “ik was uitermate linkshandig”, zoals je dat zo mooi zegt, en daardoor ging 
het op school niet goed... En dyslectisch, ook. Wisten ze dat al snel, want vaak merken ze dat niet 
meteen op school?
Absoluut niet. Het eerste jaar mocht ik wel met links schrijven, maar in een 

rechtshandig handschrift, dus het was lelijk en het ging te langzaam, en om die 

reden, omdat mijn aandacht ook verslapte en ik af en toe in slaap viel, zat ik soms 

de hele week, iedere dag, na. Ze dachten dat ik dom was. 

Tom vertelt dat hij niet alleen bijna dagelijks moest nablijven, maar ook regelmatig 

op de gang gezet werd, omdat hij de rest van de klas ophield. De speciale behandeling 

in de klas was zo gewoon, dat hij er zijn ouders niet over vertelde. Als ik opmerk dat 

het een rottijd moet zijn geweest, in die eerste klas, haalt Tom zijn schouders op. 

“Aangezien het in de eerste klas gelijk begon, wist ik niet beter.” 

Tom had het geluk dat hij in de tweede klas een andere onderwijzer kreeg, toen 

zijn eigen juf met zwangerschapsverlof ging. De invaller had ervaring in het speciaal 

onderwijs en begreep wat er met Tom aan de hand was. Hij praatte met Toms ouders 

en liet hem een aantal testen doen, die zijn “extreme linkshandigheid” en dyslexie 

aantoonden. Tom legt uit dat later bleek dat de boodschappen uit zijn linker- en 

rechterhersenhelft “verkeerd om” zijn. Dat heeft gevolgen voor zijn motoriek - hij 

heeft nog steeds een beroerd handschrift - en ook voor zijn spraak.34 Tom kreeg van 

de invaller speciaal lesmateriaal, een walkman met cassettes. Als ondersteuning 

bij het leren lezen kon hij de tekst nu niet alleen zien maar ook horen. In zijn 

herinnering gingen zijn resultaten meteen omhoog. “Alleen toen die man wegging, 

toen werd ook meteen dat lessysteem voor mij gestopt en ging het weer helemaal 

omlaag.” Zijn ouders besloten hem van school te halen. 

Op de lom-school waarop hij vervolgens belandde, haalde Tom alles wat hij in 

de eerste twee jaar gemist had volgens eigen zeggen weer in en sloeg hij zelfs een 

klas over. Op zijn twaalfde ging hij naar de mavo, een speciale variant met meer 

individueel gericht technisch onderwijs (Ito-mavo). Hij is er vast van overtuigd 

dat hij daar zijn diploma had kunnen halen als hij niet betrokken was geraakt bij 

criminele activiteiten. “In feite ben ik intelligent genoeg om de havo met gemak te 

halen”, voegt hij er nonchalant aan toe, om vervolgens te vertellen over de sfeer op 

de Ito-mavo. Het was er spannend, een jongensland. Tom maakte er snel vrienden, 

nadat hij had laten zien dat hij niet bang was voor intimidatie door “hogere 

klassers”. De herinnering aan de ontgroeningspraktijk voor nieuwelingen vormt de 

opmaat voor verhalen over een roerige tijd op school. Hij praat in het genre van de 
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stoere jongen die nergens voor terugdeinst, maar zegt als de band even uit staat om 

koffie te drinken dat het nog steeds moeilijk is om over die periode te praten. Dat 

verklaart misschien de afwisselend zakelijke en grappige verteltrant, waarmee hij 

zijn emoties op een afstand houdt. 

De dialoog die zich tussen ons afspeelt is interessant omdat onze locaties erin 

doorklinken: ik als het meisje dat beschermd opgroeide in Twente en vanuit mijn 

positie op het gymnasium nauwelijks weet had van het criminele randgebeuren op 

de oprit van de kolossale scholengemeenschap waar ik op zat, en Tom als ‘mavo-

klantje’, die al snel met de ruwe jongenswereld van drugs en diefstal in aanraking 

kwam en zich daar aanvankelijk ook wel prettig in voelde. Mannelijke en vrouwelijke 

referentiekaders, gekleurd door een verschillende klassenpositie, botsen met elkaar 

en stellen grenzen aan ons wederzijds begrip. Tegelijkertijd doen we allebei ons best 

duidelijk te maken wat we bedoelen en elkaars gedachtegang te volgen.35

In de volgende fragmenten dialoog uit het interview zijn de botsingen goed 

zichtbaar. De misverstanden in onze communicatie liggen vooral bij mij en Tom 

reageert soms zuchtend op mijn behoefte aan uitleg. Tom is de expert die voor mij 

de jongenswereld op school en zijn eigen betrokkenheid erin inzichtelijk moet 

maken. Daartoe vlecht hij verschillende, verwante episodes ineen tot een logisch 

verhaal, waarin hij zelf naar voren komt als de slimmerik, die door anderen weliswaar 

voortdurend geproblematiseerd wordt, maar nooit echt gekend. 

Daaro deden ze aan ontgroening… derde of vierde klassers deden dat, en ik was 

zo, als iemand mij deed tackelen, dan deed ik hun tackelen, en dat vonden ze 

eigenlijk te gek, dat eentje tegen hen in durft te gaan, dus had ik ook vrij snel de 

bescherming van de hogere klassers. En daar trok ik ook wel mee op en die deden 

aan winkeldiefstal, blowen, fietsen jatten en nog erger.

Nog erger? Wat bedoel je dan? Inbraakjes…?
Auto’s jatten, gebeurde ook wel. Inbraakjes hebben ze ook wel, heb ik ook wel 

gedaan…

Aha. Dat was dan heel dubbel. Aan de ene kant een stoere groep om bij te horen, maar…
[gaat er niet op in] En… ja, toen was er eigenlijk niemand die de handel op school 

deed runnen, en ik zat me te vervelen in de les en ik begon behoorlijk veel te 

blowen, dus ik had ook geld nodig, en ik was creatief genoeg om alle handel op 

school te runnen. 

Niet-begrijpend informeer ik wat voor handel hij precies bedoelt. Hij legt uit dat 

het om vuurwerk en wiet ging, “enzovoort”. Hij regelde de inkoop en verkoop en 

zorgde ervoor dat hij zelf op de achtergrond bleef. Lange tijd hadden de leraren 

niets in de gaten en toen ze een vermoeden kregen, lukte het niet het te bewijzen. 

Tom lokaliseert de school door meer in detail te treden over het soort leerlingen 



Ik haat deze school

260

dat erop zat, om vervolgens zichzelf in dat geheel van moeilijk lerende en moeilijk 

handelbare jongens te plaatsen. Doordat ik een woord verkeerd versta, krijgt het 

verhaal een gekke wending. 

Er zat van alles op. Kinderen met leermoeilijkheden, kinderen met 

gedragsmoeilijkheden enzo. En op het laatst was ik in de klas ook gewoon eh 

onhandelbaar. [stilte]

[ik versta handelaar in plaats van onhandelbaar] Je begon ook in de eerste klas al met handelen? 
Ehm, in de eerste klas.

Maar hoe begon je daar dan mee?
[zuchtend] Gewoon, ik trok op met de leerlingen uit de hogere klassen die dat 

soort dingen deden, en die nemen gewoon spullen mee naar school en verkopen 

ze. Alleen, iedereen deed het los van mekaar. [stilte] En, … ik heb het op de een of 

andere manier gewoon kunnen organiseren. 

Tom had een goedlopende handel op school. Hij had geld nodig om te blowen en 

van de rest kocht hij snoep in het gereformeerde jongerencentrum waar hij in het 

weekend naar toe mocht. Hij blowde zoveel dat hij regelmatig de weg kwijt was 

in eigen huis. Voor zijn ouders wist hij zijn gewoonte verborgen te houden met 

kauwgom en veel deodorant. 

Het onhandelbare in de klas, legt hij mij geduldig uit als ik ernaar vraag, bestond 

uit slapen tijdens de les, en zonder toestemming de klas uitlopen om buiten 

een sigaret te roken. Ook spijbelde hij veel. Tom leidde naar eigen zeggen een 

dubbelleven (“op school gewoon handelen en thuis, ja, zeg maar, normaal leven”). 

Toen hij op school tegen de lamp liep, werden zijn ouders ingelicht. Die konden er 

ook weinig aan doen, meent Tom. Hij ging gewoon door, maar gleed niet volledig 

af, zoals sommigen van zijn klasgenoten, die opgepakt werden voor drugshandel en 

voor langere tijd in de gevangenis verdwenen.

Op advies van de schoolleiding meldde hij zich aanvankelijk zonder medeweten 

van zijn ouders bij het RIAGG. Als hij erover vertelt, plaatst hij zijn ervaring met 

de professionele hulpverlening meteen in de lijn van eerdere mislukte pogingen 

hem bij de les te houden, door te concluderen: “Dat heeft eigenlijk ook weinig 

opgeleverd”. Hij kreeg vrij om in schooltijd naar een psychiater te gaan. Die liet 

hem bomen, huizen en zijn familie tekenen, “dat soort stompzinnige dingen”. Hij 

versleet naar eigen zeven psychiaters bij het RIAGG, die geen van allen wisten wat ze 

met hem aanmoesten.

Tom windt zich niet op als hij erover praat, niet over het feit dat de leraren en de 

directeur van de school vonden dat hij dermate onhandelbaar was dat hij naar het 

RIAGG moest, noch dat in eerste instantie verzuimd werd zijn ouders erover in te 

lichten en evenmin over het feit dat zeven psychiaters van het RIAGG weinig zinnigs 
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met hem uitrichtten. Hij presenteert het als een grote grap. Het lijkt alsof het over 

iemand anders gaat. Het verwondert me dat Tom braaf naar het RIAGG ging toen 

de directeur hem dat voorstelde. Wat dacht hij erbij te winnen, wat zocht hij er zelf? 

Was hij er zelf van overtuigd dat hij onhandelbaar, niet normaal, “moeilijk” was? Ik 

probeer hem een meer emotionele reactie te ontlokken over de paradoxale situatie, 

door expliciet te vragen wat hij van de bezoeken aan de psychiaters vond.

Wat vond je ervan? 
Het maakte mij weinig uit. Op het laatst vermaakte ik me daar prima. Zat ik 

gewoon een spelletje met hen te spelen. Op het laatst wist ik wat voor antwoorden 

ze wilden hebben en dan gaf ik totaal de verkeerde antwoorden. [stilte]

Hmm. En wat voor antwoorden wilden ze, dacht je?
Eh, pff, als je een boom had getekend, dan kreeg je van die vragen waarom er 

geen wortels aan zaten, of blaadjes of zo, en dan gewoon gigantisch negatieve 

antwoorden geven, gewoon: ‘het is papíer, dat hoeft geen wortels te hebben’. 

[stilte]

En niemand had dat door, dat je eigenlijk een spelletje zat te spelen…
Nee. Ze wisten niet wat ze met me aan moesten. Ze kwamen er niet uit. 

Als probleemgeval op school en als cliënt van de professionele hulpverlening, als 

notoir onhandelbaar en kennelijk ook onbehandelbaar, spreekt uit Toms verhaal 

trots op het feit dat anderen: ouders, leraren en zelfs psychiaters niet weten wat ze 

met hem aan moeten. Hij was ze allemaal te slim af. Uit de manier waarop hij erover 

praat blijkt zijn inzicht in machtsrelaties. De toonzetting doet denken aan het 

genre van de intelligente of zelfs geniale “gek”, waarin verhalen over bijvoorbeeld 

schizofrenen geschreven zijn. De teneur van dergelijke verhalen is dat niet de ik-

persoon gek is of problemen heeft, maar de wereld om hem heen.36 Tegen het einde 

van het interview, als zijn levensverhaal voor het moment rond is, wordt duidelijk 

dat Tom ondanks zijn inzicht uiteindelijk telkens aan het kortste eind trekt en 

situaties niet naar zijn hand weet te zetten. 

Op zijn vijftiende ging Tom van de mavo af, toen hij in de klas “extreme 

gevallen” geplaatst werd die toch nooit een diploma zouden halen. Zijn vader, leraar 

op een technische afdeling van een plaatselijk ROC, bezorgde hem een nieuwe kans. 

Hij probeerde Tom eerst op een reguliere lts geplaatst te krijgen. Daar besloten ze 

na een telefoontje met de directeur van de Ito-mavo hem niet aan te nemen. Tom 

meent dat de directeur zei: ‘Laat hem hier maar zitten tot zijn leerplicht voorbij 

is’. Uiteindelijk lukte het door bemiddeling van zijn vader op een speciale lts voor 

tweedekansleerlingen te komen. De toelatingstest die Tom ervoor moest doen, 

maakte hij goed (“voor negentig procent voldoende”). Met dit verhaal bevestigt Tom 

opnieuw dat hij meer waard is dan mensen op het eerste gezicht van hem denken. 
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De hoge score op de toelatingstest bewijst dat hij het best kan, dàt hij wat kan als hij 

maar wil en als hij een kans krijgt. Hij kwam op een opleiding voor automonteur 

en ging stage lopen in een garage. Het met zijn handen bezig zijn beviel hem goed. 

Zijn vader gaf hem dit keer geen kans te spijbelen, maar “schopte” hem ‘s morgens 

uit bed. 

Op de lts trof Tom een soortgelijke situatie aan als op de Ito-mavo. Er zaten 

drugsdealers op. Tom zegt in die periode zelf “nog het een en ander” te hebben 

gedaan. Wat precies blijft ongezegd. De vriend die hem eerst zo pestte wees hem erop 

dat hij teveel blowde en toen is Tom met veel moeite gestopt. Een klasgenoot ging zo 

lang door, ook met zwaardere middelen, dat hij gedwongen werd opgenomen in een 

kliniek, om af te kicken. Dat was een schrikbeeld voor Tom en hij blowde een aantal 

jaren helemaal niet. Hij prefereert momenteel zijn hoofd wat helderder te houden 

en zegt nu slechts af en toe te blowen. 

 Door gebrek aan ervaringskennis kan ik moeilijk inschatten welk effect het 

blowen had op Toms schoolprestaties en op zijn vermogen zich te schikken in het 

gangbare stramien voor schoolsucces. Bij herlezing van het interviewtranscipt ben 

ik me meer bewust van de verschillen tussen ons en krijg ik de neiging te letten op 

doublespeak, of liever: eufemistische uitdrukkingen voor de harde werkelijkheid van 

crimineel en gewelddadig gedrag. In het interview vertelt Tom bijvoorbeeld over 

een “stoeipartijtje”, waarbij hij zijn pink brak, wat leidde tot zijn ontslag bij de 

garage. Misschien bedoelde hij een heuse vechtpartij, maar tijdens het interviewen 

laat ik het voor wat ik er zelf onder versta: een onbeduidende speelse stoeipartij. 

Reflecterend op mijn grondhouding bij het interviewen, onderken ik dat ik de 

verhalen van interviewees als Tom op het eerste oor voor waar aanneem, en niet altijd 

doorvraag of controleer. Na afloop van het interview, en later, bij het transcriberen, 

herlezen en schrijven, komt er ruimte voor twijfel. Dit is inherent aan de methode 

van de oral history. Met de Italiaanse historici Alessandro Portelli en Luisa Passerini 

ga ik ervan uit dat ‘de waarheid’ in levensgeschiedenissen niet bestaat en dat het 

achterhalen ervan dus ook geen doel is van levensverhaalinterviews.37 Het inschatten 

van de waarde en de samenhang van de verschillende verhalen die een interviewee over 

zichzelf en anderen vertelt als hij zijn levensverhaal presenteert, is dat echter wel. 

Tom maakte het me met zijn zelfpresentatie in dit opzicht niet gemakkelijk. Op 

mijn beurt maakte ik het hem gemakkelijk de dingen mooier voor te stellen dan ze 

zijn en de erge dingen niet te noemen, waardoor hij zich kon presenteren als iemand 

met relatief schone handen, slim en dwars, maar niet kwaadaardig.

Tom vervolgt zijn verhaal met te vertellen dat hij, eenmaal met blowen gestopt, 

zijn lts-diploma “gewoon” gehaald heeft. Van autotechniek stapte hij over naar 

loodgieten, niet zozeer om vakinhoudelijke redenen, als wel vanwege slechte 

ervaringen met werkgevers. Bij de bedrijven waar hij vervolgens werkte boterde het 

evenmin tussen hem en de baas. Tot drie keer toe werd hij ontslagen. Intussen had 
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hij echter kennisgemaakt met het werkveld van de zorg, toen hij een klus uitvoerde 

in het woon-werkcentrum voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, de 

Kadijkerkoog, waar hij in het begin van het interview kort aan refereerde. Wat hij 

daar zag sprak hem zo aan, dat hij na een half jaar uitzendbaantjes in de techniek 

koos voor omscholing in de zorg. 

Het is een lied met vele refreinen: telkens probeert Tom het vol goede moed 

opnieuw, in een nieuwe opleiding, een nieuw vak, bij een nieuwe werkgever. 

Elke keer gaat het mis, en in Toms ogen primair door toedoen van anderen, die 

onredelijk handelen en hem benadelen. Ook in het veld van de professionele 

ouderenzorg overkwam Tom in grote lijnen hetzelfde: ondanks zijn grote inzet 

en enthousiasme werd hij telkens te licht bevonden. In het interview probeer ik 

er in eerste instantie achter te komen wat hem zo aantrok in de zorg, waarom het 

hem “gigantisch leuk werk” leek. Tom geeft korte antwoorden. We beginnen bij 

het woon-werkcentrum waar hij de riolering kwam ontstoppen en volgen dan zijn 

moeizame traject door verschillende zorgopleidingen tot aan de opleiding voor 

helpende gezondheidszorg. 

Wat vond je daar zo leuk? Je kwam in dat centrum, wat kwam je doen?
Eh, radiators repareren, riolering ontstoppen, dak maken. Van alles.

Als je nog ‘s terugdenkt, je kwam daar voor het eerst…
Ik vond de omgang met de mensen gewoon heel leuk en ook het werk dat de 

leiding daar deed. [stilte]

Tom schrok niet van de aanblik van de gehandicapten die er woonden. Toen zijn 

ouders een advertentie in de krant zagen voor een schakelopleiding verzorging, 

schreef hij zich meteen in. “Het was een gigantisch leuke klas”, herinnert hij zich. Ze 

gingen samen vaak uit en hielden ook feesten thuis. Het waren merendeels mannen, 

onder wie een aantal anderstalig. Een groot deel van het programma bestond dan 

ook uit lessen Nederlands. Tom kreeg daarvoor vrijstelling. De overige lessen 

bestonden vooral uit theorie, om het vereiste instapniveau te halen voor de reguliere 

mbo-opleiding voor verzorgende (mavo of vbo op c-niveau). 

Tom waakte ervoor dat het dit keer wel goed ging op school. “Ik wou gewoon 

dat werk gaan doen.” De reguliere opleiding voor verzorgende besloot hij in de 

beroepsbegeleidende variant te doen. In dat geval moet je zelf een werkplek vinden 

in een zorginstelling. Tom solliciteerde bij verschillende verzorgingshuizen en koos 

uiteindelijk voor verpleeghuis Amstelhof. Hij herinnert zich dat hem tijdens zijn 

eerste sollicitatiegesprek in een ander verzorgingshuis gevraagd werd of hij wel wist 

waar hij aan begon.

Bij het sollicitatiegesprek werden er vragen gesteld van, nou, je bent loodgieter 
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geweest en wat doe je als iemand je slaat, dan kun je niet een pijp pakken en 

terugslaan. Van dat soort belachelijke vragen. En daar wilden ze dat ik eerst een 

test deed op een andere school enzo, maar bij de Amstelhof was dat niet nodig...

Wat heb je toen gezegd, toen ze dat vroegen?
Ik heb gewoon antwoord gegeven. Gewoon, dat ik dan weg zou lopen om de 

bewoner te kalmeren en het daarna nog een keer proberen en anders een andere 

collega het laten proberen.

Tom vond het vervelend dat ze hem zo benaderden. Op de Amstelhof werd niet 

aan zijn motivatie of competentie getwijfeld. Dat hij niet met gehandicapten maar 

met chronisch zieke of demente ouderen ging werken, maakte hem weinig uit. Met 

doorvragen probeer ik erachter te komen hoe de kennismaking met de praktijk van 

de ouderenzorg verliep. Welke taken kreeg hij te doen in het begin en hoe ervoer 

hij het? Tom blijft kort en zakelijk in zijn antwoorden. Hij geeft als het ware een 

beginpunt en een eindpunt aan. De ontwikkeling van het één naar het ander blijft 

onvermeld. “Eerst koffie ronddelen enzo, en op het laatst had ik gewoon een eigen 

kamer. Zes bewoners.” In de Amstelhof lagen de bewoners in die tijd nog met zijn 

zessen op een kamer, legt Tom uit. Ik blijf nieuwsgierig naar zijn beleving van het 

leerproces in de praktijk en vraag er nog eens expliciet naar.

Kun je daar iets over vertellen, hoe dat ging, van koffie rondbrengen tot de verantwoordelijkheid 
dragen voor zes bewoners?
Eerst liep ik met eentje mee en die deed dingen voor en die leerde me dingen, 

en op het laatst moest ik het doen en ging zij toekijken hoe ik het deed en 

helpen, en op het laatst vond ze me goed genoeg om me zelfstandig aan het 

werk te zetten.

Tom vertelt desgevraagd dat er meer mannen werkten in de Amstelhof. Op zijn 

afdeling waren alle mannen homoseksueel. “Als je als man in de verzorging werkt, 

dan denken ze nog steeds snel dat je homo bent, omdat het nog steeds behoorlijk 

gezien wordt als een vrouwenberoep. Net wat jij zei, in het begin, toen vrouwen 

technische beroepen gingen doen, werd ervan gedacht dat het potten waren.” 

Tom kon goed met zijn collega’s opschieten (“Totaal geen problemen mee”). Zijn 

vrouwelijke collega’s dachten dat hij ook homoseksueel was. Hij is het niet. “Dat 

blijkt snel genoeg, hoewel ik wel vrouwelijk trekjes heb. Maar dat komt gewoon 

omdat ik mezelf ben.” Nieuwsgierig informeer ik wat hij vrouwelijke trekjes noemt 

van zichzelf. “Eh ja… gewoon, een bepaalde houding, zithouding of zo, die als 

typerend gezien wordt voor een vrouw. Sommige mensen die durven dan niet zo te 

zitten [vouwt benen over elkaar], maar daar heb ik geen probleem mee. Verschillende 

dingen eigenlijk.”  Tom voegt eraan toe dat het hem wel veel moeite gekost heeft om 
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zichzelf te kunnen zijn. Hij denkt het wat dat betreft in de verzorging gemakkelijker 

te hebben dan in de loodgieterswereld.

Voortbordurend op het thema breng ik het verhaal van een medeleerling in. 

Vincent koos net als Tom bewust voor de zorg, terwijl hij zich ook aangetrokken 

voelde tot een meer mannelijk beroepsveld als dat van de brandweer, waar hij als 

jeugdvrijwilliger werkte. Hij verlaat de school dit jaar ook zonder diploma, hoewel 

hij echt graag in de ouderenzorg wil werken en jarenlang ervaring heeft met het 

helpen van gehandicapten als vrijwilliger bij het Rode Kruis, samen met zijn moeder. 

Ik breng het verhaal in om te horen wat Tom van mijn hypothese vindt dat jongens 

in opleiding voor de (ouderen)zorg systematisch anders bekeken en gewogen 

worden dan meisjes. Wordt de lat voor jongens hoger gelegd dan voor meisjes of 

schieten (bepaalde) jongens echt tekort in noodzakelijke vaardigheden?38 Anders 

dan bij meisjes die een technische beroepsopleiding volgen is er in het opleidings- 

en beroepsveld van de zorg zoals ik dat leerde kennen in Amsterdam geen extra 

aandacht voor eventuele seksespecifieke hindernissen die jongens tegenkomen, 

bijvoorbeeld in de vorm van weerstand op de werkvloer, onder collega’s of bij 

zorgvragers. 

Tom maakt onmiddellijk duidelijk dat het in het geval van Vincent anders ligt. 

Hij vindt hem niet geschikt voor de (ouderen)zorg. Hij brengt in zijn oordeel een 

aspect naar voren waar ik tot dusver geen oog voor had en op de opleiding niet over 

hoorde praten: een stevige lichaamsbouw en lichamelijke kracht als voorwaarde 

om goed te kunnen verzorgen. “Van Vincent wist ik het eigenlijk vrij snel al, dat 

hij het niet zou halen. Als je naar hem kijkt, dan zie je meteen dat hij lichamelijk 

geen zwaar werk kan doen. Het is wel een aardige gozer, maar je kunt gerust zeggen 

dat het wel een nerd is, eigenlijk.” Tom heeft geen medelijden met hem. “Hij heeft 

eigenlijk het soort gedrag waardoor je al op de basisschool en ook in het voortgezet 

onderwijs het pispaaltje bent, en zulk soort mensen krijgen dus logischerwijze ook 

een contactstoornis.” Ik herinner me uit het interview met Vincent dat zijn moeder, 

die pontificaal naast ons op de bank zat tijdens het interview en zich voortdurend 

in ons gesprek mengde, vertelde dat haar zoon inderdaad veel gepest werd vroeger. 

Vincent zelf vertelde er niet over. 

Terug naar Toms eigen ervaringen. Zijn stage in de Amstelhof verliep goed. Hij 

kon het werk op een verpleegafdeling met demente ouderen naar eigen zeggen goed 

aan. Tom lijkt de ideale zorgverlener, die nergens van opkijkt. Toch schort er iets, 

blijkt uit de optelsom van zijn negatieve ervaringen op verschillende stageplaatsen. 

Tom zelf vat het mooi samen: “Ik toonde wel genoeg initiatief, maar ik deed teveel”. 

Met doorvragen probeer ik erachter te komen waar hij op doelt. 

Jij kwam tijdens je eerste stage in de Amstelhof meteen op de verpleegafdeling. 
Ja. 
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Hoe vond je dat? Kende je veel oude mensen, wist je wat er te koop is op zo’n afdeling?
Eh, nee. Het was nieuw voor me, maar ik doe eigenlijk niet snel van iets opkijken. 

En dat ik luiers moest vervangen. Ik was loodgieter geweest, dus… poep was ik 

allang al gewend.

Het enige dat hij altijd moeilijk gevonden heeft in de verzorging is het vastbinden 

van mensen, ook al is het ter bescherming van henzelf. Ik nodig hem uit me daar 

meer over te vertellen. Geen van de andere leerlingen vertelde daarover in het 

interview.39 

Nou, er zijn mensen die dement zijn en zichzelf openkrabben of gewoon 

gigantisch agressief zijn, of gewoon telkens weer proberen weg te lopen omdat ze 

naar huis willen... In sommige gevallen kan het eigenlijk niet anders. Ze hebben 

een decubitusplek, dat is een ligwond, en dan doen ze zich gewoon omdraaien 

op die plek enzo, en dat levert alleen maar verergering op. En dat heb ik altijd wel 

moeilijk gevonden.

Dat heb je zelf ook moeten doen, mensen vastbinden?
Ja. Of gewoon een voetenbankje achter de rolstoel, zodat ze niet weg kunnen. 

En dat heb ik altijd rot gevonden, omdat je onder andere, voor zover ik dat kan 

bedenken waarom ik dat rot vind, omdat je ze dan echt helemaal de vrijheid 

ontneemt. En ja, met doodgaan heb ik eigenlijk nooit een probleem gehad.

Tom legt uit waarom hij het sterven van bewoners niet moeilijk vond, niets 

bijzonders, in tegenstelling tot veel andere stagiaires. Het hoort bij het leven en het 

is de enige zekerheid die je hebt, stelt hij nuchter. Zichtbaar pijn lijden vindt hij wel 

erg. 

De herinneringen aan bewoners die op een pijnlijke manier aan hun einde 

kwamen zijn aanleiding tot een bespiegeling over de kwaliteit van de ouderenzorg 

en de noodzaak van een goede beroepshouding. Officieel heet het dat je je niet mag 

hechten aan bewoners, maar in het geval van ernstig lijden is dat niet te voorkomen 

en is het zelfs gewenst emotioneel betrokken te zijn, meent Tom. Hij zet zich af 

tegen de kille houding van verzorgsters die hij meemaakte in de Amstelhof, die 

met mensen omging alsof het produkten waren (“Haast niet mee praten, gewoon 

de handelingen doen en klaar”). Hij vindt dat zulke mensen het verkeerde werk 

hebben gekozen.

Tom associeert op het thema met een beschrijving van het onverantwoordelijke 

gedrag van een collega op zijn volgende stageplek, in een verzorgingshuis in 

Volendam. De collega zette Tom klem in de wc, waar hij net een bewoner in een 

rolstoel aan het helpen was, door een groot pak incontinentiemateriaal naar binnen 

te gooien. Ze glipte er ook regelmatig tussenuit om onder werktijd naar de kapper 
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en de pedicure te gaan, met medeweten van collega’s en het afdelingshoofd. Tom 

vond het niet kunnen. “Op het laatst heb ik gewoon gezegd dat ik niet met haar 

wilde werken, en dat begrepen ze wel.” 

De samenwerking in het Volendamse team als geheel verliep toch al stroef. “Al 

mijn collega’s kwamen het liefst niet van het dorp af, en ik was de eerste mannelijke 

die daar kwam werken…”, verklaart Tom. “Ze vonden mij niet normaal en daardoor 

is die stage ook misgelopen.” Het waren vrouwen uit Volendam zelf, legt hij 

desgevraagd uit, die het liefst over hun kinderen en huishouden praatten, elke 

zomer naar Spanje gingen op vakantie en geen gevoel hadden voor Amsterdamse 

humor (“Dat deden ze gewoon serieus opvatten”). Om aan te geven hoe bekrompen 

ze in zijn ogen waren, vertelt Tom over die keer dat hij het warm had en zijn 

collega’s schokte met een bloot bovenlijf. “Er waren geen bewoners in de buurt, geen 

doktoren of familieleden, en ik trok dus snel effetjes mijn shirt uit om mijn hemd 

eronderuit te trekken en daar kreeg ik toen ook opmerkingen over. Van: ‘Stel je voor 

dat er een dokter of familielid aan komt’.” 

Het incident was voor zijn stagebegeleider een van de redenen om de stage 

voortijdig te beëindigen. De directeur van het verzorgingshuis drukte hem als 

troost tweehonderd gulden in de hand en vroeg of hij niet terug wilde in het 

loodgietersvak. Daar wilde hij hem wel mee helpen. Tom bedankte vriendelijk. 

Hij wilde door in de verpleging en had al zijn theorie al gehaald. Hij versnelt zijn 

verhaal door het te koppelen aan zijn laatste poging de verplichte stage en daarmee 

de opleiding voor verzorgende tot een goed einde te brengen, in een verpleeghuis in 

Amsterdam-Noord. 

Toen ben ik daar aangenomen, maar in de proeftijd kon ik weer weg. Ze wilden 

geen reden opgeven, maar het lag niet aan hoe ik werkte, dus… Volgens mij was 

dat dus gewoon weer dezelfde reden. En ik heb al twee jaar een parttime baan 

in een supermarkt, en daar werd me toen een opleiding voor afdelingschef 

aangeboden. En dat heb ik toen gedaan.

Het lag niet aan de manier waarop hij werkte, “dus” was het een andere reden, “weer 

dezelfde reden”. Hij paste niet in het geheel, zijn gedrag was te non-conformistisch. 

Hij deed teveel, dat wil zeggen dingen die hij niet mocht doen. Teruggeplaatst op 

de lagere opleiding voor helpende gezondheidszorg lukte het hem evenmin aan alle 

verplichtingen te voldoen.

Uit de reeks stageverhalen blijkt dat Tom inzicht heeft in de machtsverhoudingen 

in een verzorgingshuis. Dit inzicht werkte niet in zijn voordeel, evenmin als 

zijn kritisch oog. Als laatstgekomene, nog in opleiding, vloog hij er bij het 

minste geringste uit. Althans, zo presenteert Tom het. Hij geeft toe dat hij soms 

beoordelingsfouten maakte of buiten zijn boekje ging, maar begrijpt niet waarom 
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het hem zo zwaar werd aangerekend. Hij zet zichzelf zo positief mogelijk neer en 

ik ga daarin mee. Het is moeilijk om me uit zijn woorden een beeld te vormen van 

de ernst van de misstappen die hij beging, die telkens leidden tot het afbreken 

van stages en uiteindelijk tot het niet halen van een diploma. Ik krijg de neiging 

te gaan turven hoe vaak het misging op school. Er zit een patroon in de conflicten 

en mislukkingen, waar Tom een enkele keer impliciet en kort naar verwijst, maar 

desondanks geen grip op heeft (“Ik heb gewoon geleerd om niet teveel bij dingen stil 

te staan, gewoon verder te gaan.”).

Het verhaal over de stervende mevrouw die hij, tegen de regels in, morfine 

toediende, is het meest schokkende voorbeeld van “teveel doen”, een misstap die 

hem zwaar is aangerekend. Zijn kansen op een carrière in de zorg zijn er voorlopig 

mee verkeken. Ook nu, maanden later, blijft hij bij zijn lezing van het gebeuren en 

houdt hij vast aan de inschatting van de situatie zoals hij die toen maakte. Hij deed 

wat zijn collega niet lukte, hij hielp een mens in nood.

Mijn collega moest haar morfine toedienen, maar die kreeg het niet gedaan. Zij 

kon minder goed met bewoners omgaan. En ik wist dat ze dat moest hebben en 

dat ze het ook wilde hebben en dat het mij wel zou lukken. Uit de gesprekken 

van een hele tijd ervoor wist ik dat ze dood wilde en het enige dat ze deed was 

pijn lijden. En het lukte ook. 

Waarom lukte het die collega niet?
Verkeerde benadering. En mij lukte het dus inderdaad wel en toen ik bezig 

was, kwam die collega weer binnenlopen… En toen is ze vrijwel direct naar de 

stagebeleidster gegaan…

Het toedienen van morfine was deel van de euthanasie, waar de mevrouw zelf om 

gevraagd had en waar de familie mee had ingestemd. De mevrouw stierf, maar niet 

door de dosering die Tom haar toediende. Het verrichten van een zogenaamde 

voorbehouden handeling als het toedienen van medicijnen is echter uit den boze 

voor leerling-helpenden en ook voor gediplomeerd helpenden, al komt het in de 

praktijk wel voor. 40 

In dit geval, vanwege de bijzonder precaire aard ervan, moest het Tom wel 

aangerekend worden. Hij had het immers niet in opdracht, maar op eigen houtje 

gedaan. Diezelfde middag kreeg hij van zijn stagebegeleidster te horen dat zijn stage 

beëindigd was. Hij mocht zijn laatste dag afmaken of meteen stoppen. Het kwam als 

een “gigantische schok”, herinnert Tom zich. “Ik wist totaal niet wat me overkwam.” 

Naar zijn verhaal werd niet gevraagd, het was “einde verhaal”. De school kon niets 

voor hem doen, aangezien het verzorgingshuis de opleiding voor hem betaalde en 

dus het laatste woord had. 

Het was “einde verhaal” zoals Tom dat zo kort en krachtig zegt, maar niet 
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het hele verhaal. Niet alleen op stage riep Tom met zijn verschijning en houding 

weerstand op, ook in de klas was er weinig begrip voor zijn eigenzinnigheid. Tom 

vat de houding van de klas jegens hem en zijn klasgenoot met één zin samen: “Die 

hele klas was dus tegen die punker en tegen mij, omdat we anders waren...” In 

het verhaal dat volgt, keert Tom de rollen om: niet hij is anders en derhalve niet 

normaal of geschikt voor de opleiding, de anderen zijn abnormaal, want onwetend. 

Ze ontberen bijvoorbeeld elementaire kennis over de geschiedenis van Nederland 

(Europa), ze zijn bang voor wat ze niet kennen en daarom sluiten ze jongens als hem 

en de punker buiten. 

Net als Nermin verpakt Tom het proces van uitsluiting eerst in anekdotes. 

Hij heeft echter een uitgebreider vocabulaire tot zijn beschikking om vervolgens 

hardop een afweging te maken in hoeverre de gebeurtenis in de klas en soortgelijke 

gebeurtenissen op de werkvloer te maken hebben met discriminatie. Het saillante 

aan zijn verhaal is dat het hier uit een onverwachte hoek komt: het merendeel van 

zijn klasgenoten bestond uit migrantendochters die zich kennelijk geen raad wisten 

met de twee opvallend andere jongens in hun midden.  

Die hele klas was dus tegen die punker en tegen mij, omdat we anders 

waren...Vrijwel meteen, vanaf het begin. Ze vonden ons eng. 

Dat zeiden ze dan ook gewoon: we vinden je eng?
Dat hebben ze wel gezegd. [stilte] Eén keertje zette die punker een wc-borstel 

op de leraar zijn tafel. Heel flauw, maar hij wilde kijken hoe de leraar reageerde. 

De leraar kwam de klas binnen en toen sprong er meteen eentje op: ‘René heeft 

het gedaan’. En het was zo: als ze wat tegen René hadden, dan sprong ik in de 

verdediging en andersom. Dus ik merkte op dat ik dat totaal fout vond en toen 

ging een andere klasgenoot zich ermee bemoeien, en René trok ook zijn mond 

open en toen zei ik dus: ‘ben jij altijd zo snel met iemand verraaien’ enzo, en ik 

werd best wel grof. Ik noemde haar NSB-er, want ze zou een perfecte NSB-er 

zijn. 

De leerling die klikte was van Marokkaanse afkomst. Een wit-Hollandse klasgenote 

nam het voor haar op. René en Tom waren stomverbaasd dat zij het kennelijk zo 

gewoon vonden om te klikken. Ze staken de draak met hen, door “perfecte NSB-er, 

sieg heil” te roepen. De meisjes begrepen er niets van. Toen Tom vervolgens vroeg of 

ze ook een leuk rood vlaggetje met een cirkel en een hakenkruis erin wilden, zeiden 

ze ja. Het geintje liep behoorlijk uit de hand. De sfeer in de klas was verpest. 

De “domheid” en “kortzichtigheid” van de klas deden Tom besluiten alle 

registers open te trekken en zich niet langer aan te passen om deel te mogen zijn. 

Sindsdien verscheen hij in vol ornaat op school, in zijn favoriete gothic outfit die hij 

normaal alleen in het weekend droeg, als hij uitging. Met zwarte nagellak, zwaar 
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aangezette zwarte oogmake-up en zwierige zwarte kleren maakte hij zijn rentree 

in de klas. Zijn conclusie is laconiek: “Als ze toch tegen je zijn en je kunt er niks aan 

veranderen, kun je het beste je er gewoon maar mee vermaken. Ze wisten toen niet 

wat ze zagen! Als ik hun kant opkeek, waren ze stil, draaide ik mijn hoofd, was het 

meteen: whèwhèwhè.” 

Ik ben verrast door de wending die het verhaal neemt en probeer me Tom met 

nagellak en make-up voor te stellen in de klas. Ik wist niet eens precies wat gothic 

was en moet het me eerst laten uitleggen door Tom. Vervolgens zwak ik de scherpe 

veroordeling van zijn klasgenoten een beetje af, door hun reacties te benoemen als 

onbekendheid, angst in plaats van, ja, wat eigenlijk? Is hier sprake van intolerantie, 

uitsluiting, racisme?

Dus het was een beetje de onbekendheid, hè, maar ze vonden het ook eng. Ze waren ook een beetje 
bang van je. 
Ze vonden me raar en eng. [stilte] Ze wisten niet dat ik zwarte nagellak en 

zwarte make-up draag, af en toe, en toen kwam ik ineens met een mantel aan op 

school.

Een mantel? Een lange jas?
Nee, echt een gewaad.

Hoe ziet dat eruit? Ik ken het niet.
Het was een lange jurk, zonder mouwen, echt tot aan je enkels, zwart, en de 

onderkant die was iets van drie meter wijd of zo en daar heb ik gewoon de knoop 

vanaf gehaald en als mantel gebruikt.

Ja, dan val je wel op, daar. Op zo’n brave school. [lach hardop]
Ja. En René liep met een hanenkam. Zwart.  

Geamuseerd vraag ik of ze ook zo naar stage gingen. Tom stelt me gerust en vertelt 

dat hij dan een nette broek met een wit t-shirt droeg, en al zijn oorbellen, kettingen 

en armbanden afdeed. “Dat kun je ook gewoon niet maken, vind ik, het zou voor de 

bewoners shockerend kunnen zijn.” Tom kiest zorgvuldig de setting en het publiek 

uit als hij zin heeft om te shockeren, of liever: als hij geen zin heeft om zich aan te 

passen aan zijn omgeving. Hij vindt zijn uitdossing zelf niet shockerend, ook al 

draagt hij soms morbide symbolen als een doodskop. Op school en in je vrije tijd 

moet je zelf kunnen beslissen hoe je eruit wilt zien, meent hij. Alleen op de werkvloer 

wil hij concessies doen. Nu hij in opleiding is voor chef van de groenteafdeling 

draagt hij bijvoorbeeld op verzoek van de filiaalleider geen grote oorbellen. 

De sfeer in de klas verbeterde niet en Tom vroeg om overplaatsing naar een andere 

klas. Zijn nieuwe klasgenoten hadden hem wel zien lopen in zijn zwarte gewaden, 

maar hadden er geen problemen mee, zoals Tom het zelf noemt. Ze waren niet zo 

“bekrompen” en “wereldvreemd” als de leerlingen in die andere klas en gingen ook 
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wel samen uit. De punker stopte ermee. Tom legt uit waarom. 

Die hanenkam kan je niet zo snel veranderen. Je kunt ‘m wel platleggen, maar 

dan heb je nog steeds dat het opgeschoren is… En piercings kun je er ook niet 

zo makkelijk uithalen. We liepen allebei stage in de thuiszorg en hij had echt af 

en toe dat mensen hem niet binnen wilden laten. Alleen vanwege zijn uiterlijk, 

terwijl het een schat van een jongen is.

René hield het op school voor gezien en ging werken in een antroposofische 

instelling voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, waar ze minder moeite 

met zijn uiterlijke verschijning hadden. Via zijn huidige werk begon hij opnieuw 

aan de opleiding. 

Tom meent achteraf dat het vooral van de opvoeding afhangt, hoe je met 

anderen omgaat en of je racistisch bent of niet. Hij hanteert dezelfde redenering 

als leerlingen van kleur in hun verhalen over ervaringen met discriminatie: mensen 

weten niet beter en de beste strategie om ermee om te gaan is racisme gelijk te stellen 

met domheid en er niet teveel aandacht aan te besteden. Tom stelt opvallende 

kleding en make-up op één lijn met uiterlijkheden die verwijzen naar afkomst, 

zoals huidskleur. Idealiter, stelt hij, maken uiterlijke verschillen niet uit: iedereen 

heeft het recht zichzelf te zijn. Voor hem persoonlijk is het belangrijk uitdrukking 

te geven aan een bepaald soort mannelijkheid, of zelfs ambigue seksualiteit, met 

behulp van gothic attributen. 

Pas later, na het interview, verzamel ik informatie over gothic-fans. Op websites 

herken ik de kledingstijl van Tom en zijn voorkeur voor zwarte, zware make-

up, maar lees tot mijn schrik ook over fascinatie met de dood en de neiging tot 

“theatraal satanisme”.41 Toms onverschrokkenheid in confrontaties met de dood op 

stage en zijn enthousiasme voor de ouderenzorg komen er even mee in een ander 

daglicht te staan. Ik heroverweeg zijn verhaal en screen in gedachten zijn motivatie 

en anekdotes op eventuele morbide neigingen, maar kan er geen ontdekken. Ik blijf 

bij de overheersende indruk die ik van Tom heb, op grond van wat ik op school en 

tijdens het interview heb gezien en gehoord. Tom is voor mij een integere, kritisch 

denkende jongen die weet wat hij wil, maar niet hoe hij anderen daarvan moet 

overtuigen. Zijn krachtdadige, eigengereide optreden botst met de ingewikkelde 

mix van deels seksespecifieke houdingsaspecten die op de opleiding voor helpende 

en verzorgende de juiste beroepshouding vormt.42 Zijn moeizame gang door het 

onderwijs hebben hem niet de handvatten gegeven zich waar nodig of gewenst te 

schikken. Hij heeft hart voor mensen en wil nog steeds het liefst in de zorg werken. 

De vele teleurstellingen op school en op stage hebben hem niet voorgoed uit het 
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veld geslagen. Dat blijkt uit de opmerking waarmee hij zijn tragikomische gang 

door het beroepsonderwijs van de zorg besluit: “Over een paar jaar ga ik het gewoon 

weer proberen”.

5.7. De school voorbij - conclusie
De verhalen van afhakende leerlingen op de opleiding voor helpende gezondheidszorg 

maken duidelijk dat scholing een groot goed is, maar niet tegen elke prijs. Waar het 

zelf op school consequent aangevallen wordt, te licht bevonden en onderuitgehaald, 

wordt het tijd voor een alternatief traject richting volwassenheid. De vijf afhakers 

verschillen in kracht en aanpak een waardig en haalbaar alternatief gestalte te geven. 

Welke doelen zij zich daarbij stellen is afhankelijk van de inschatting van het eigen 

kunnen en de kracht van hun verlangens en dromen. 

In hun manieren van vertellen over zelf en ander zijn vier opmerkelijke 

overeenkomsten te ontdekken. Leerlingen zijn geneigd de oorzaak van hun falen 

op school primair in aangeboren stoornissen te zoeken die vrijpleiten van schuld. Ze 

doen dat in eenvoudige bewoordingen, zonder echte kennis van zaken. Zelden komt 

er een dokter aan te pas om te onderzoeken of er een eventuele neuropsychologische 

basis is voor problemen met school. Op de school zelf ontbreekt vaak een goede 

diagnose en effectieve aanpak van leer- of oriëntatieproblemen. Leerlingen zijn 

daardoor afhankelijk van de mate van engagement van individuele leerkrachten om 

hen, eventueel met de nodige extra hulpmiddelen, echt bij de les te houden. 

In de tweede plaats tonen de verhalen op pijnlijke wijze dat deelname aan 

scholing niet zonder risico is. Het afhaken is deel van een reeks negatieve ervaringen 

met school, startend in de vroege jeugd. Deze leiden tot een chronisch gebrek 

aan vertrouwen in het eigen leervermogen. Leerlingen die weinig of geen steun 

krijgen binnen en buiten de klas kunnen geen effectieve strategieën ontwikkelen 

om de stroom negatieve ervaringen op school het hoofd te bieden en een positieve 

identificatie met scholing overeind te houden. Dit is geen individuele tekortkoming, 

maar inherent aan het systeem van het (beroeps)onderwijs, waarin leerlingen en 

stagiaires onderaan de ladder staan, een positie die legitieme agency minimaliseert. 

Ten derde valt op dat afhakende leerlingen hun negatieve ervaringen op 

school proberen te begrijpen in relatie tot soortgelijke ervaringen buiten school. 

De eindeloze anekdotes die zij vertellen over schijnbaar triviale gebeurtenissen in 

de huishoudkundeles, achter de kassa bij Albert Heijn, in het poolcentrum of op 

stage in een verzorgingshuis, verwijzen naar complexe gevoelens opgeroepen door 

miskenning, minachting of uitsluiting door machtiger anderen. Het is alsof een 

passend vocabulaire ontbreekt de dingen bij hun naam te noemen en in (politiek) 

perspectief te plaatsen. Pas als er oor voor is kunnen ervaringen in perspectief 

geplaatst en tot een verhaal geweven worden. 
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Tenslotte blijkt uit de manieren van vertellen over zelf en school dat de negatieve 

oordelen van het gros van de onderwijzers die afhakers tegenkomen, oordelen over 

hun prestaties op school, hun leervermogen en hun motivatie, als lijm op hun 

zelfbeeld kleven. Bij een moeizame schoolgang is het bijna onmogelijk de negatieve 

oordelen van anderen niet te internaliseren.43 Aan afhaken gaat dan ook een spiraal 

van negatieve ontwikkelingen vooraf, met verlies van het vertrouwen in de beloften 

van scholing als uitkomst. 

In de balans die de vijf afhakende leerlingen opmaakten bij het stoppen met de 

opleiding voor helpende gezondheidszorg is scholing van ondergeschikt belang. 

Ze denken verschillend over de grootte van het aandeel van school in het proces 

van mislukken. Noura en Arundhati houden het vooral bij zichzelf: ze hebben een 

verkeerde keuze gemaakt. Tom, Manisha en Nermin geven ieder op eigen wijze 

een beeld van de negatieve bijdrage van verschillende actoren en factoren in het 

onderwijsleerproces, soms gesymboliseerd in de neerbuigende houding van een 

enkele docent. Ze voelden zich onbegrepen, miskend, of zelfs geminacht in hun 

streven en proberen. Afhaken wordt dan een logisch gevolg van systematische 

ontmoediging en diskwalificatie. 

Ondanks de spanningen die er zijn in de klas tussen leerlingen en docenten, en 

tussen afhakers en doorzetters, is er geen sprake van een duidelijke tegencultuur 

onder groepen leerlingen op de opleiding voor helpende, als zouden zij de 

waarden en normen waar de school voor staat integraal afwijzen, zoals de ‘lads’ van 

Paul Willis (1977) heten te doen. Ook is er geen directe relatie tussen afkomst en 

schoolsucces binnen de opleiding voor helpende.44 De weerstand tegen onderdelen 

van het curriculum, aangewakkerd door de achterhaalde werkvormen, de soms 

neerbuigende houding van docenten en de slechte faciliteiten op school, is vrij 

algemeen onder leerlingen. Dit geldt ook voor leerlingen die (gematigd) enthousiast 

zijn over de opleiding en plannen hebben om door te stromen in dezelfde richting.

Uit de verhalen komt naar voren dat jongeren soms grillige stappen maken in 

hun schoolloopbaan. Scholen zijn daar slecht op toegerust. Ze bieden onvoldoende 

steun op breukvlakken en keerpunten in de opleiding of het dagelijks leven van hun 

leerlingen. Dat neemt niet weg dat scholen verschil kunnen maken: de ene school is 

de andere niet.45

Op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg worden leerlingen 

gesocialiseerd in of uitgesloten van hiërarchisch geordende subculturen op school 

en op de werkvloer van de zorg. Het ideaalbeeld van een goede of normale leerling 

legt dwingende beperkingen op aan uitingen van individualiteit en autonomie. 

Anderszijn wordt afgestraft, zowel in de interactie tussen leerlingen en docenten, 

als tussen leerlingen onderling. In de gepresenteerde verhalen blijkt anderszijn niet 

zozeer direct verbonden met etnisch-culturele achtergrond, minderheidspositie of 

sekse, maar veeleer gerelateerd aan al dan niet zelfgekozen buitenstaanderschap. De 
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seksespecifieke en andere culturele codes van het opleidings- en beroepsveld van de 

(gezondheids)zorg versterken de normativiteit: jongens voldoen zelden aan de eisen 

en wie wil slagen moet zich grotendeels aanpassen aan de Nederlandse manier van 

doen in de professionele zorg en het bijbehorende beroepsonderwijs. 

De verantwoordelijkheid van scholen in het ontmoedigen of afstoten van 

leerlingen is niet los te zien van overheidsbeleid en ontwikkelingen in de wijdere 

samenleving. De nadruk waarmee de huidige regering hamert op de noodzaak van 

startkwalificaties voor iedereen is discutabel. De regering zit daarmee op één lijn 

met de internationale denktank en overheidsadviseur, de OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development), die ervan uitgaat dat een steeds 

hoger niveau van “basisvaardigheden” van de beroepsbevolking noodzakelijk is 

om de economieën van de postindustriële landen op peil te houden en te kunnen 

blijven concurreren met de zogenaamde lage-lonen landen.46 Bij de verwachtingen 

en oplossingen van de OECD zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. De enge 

koppeling tussen scholing, beroepskwalificaties en arbeidsmarkt werkt verstikkend. 

Er is weinig zekerheid welke basisvaardigheden werkelijk noodzakelijk zijn op de 

werkvloer en wat de sleutels tot succes zijn in het aanleren ervan. Om het motto 

waarmee dit hoofdstuk opende in herinnering te brengen: “niemand weet precies 

hoeveel van welk onderwijs nodig is om te kunnen functioneren als werknemer 

en als ‘volwaardig lid van de samenleving’” (De Vries 1993).47 Intussen blijft de 

ongelijkheid in het onderwijs overeind, alle hervormingen en vernieuwingen ten 

spijt, gaan talenten van met name kinderen uit etnische minderheidsgroepen 

“verloren” (Jungbluth 2001) en verruilen schoolverlaters als Nermin en Tom het 

leren op school voor werken in een supermarkt. 

Een minder nauwe band tussen onderwijs- en arbeidsbestel, zoals de 

Nederlandse socioloog Geert de Vries in navolging van de Britse sociolinguïst Basil 

Bernstein bepleit, zou de dictatuur van diploma’s en de ongelijkheid-vergrotende 

werking van onderwijs mogelijk kunnen afzwakken (De Vries 1993: 164-165).48 Met 

een overheid die Nederland wil veranderen in een kenniseconomie en maximaal 

inzet op formeel leren op school is een begrenzing van het pedagogisch regime 

op korte termijn niet te verwachten. Gelukkig leren de ervaringen van voortijdig 

schoolverlaters op de opleiding voor helpende gezondheidszorg dat ook zonder 

de vereiste startkwalificatie wegen naar betaald, plezierig werk en/of een zinvol 

leven openstaan, al valt over de kwaliteit en de toekomstperspectieven van hun 

alternatieve trajecten weinig te voorspellen. 
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1 PPI is een afkorting voor Psychologisch Pedagogisch Instituut en biedt hulp aan kind, ouders en school 
als kinderen vastlopen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Zie noot 46 van hoofdstuk 3.  

2 Het Servicepunt biedt voorlichting en begeleiding op het gebied van opleidings- en beroepskeuze 
en fungeert als eerste opvang bij problemen op school voor alle afdelingen van het ROC 
Amsterdam en omstreken. Leerlingen die vastlopen op de opleiding, die veel verzuimen, twijfelen 
aan hun beroepskeuze of om andere redenen dreigen uit te vallen, kunnen daar terecht voor 
assessment, beroepskeuzetesten en psychosociale begeleiding. Sommige leerlingen komen na 
een paar weken weer terug op de opleiding, als blijkt dat ze wel degelijk gemotiveerd zijn, zoals 
Manuel (zie hoofdstuk 3). Anderen krijgen het advies te stoppen en zich in te schrijven voor een 
andere beroepsopleiding.

3 Taakontlasting van docenten, in de uitvoering van hun onderwijsopdracht gehinderd door 
toenemende sociaal-emotionele, motivatie- en houdingsproblemen van leerlingen, maakt 
centralisering en integratie van de verschillende vormen van leerlingbegeleiding noodzakelijk 
volgens het Beleidsplan geïntegreerde leerlingbegeleiding afdeling Gezondheidszorg uit 1996 (zie hoofdstuk 
2). Met de ROC-vorming werd de centralisering van de leerlingbegeleiding krachtig doorgevoerd, 
wat resulteerde in de oprichting van het Servicepunt. Inmiddels, na ruim drie jaar, zijn er plannen 
de gespecialiseerde leerlingbegeleider op de eigen afdeling terug te laten komen (informatie 
van een decaan op de gecombineerde afdeling (werkmaatschappij) welzijn, dienstverlening en 
gezondheidszorg, ROC Amsterdam, 12 februari 2003).

4 Verzuim wordt wel systematisch bijgehouden. Bij frequent spijbelen moet de leerling een contract 
ondertekenen met de opleidingsdirecteur, waarin een aantal afspraken zijn vastgelegd omtrent 
aanwezigheid. Als die afspraken niet nagekomen worden dreigt schorsing.

5 Er zijn grote verschillen in de uitvalpercentages, ofwel het rendement van de verschillende 
opleidingssectoren, waarbij de gevolgde leerweg extra verschil maakt. Uitvalpercentages variëren 
tussen de 20% en 60% en veranderen onder invloed van schommelingen op de arbeidsmarkt. 
De sector verzorging steekt landelijk gezien met haar slagingspercentage van om en nabij de 
70% relatief gunstig af bij sectoren als elektrotechniek, detailhandel en confectie, waar een laag 
rendement van minder dan 50% gemeten is. J.M. Meijer, Uitval uit leerlingwezen en kort-middelbaar 
beroepsonderwijs. Een overzicht van onderzoeken naar uitval en rendement, Utrecht: LOVWJ 1994, pp. 13-16. Zie 
ook Bettina Bock en Ben Hövels, Zonder beroepskwalificatie uit het onderwijs. Een kwantitatief beeld van de groep 
voortijdige schoolverlaters, Nijmegen: ITS 1991; V. Ganga, Deelname, uitval en rendement van het leerlingwezen, 
Zoetermeer: Ministerie van OC&W 1992; P.R. den Boer en G.J. Meesterberends-Harms, Het intern 
rendement van het leerlingwezen, een vooronderzoek. Eindrapport, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen/
RION 1992. 

6 Joke Lamptey, als docent en onderwijsontwikkelaar werkzaam bij NB bv (Nascholing en 
bijscholing), de commerciële poot van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, 
onderzocht mogelijke redenen voor uitval op de opleiding voor helpende. Tot verrassing van 
de opdrachtgevers, directeur Berendsen en een staffunctionaris onderwijsontwikkeling, was 
niet taalvaardigheid van cursisten de bottleneck, maar saai, onaantrekkelijk onderwijs met te 
weinig ruimte voor differentiatie. Joke formuleerde een plan voor action learning onder docenten, 
waarmee ze de handvatten zouden kunnen ontwikkelen om hun onderwijs aantrekkelijker te 
maken en beter af te stemmen op de verschillende niveaus van leerlingen. Het team docenten van 
de dagopleiding voor helpende gezondheidszorg las het onderzoeksverslag met daarin het plan 
geïnteresseerd, maar besloot geen prioriteit te geven aan de uitvoering. Van hogerhand werd niets 
vernomen op dit besluit. Joke Lamptey, Effectief opleiden op niveau 2, eindwerkstuk Opleiding Leerplan 
Ontwikkeling, juni 1999. 

7 In Surinaamse kringen wordt dit minachtende geluid een tjoerie genoemd. 
8 De term hinderkracht is van Abram de Swaan, ‘De mens is de mens een zorg: over de verstatelijking 

van verzorgingsarrangementen’, in zijn: De mens is de mens een zorg, Amsterdam: Meulenhoff 1982 
(1976), p. 32, geciteerd in Geert de Vries, Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde 
samenleving, Amsterdam: Meulenhoff 1993, p. 89.
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9 Dit is geen exclusief verschijnsel op de Amsterdamse opleiding voor helpende gezondheidszorg, 
maar een algemener kenmerk van het vertoog rond schooluitval. Meijers spreekt in zijn 
literatuuronderzoek naar uitval en rendement in leerlingwezen en KMBO over het afwentelen 
van schuld op anderen bij het benoemen van redenen van uitval, volgens het zogenaamde 
attributiemechanisme. Hij stelt voorts dat er weinig zicht is op wat er ‘werkelijk’ aan de hand is. 
J.M. Meijer, Uitval uit leerlingwezen en KMBO, 1994, p. 26.

10 Schooluitval, voortijdig schoolverlaten of schoolfalen zijn rekbare begrippen. Afhankelijk 
van de invalshoek worden afstroom naar het speciaal onderwijs, zittenblijven, overstappen 
naar een andere opleiding of opleidingssector, en het niet halen van het diploma tot uitval 
gerekend. In een onderzoek naar factoren die het interne of numerieke rendement bepalen 
van het MBO komt Theo van Batenburg tot de conclusie dat voortijdig schoolverlaten op het 
MBO nauwelijks problematisch is, omdat het slechts voor een kleine groep tot langdurige 
werkloosheid leidt. ‘Rendementsverbetering in het MBO’, in: Th. A. van Batenburg en P.R. den 
Boer (red.), Startkwalificatie en voortijdig schoolverlaten, Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum voor 
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, 1996, pp. 15-29.

11 Met het verschijnen van de ministeriële nota ‘Blijven leren’ (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen 1993) kreeg de BVE-sector (beroeps- en volwassenenonderwijs) als primaire 
opdracht het toerusten van de burger met een ‘startkwalificatie’, een minimaal niveau van 
basisvaardigheden dat een start op de arbeidsmarkt in principe mogelijk maakt. Onder 
startkwalificatie wordt verstaan: een beroepsopleiding op het eindniveau van het primaire 
leerlingwezen, een kwalificatie KMBO of twee afgeronde jaren MBO. Bij de invulling van het 
begrip, de vooronderstellingen die eraan ten grondslag liggen en de haalbaarheid van de opdracht 
zijn vele kritische kanttekeningen te plaatsen. Zie onder meer Th. A. van Batenburg en P.R. de 
Boer (red.), Startkwalificatie en voortijdig schoolverlaten, 1996. De term startkwalificatie is terug te leiden 
tot de commissie Rauwenhoff, ofwel de Tijdelijke Adviescommisie Onderwijs-Arbeidsmarkt, op 
wier advies de overheid en “sociale partners” in 1990 een convenant sloten over de wederzijdse 
inspanningsverplichting om schoolverlaters, werknemers en werkzoekenden tenminste te scholen 
tot op het niveau van het primaire leerlingwezen, of niveau II in de indeling van de Europese 
Unie. 

12 Geert de Vries schreef een prachtig, rijk en tegendraads boek over de ontwikkelingen in 
onderwijsland in de negentiende en twintigste eeuw, waarin hij gangbare verklaringsmodellen 
over verzuim en uitval ter discussie stelt om uiteindelijk uit te komen bij een pleidooi voor minder 
nadruk op onderwijs, dat nimmer gelijkheid bevorderde. “Verontrusting over het schoolverzuim 
van jongeren zegt iets over de preoccupaties van volwassenen”, luidt de kern van zijn gedachtegoed 
over uitval.“ Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving, Amsterdam: Meulenhoff 
1993. Over schooluitval zijn sinds de jaren tachtig vele publicaties verschenen. Ik noem er een paar: 
C. van Calcar, T. Frieling en J. Mastik, De school: een wissel tussen leven en werk. Opstellen over voortijdige 
schoolverlaters, Onderwijs Research Dagen 1983, Lisse: Swets & Zeitlinger 1984; M. Babeliowski, J. 
van Dam, M. Sitniakowski en O. Slok (red.), Schooluitval en onderwijsvoorrang, papers en verslag van de 
studiedag, Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek, 1989; H. Dekkers, D. Uerz 
en P. den Boer, Early School Leaving from an International Perspective, Nijmegen: ITS 2000.

13 Scholing is te zien als verlengstuk van opvoeding, maar dan in groepsverband. Docenten hebben de 
neiging hun leerlingen, net als ouders hun kinderen, voortdurend te typeren met woorden die als 
lijm op hun zelfbeeld blijven plakken. De metafoor van de lijm is ontleend aan John Gottmann en 
Joan Declaire, Hart voor je kind. De vijf stapen naar de emotionele intelligentie van je kind, Utrecht/Antwerpen: 
Kosmos-Z&K Uitgevers 1997, p. 110.

14 De Italiaanse historicus Alessandro Portelli stelt dat vertellers in staat zijn onderscheid te maken 
in een verleden of oud zelf en een huidig zelf  (“past and present self”), waarbij ze het oude zelf 
kunnen “objectiveren” als anders dan het huidige. Vaak zijn er verschillende manieren van praten 
over het oude en het huidige zelf, en soms is er een spanning tussen deze twee. Sommige vertellers 
daarentegen spreken uit een verstard bewustzijn, meestal naar aanleiding van een erg ingrijpende 
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gebeurtenis. ‘What Makes Oral History Different’, in: The Death of Luigi Trastulli and Other Stories. Form 
and Meaning in Oral History, Albany, NY: State University of New York Press, p. 53.

15 De Meander is een oecumenische school voor speciaal basisonderwijs, de Atlant is een school voor 
speciaal voortgezet onderwijs. 

16 Het eerste jaar van de opleiding is zo opgebouwd dat je twee korte gezinsstages doet en een langere 
stage in een verzorgingshuis, of incidenteel in een ziekenhuis of bij de thuiszorg. Afhankelijk van 
de indruk die docenten (intakers) hebben van je motivatie en geschiktheid en de klas waarin je 
geplaatst bent, begin je in een leergezin of in een verzorgingshuis. 

17 De scheiding tussen wie het acceptabel vindt en wie niet, dat ouderen, ouders of grootouders hun 
laatste levensjaren in een verzorgingshuis wonen, loopt niet eenduidig langs etnische lijnen. In 
parallelklas I C discussieerden leerlingen er in de introductieweek over naar aanleiding van een 
uitspraak van een oude mevrouw op video. Het was een indringende documentaire over vier 
ouderen en hun verhuizing van een zelfstandige woning naar een verzorgingshuis, De laatste 
voorziening. De oude mevrouw treurt om alle spullen die ze weg moet doen nu ze op een kleine 
kamer gaat wonen, maar zegt heel beslist dat ze niet bij haar kinderen wil gaan wonen. “Die 
hebben hun eigen gezin.” Leerlingen riepen spontaan wat ze ervan vonden en hoe hun ouders 
daarover zouden denken. Nikarchia: “Mijn moeder zou toch niet bij me willen wonen, dat weet 
ik nu al. Ik ben heel anders dan zij.” Simone: “Zolang ze voor zichzelf kunnen zorgen, wil ik best 
helpen, maar als het te erg wordt...” Aïcha: “Stop ze in één huis en dan ga je voor ze zorgen!” Vanuit 
de overheid en vanuit verschillende minderheidsgroepen neemt de laatste jaren de belangstelling 
voor en de bezorgdheid om de oudedagvoorziening van “allochtone ouderen” toe. Zie bijvoorbeeld 
Ibrahim Yerden, Zorgen over zorg. Traditie, verwantschapsrelaties, migratie en verzorging van Turkse ouderen in 
Nederland, Amsterdam: Het Spinhuis 2000; Fuusje de Graaff (red.), Oudere migranten, onze zorg, Den 
Haag: Mutant 1996.

18 De werken-leren variant is de zogenaamde BBL, de beroepsbegeleidende leerweg, die bestaat uit 
vier dagen werken en één dag school. 

19 In het Beleidsplan geïntegreerde leerlingbegeleiding uit 1996, waarnaar docenten verwijzen als ik vraag 
naar de uitgangspunten van de leerlingbegeleiding op de opleiding voor helpende, komen ouders 
slechts één keer voor, als juridisch verantwoordelijke partij voor het schoolbezoek van hun kind. 
Als gesprekpartners in de begeleiding van een leerling met moeilijkheden blijven zij nadrukkelijk 
buiten beeld. De leerling wordt benaderd als zelfstandig individu. Lidwien Hout, Marianne 
Meijer, Marion Mos, Nel van Neerven, Beleidsplan geïntegreerde leerlingbegeleiding, Amsterdam: College 
Beroepsonderwijs Amsterdam, april 1996. Dit uitgangspunt wordt onbedoeld versterkt door de 
stereotiepe overtuiging van veel docenten dat met name “allochtone” ouders niet betrokken 
(willen) zijn bij de schoolgang van hun kinderen.

20 De Turks-Nederlandse socioloog Ibrahim Yerden trekt dergelijke uitspraken in twijfel en stelt dat 
alleen de manier waarop meisjes uitgehuwelijkt worden is veranderd. Meisjes worden niet langer 
op hun vijftiende in de huwelijksnacht met een hen onbekende echtgenoot geconfronteerd, 
maar nauwlettend bewaakt en bewerkt om een favoriete kandidaat te accepteren. Interview met 
Ibrahim Yerden in tv-uitzending van BNN over jonge moslima’s, 10 juni 2001, Nederland 2. 
Zie ook Yerden, Trouwen op zijn Turks. Huwelijksgewoonten van Turkse jongeren in Nederland en hun strijd om 
meer inspraak, Utrecht: Van Arkel 1995. Yerden spreekt vooral over de Turkse gemeenschap. Zie 
ter vergelijking Anke van Keulen, Trouwen doe je zelf. Marokkaanse jongeren en hun partnerkeuze, Utrecht: 
Samenwerkingsverband van Marokkanen en Tunesiërs 1994. 

21 De Marokkaanse gemeenschap is vooral een imaginaire, in de zin van Benedict Anderson, en 
zeker niet cultureel homogeen. Noura verwijst in haar verhaal naar een bekende set regels en 
beperkingen die voor haar verbonden zijn met Marokkaans-zijn. Anderson, Imagined Communities. 
Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, London: Verso 1991 (1983). 

22 Althans, zo praten docenten en leidinggevenden op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg 
over leerlingen van kleur, en met hen vele andere betrokkenen in onderwijsland. In genoemd 
Beleidsplan geïntegreerde leerlingbegeleiding uit 1996 wordt niet expliciet naar jongeren van kleur 
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verwezen bij het vaststellen van de toegenomen gedrags- en motivatieproblemen op de opleiding. 
Indirect wordt echter wel op hen gedoeld, waar gesproken wordt van de “veranderde behoeften 
van de onderwijsvrager (leerling)” en de noodzaak van gespecialiseerde en geïntegreerde 
leerlingbegeleiding die eruit voortvloeit. Ik citeer uit het plan, p. 5: “We hebben te maken met 
veranderde samenlevingsvormen waardoor waarden en normen steeds minder worden bijgebracht 
door het gezin; gedurende de opleiding manifesteren zich bij steeds meer leerlingen problemen 
in de privésfeer; leerlingen hebben vaak nog andere verplichtingen naast de schoolverplichtingen 
(zorg voor broertjes en zusjes, spreekbuis voor ouders, werk in avonden en/of weekenden). [...] 
Ook het onderwijsaanbod is veranderd: het onderwijs vindt plaats aan groepen leerlingen die in 
toenemende mate multicultureel zijn samengesteld.” 

23 Zie voor overheidsbeleid het Plan van Aanpak voortijdig schoolverlaten, van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (april 1999), dat drie lijnen van aanpak schetst: preventieve maatregelen, 
versterking van de regionale meld- en coördinatiefunctie en extra aandacht voor risicojongeren in 
de grote steden. Zie ook een recent rapport van de Onderwijsinspectie, Voortijdig schoolverlaten in het 
middelbaar beroepsonderwijs, oktober 2002. 

24 Er is een nieuw genre in opkomst: verhalen over als discriminerend ervaren gedrag of uitspraken 
van witte Hollanders jegens mensen van kleur, die, opgevat als bewust niet respecteren van de 
ander om zijn of haar anderszijn, terecht aanleiding zouden zijn tot verbaal of zelfs fysiek geweld. 
Oudere Amsterdammers uit de Jordaan beweren daarom tegenwoordig in de tram geen grapjes 
meer te durven maken, zo snel “slaan ze erop”. Kernwoord is respect. Zie het nieuwe boek van de 
socioloog Richard Sennett, Respect in a World of Inequality, New York: Norton 2003. 

25 Paul Thompson wijst in al zijn werk op het belang van levensverhalen voor het begrijpen van 
overdracht tussen generaties, en op de samenhang tussen de persoonlijke levensgeschiedenis, de 
familiegeschiedenis en een meer collectieve geschiedenis. Zie onder meer ‘Family myth, models 
and denials in the shaping of individual life paths’, in: Daniel Bertaux en Paul Thompson (eds), 
Between Generations. Family Models, Myths and Memories, International Yearbook of Oral History and Life 
Stories, volume II, Oxford: Oxford University Press 1993, pp. 13-38.

26 Ik vermoed dat vooral meisjes in die tijd naar Turkije gebracht werden om daar op (meisjes?)scholen, 
onder de hoede van opa en oma, in een dorp veilig op te groeien in Turkse zedigheid. Zie ook de 
hoofdstukken 3, 5 en 6, en daarin vooral de verhalen van Gül en Nermin.

27 In een Volkskrant magazine uit 1999 stond een special over migrantendochters die bij Albert Heijn 
werken. 

28 Als onderdeel van een tutorial ‘Interpreting Gender’ onder leiding van Kathy Davis voor de 
Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies te Utrecht legden de deelnemers elkaar 
raadselachtige interviewfragmenten voor. Met dank aan Kathy Davis en Marlene Zwaan voor hun 
waardevolle interpretaties. 

29 De Italiaanse filosofe Adriana Cavarero (2000) geeft aanwijzingen in deze richting, al baseert zij zich 
in haar theorievorming over storytelling en selfhood vooral op geschreven bronnen over de vertellers 
van grote verhalen als de Odysseia en Duizend-en-één-nacht, en op andermens’ theorieën over het 
vertellen van verhalen. Cavarero, Relating Narratives. Storytelling and Selfhood, London & New York: 
Routledge 2000 (1997).

30 In het interview met Arundhati resoneert ook mijn eigen ervaring als adoptiekind mee. 
31 Gothic is een door muziek geïnspireerde subcultuur, ontstaan eind jaren zeventig als afsplitsing 

van de punkbeweging. Het beginpunt van gothic wordt gezien in het lied ‘Bela Lugosi’s Dead’, van 
de popgroep Bauhaus. Het shockerende image ontleent gothic aan een van zijn varianten, de gothic 
horror, en aan de algemene voorkeur voor zwarte kleding en make-up, opera-achtige wijde mantels 
en gewaden, tragische schoonheid, waaronder een bleke huid (undead) en archetypes als de vampier. 
De term verwijst oorspronkelijk naar een literair genre, de laatachttiende, vroegnegentiende-
eeuwse gothic roman, met zijn nadruk op het groteske, mysterieuze en desolate. Voorbeelden van 
dit genre zijn Mary Shelley’s Frankenstein en het werk van Edgar Allen Poe.

32 In seksespecifieke domeinen van opleiding en beroep werken seksespecifieke normen, praktijken 
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en netwerken in het nadeel van de minderheidsgroep, met uitsluiting als logisch gevolg. Vanuit 
genderstudies is vooral aandacht besteed aan de uitsluiting van vrouwen uit door mannen en 
een specifieke vorm van mannelijkheid gedomineerde velden. Macht en machtsbehoud is in die 
vorm van uitsluiting een centraal motief. Barbara van Balen schreef in dit kader een interessant 
proefschrift over sluitingsmechanismen in de academische wereld: Vrouwen in de wetenschappelijke 
arena. Sociale sluiting in de universiteit, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2001. Het onderzoeken 
van sociale sluiting en uitsluiting van mannen in vrouwelijke velden van (beroeps)activiteit is 
minder populair en vraagt wellicht om het herdenken van de machtskwestie. 

33 Dat mensen in een biografisch interview in de eerste minuten al hun hele verhaal neerzetten 
komt vaker voor. De rest is dan een uitdieping van het vertelde verhaal, waarin steeds meer details, 
nuances en verklaringen naar voren komen die echter vooral de kern van het verhaal, het leidmotief 
en de teneur zoals verteld in die eerste minuten, moeten onderstrepen. 

34 Tijdens het spreken last Tom lange pauzes in, die mogelijk verwijzen naar het spraakprobleem dat 
hij als kind had. Een andere spreek-eigenaardigheid, het gebruik van het werkwoord ‘doen’ als een 
soort hulpwerkwoord, is typisch Noord-Hollands (“Er was er eentje die me altijd deed pesten”). 
Tom is geboren en getogen in Edam.

35 Zie voor een rijke bundel over het “gender-effect” in veldwerk Diana Bell, Pat Caplan en Wazir 
Jahan Karim (eds), Gendered Fields. Women, Men and Ethnography, Londen: Routledge 1993, en vooral de 
zeer lezenswaardige bijdrage van Les Back, ‘Gendered participation: masculinity and fieldwork in a 
south London adolescent community’, pp. 215-233.

36 Ik denk bijvoorbeeld aan romans als die van Sera Anstadt, Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een 
schizofrene jongen, ‘s-Gravenhage: BZZTôh 1992,  Janet Frame, An Angel at my Table, London: Women’s 
Press 1983, en Heinar Kipphardt, März. Roman, Reinbek: Rowohlt 1978 (1976).

37 Zie voor mooie bespiegelingen en verantwoordingen van het métier onder meer Alessandro 
Portelli, ‘What Makes Oral History Different’. “The importance of oral testimony may lie not in 
its adherence to fact, but rather in its departure from it, as imagination, symbolism, and desire 
emerge. Therefore, there are no ‘false’ oral sources... ‘wrong’ statements are still psychologically 
true, and this truth may be equally as important as factually reliable accounts.” Portelli, The Death of 
Luigi Trastulli 1991, p. 51. Zie ook Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory. The Cultural Experience of the 
Turin Working Class, Cambridge: Cambridge University Press 1987. Zij stelt dat mondelinge bronnen 
en getuigenissen niet persé waar zijn. Het gaat erom uit te vinden waarover zij waar zijn.

38 De verhalen van de drie jongens die ik geïnterviewd heb, Manuel, Vincent en Tom, doen 
vermoeden dat het jongens op de zorgopleidingen moeilijk gemaakt wordt aan de eisen te voldoen. 
Er is geen consideratie met onhandigheid van jongens in het combineren van verschillende 
taken, bijvoorbeeld verzorgend en sociaal-communicatief handelen, ook al zijn ze officieel nog 
in de leer.Van meisjes wordt gezegd en verwacht dat ze thuis getraind worden in het simultaan 
uitvoeren van verschillende taken, door huishoudelijk en ander werk te combineren met zorg voor 
en een wakend oog over het welzijn van anderen. En kennelijk kunnen de meeste meisjes dat ook. 
Van de coördinator hoorde ik dat Vincent negatieve beoordelingen kreeg op stage omdat hij niet in 
staat was verzorgende taken uit te voeren en gelijktijdig actief te communiceren met “zorgvragers”. 
Een andere jongen toonde te weinig initiatief, ook in communicatie, waarop docenten en mentor 
gingen twijfelen aan zijn motivatie. Na een uitgebreid assessment op het Servicepunt, bleek dat 
hij zeer gemotiveerd was voor een baan in de zorg en mocht hij terugkomen op de opleiding, 
mits hij het eerste jaar opnieuw zou doen (zie het verhaal van Manuel in hoofdstuk 3). Het gaat 
er mij niet om schuldigen aan te wijzen in deze processen van selectie of uitsluiting, maar wel 
om erop te wijzen dat sekse, en diversiteit in ruimere zin, een veronachtzaamd aspect zijn in de 
beroepsvorming en beoordeling op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg.

39 Toms stellingen en verklaringen verschillen nogal van de uitspraken die ik gewend ben in mijn 
interviews met andere leerlingen, meest meisjes. Hun manieren van praten en interpreteren vallen 
grofweg in twee categorieën uiteen. Het merendeel ziet de ouderenzorg niet zitten als toekomstig 
beroepsveld en geeft in het interview blijk van afkeer, hetzij van de werkzaamheden op zich en dan 
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met name van het aandeel huishoudelijk werk, hetzij van de doelgroep, de ouderen, met al hun 
lichamelijke of sociale eigenaardigheden (“luchtjes”, “zeuren”). Een enkeling vindt de ruimtelijke 
en sociale organisatie van de professionele ouderenzorg in Nederland op zich al afschuwelijk en 
vergelijkt een verzorgingshuis met een gevangenis. Een kleine groep leerlingen is positief en 
enthousiast, en praat dan vooral over de dankbaarheid die ze ontvangen van mensen die ze helpen 
of verzorgen. Thema’s als lastige bewoners of minder mensvriendelijke praktijken in de zorg 
komen sporadisch voor in de verhalen van deze groep leerlingen. Geen van hen praat echter zo 
gedetailleerd en kritisch als Tom over de minder aangename aspecten van de geïnstitutionaliseerde 
zorg voor ouderen. In de lessen die ik bijwoonde van de lange opleiding voor verzorgende zijn 
situaties zoals Tom ze beschrijft geen onderwerp van discussie geweest, ook niet in de lessen over 
ethiek in de zorg, waar grote kwesties als euthanasie weliswaar aan de orde kwamen, maar vooral 
als ethisch dilemma, niet als praktisch probleem.

40 In de wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) worden dertien medische 
handelingen aangemerkt als voorbehouden, dat wil zeggen alleen uit te voeren door zelfstandig 
bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren. Het betreft onder meer heelkundige en verloskundige 
handelingen, endoscopieën, catheterisaties, injecties, puncties en narcose. Het toedienen van 
medicijnen in de vorm van poeders of pillen valt daar niet persé onder. Instellingen hebben 
in de regel schriftelijk vastgelegde instructies over wie wat mag doen. Er is wel een bindende 
taakverdeling tussen verzorgenden en helpenden. Helpenden dienen formeel geen medicatie 
toe. Zie ook Gekwalificeerd voor de toekomst voor een nadere uitsplitsing van bevoegdheden en taken 
op de verschillende beroepsniveaus in de gezondheidszorg. Voorschriften en praktijk sluiten niet 
overal nauw op elkaar aan, blijkt uit de verhalen van meerdere leerling-helpenden over hun stage-
ervaringen. 

41 Zie voor een uitgebreide inleiding op gothic: Dani Cavallaro, The Gothic Vision. Three Centuries of 
Horror, Terror and Fear, London: Continuum 2002; David Stevens, The Gothic Tradition, Cambridge: 
Cambridge University Press 2000. Op het wereldwijde web zijn diverse sites over de huidige 
gothic(jeugd)cultuur, zie bijvoorbeeld www.gothics.org.

42 De juiste beroepshouding op de opleiding voor helpende is een mix van dienstbaarheid, 
inlevingsvermogen en assertiviteit, met besef van de lage positie in de strenge hiërarchie van de 
gezondheidszorg en daarbij passende grenzen aan het eigen handelen.

43 Leerkrachten verwachten en eisen meer van leerlingen die het al goed doen en stellen hun 
verwachtingen bij naar omlaag of geven op bij slecht presterende of ongemotiveerde leerlingen. 
Aanvankelijk kleine verschillen tussen leerlingen worden zo vergroot tijdens de schoolloopbaan. 
Dit wordt in de onderwijssociologie wel het accentuatie-effect genoemd.

44 Milieuspecifieke selectie, waarin afkomst en kapitaal, als verbonden met etniciteit, thuiscultuur en 
sociaal-economische positie belangrijke componenten zijn, vindt vooral plaats in het basisonderwijs 
en komt tot uiting in schooladviezen voor het middelbaar onderwijs. Keuzemomenten tijdens de 
schoolloopbaan zijn voor grote groepen leerlingen, met name zij die zich bewegen in het onderste 
segment van het onderwijssysteem, grotendeels afgedwongen door interne selectiemechanismen. 
Dat neemt niet weg dat er sociaal-culturele factoren werkzaam zijn in het (beroeps)onderwijs, en 
wellicht met name ook in de beroepspraktijkvorming, die in- en uitsluitend werken, echter dan als 
deel van interactie tussen leerlingen en docenten/begeleiders. 

45 Deze conclusie trekken verschillende onderzoekers op basis van studie naar de relatie tussen 
schoolkenmerken en schooluitval. Zie bijvoorbeeld het proefschrift van J.C. van der Wolf, 
Schooluitval. Een empirisch onderzoek naar de samenhang tussen schoolinterne factoren en schooluitval in het regulier 
onderwijs, Lisse: Swets & Zeitlinger 1984; Michiel Babeliowski, ‘Schoolverzuim en schooluitval in 
Amsterdam. Achtergronden, feiten en aanbevelingen’, in: M. Babeliowksi (et.al., red.) Schooluitval 
en onderwijsvoorrang, 1989, pp. 21-23; Annemarie Huepscher-Post, De ene school is de andere niet. 
Allochtone meisjes in het voortgezet onderwijs, De Lier: Academisch Boekencentrum, 1990. Ook het 
recente onderzoek van de Onderwijsinspectie naar voortijdig schoolverlaten in het middelbaar 
beroepsonderwijs bevestigt de veronderstelling dat scholen verschil kunnen maken, door 
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bijvoorbeeld goede voorlichting, een goede intakeprocedure en goede begeleiding van deelnemers. 
Onderwijsinspectie, Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs, oktober 2002, o.a. p. 11.

46 De OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, een internationale 
denktank, voorspelt een uitstoot van laaggeschoolden uit de arbeidsmarkt die upgrading van het 
kwalificatieniveau van de beroepsbevolking noodzakelijk zou maken. In hoeverre dit opgaat voor 
sectoren als zorg en dienstverlening is onduidelijk. Max van der Kamp en Truus Harms, ‘Een nieuw 
bestel, een nieuw geluid?’, in: Th. van den Batenburg en P. den Boer, Startkwalificatie en voortijdig 
schoolverlaten, 1996, p. 105. 

47 Kennis die voorhanden is over effectieve manieren van leren en noodzakelijke competenties, als in 
geïntegreerd vakonderwijs (taal en beroepsvaardigheden) wordt sinds twee jaar met een landelijke 
campagne aan het ROC gebracht. ITTA, Nieuwe kansen voor allochtonen en beroepsonderwijs, Amsterdam 
2001.

48 Geert de Vries verwijst naar Basil Bernstein, Class, Codes and Control, vol. 3, Towards a theory of educational 
transmissions, London: Routledge & Kegan Paul 1975, pp. 54-66. In zijn conclusie wijst De Vries zelf 
op het paradoxale karakter van het feit dat juist mensen die hun leven lang leren en hoog in de 
onderwijshiërarchie staan zoals hij, pleiten voor minder nadruk op scholing. Ook de kritische 
(onderwijs)antropologen Bradley Levinson en Dorothy Holland erkennen in de inleiding van de 
mooie bundel die zij redigeerden over het effect van scholing de merkwaardige tegenstelling die 
hun professionele streven kenmerkt. Terwijl ze zich opwerpen als pleitbezorgers van de belangen 
van ondergeschikte groepen en met hun werk een voertuig willen zijn voor counter-hegemonic 
discourse, staan ze ook aan de top van dominante onderwijsinstellingen en zijn ze het produkt van 
hun “kennisproducerende machinerie”. “However much we may have ‘resisted’ this machinery, 
we bear the handiwork of its imprint.” Levinson, Foley en Holland (eds), 1996, The Cultural Production 
of the Educated Person. Critical Ethnographies of Schooling and Local Practice, Albany: State University of New 
York Press, p. 23.  
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6.1. Niet voor niets zo laag begonnen - inleiding 
Angela is twintig jaar en noemt zichzelf een boerin uit de Bijlmer. Ze groeide op 

in een samengesteld gezin, met kinderen van drie verschillende vaders. Ze is de 

jongste en woont als enige nog thuis, met haar moeder en stiefvader. Ze heeft net 

alle examenverplichtingen van de opleiding voor verzorgende achter de rug. Ze 

herinnert zich nog goed hoe indertijd, toen ze op de korte opleiding voor helpende 

zat en te kennen gaf dat ze verder wilde, getwijfeld werd aan haar kunnen. De 

opleidingscoördinator ried haar af in het tweede jaar van de vervolgopleiding te 

beginnen, zoals ze van plan was. Het was een vernederende ervaring.   

Ik weet het nog, ze zei: ‘Als ik jou was, zou ik het niet doen. Ik denk niet dat je het 

aan zult kunnen, want ja, je bent toch niet voor niets zo laag begonnen.’ Ik vond 

het verschrikkelijk! En ik had zoiets van: o ja? Ik zal het je wel laten zien! Poeh, ik 

ben niet voor niets zo laag begonnen... Het is wel mijn eigen schuld dat ik zo laag 

ben begonnen, maar ik kan het wel aan en ik zal het je bewijzen! Ik voelde me zó 

beledigd! Als ik mijn diploma heb, dan ga ik effe terug en zeg: ‘weet je nog? Toen 

je dat zei? Nou, ik heb het!’ 

Angela kon goed leren, maar had er naar eigen zeggen niet altijd zin in. Daardoor 

haalde ze het vereiste instroomniveau (vbo-c) niet om meteen aan de lange 

opleiding voor verzorgende (mbo) te mogen beginnen. Zin in school kreeg ze 

pas tijdens de opleiding voor helpende. Het geringschattende oordeel van de 

opleidingscoördinator wakkerde haar vechtlust aan. Na het diploma helpende 

haalde ze in twee jaar het diploma voor verzorgende. Na de zomer begint ze aan de 

hbo-opleiding verpleegkunde. 

Het verhaal van Angela - aan het eind van het hoofdstuk volgt een uitgebreide 

presentatie - is illustratief voor dat van andere doorzetters en stapelaars op de 

6  Laag begonnen. 
Over doorzetten, stapelen en succes

We must honor what most people spend their lives doing: 
caring for themselves, for others, and for the world
(Joan Tronto, Moral Boundaries, 1993)
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Amsterdamse School voor Gezondheidszorg.1 Zo is haar klasgenoot Désiree 

eveneens tegen haar zin begonnen op de opleiding voor helpende, om vervolgens 

door te stromen via de opleiding voor verzorgende naar verpleegkunde op hbo-

niveau.2 Anders dan Angela zoekt zij de oorzaak van het onderaan beginnen en 

de omweg die ze daardoor moest maken, zoals ze het zelf noemt, niet bij zichzelf 

maar bij anderen.3 De teneur van haar verhaal is dat het komt door racisme, door 

een systematische geringschatting van de cognitieve vermogens en wilskracht van 

kinderen van kleur in het onderwijs (zie hoofdstuk 3). 

De verhalen van stapelaars als Désiree en Angela over hun schoolloopbaan 

vertonen grote overeenkomst met die van andere migrantenjongeren uit dezelfde 

leeftijdscategorie met een vergelijkbaar herkomstmilieu. Ze lijken ook op de 

verhalen die de afhakers uit het voorgaande hoofdstuk vertellen over hun ervaringen 

op school.4 Net als de afhakers leerden de doorzetters dat hun dromen en ambities 

onbereikbaar waren, of althans niet gemakkelijk te verwerkelijken. Alleen via een 

omweg, door stug volhouden en studies te stapelen komt de vervulling van hogere 

ambities eventueel in zicht.5 De kans om halverwege te struikelen is groot. Met 

hun entree in de kleuterklas botsten zij op het dominante achterstandsvertoog dat 

rond kinderen van kleur en anderstaligen is geweven.6 Alle speciale aandacht voor 

“allochtone leerlingen” in beleid, onderzoek en onderwijs ten spijt blijken veel 

leerkrachten in de praktijk van het basis- en voortgezet onderwijs systematisch lage 

verwachtingen te hebben van migranten- en vluchtelingenkinderen, hen vaak een 

lager schooltype te adviseren dan wenselijk of haalbaar is of hen op een andere wijze 

te ontmoedigen.7 

Zij-instromers, onder wie veel vluchtelingen als Yasmine, Zahra en Zina, 

maar ook late nieuwkomers als Fatim en Sherida, worden bij hun entree in 

het Nederlandse onderwijssysteem, ongeacht hun ambities, hun motivatie en 

het niveau en de kwaliteit van hun vooropleiding eveneens laag ingeschaald. 

Hetzelfde geldt voor een specifieke groep zij-instromers, meisjes met een Turkse 

of Marokkaanse achtergrond die in hun vroege jeugd naar de geboortestreek van 

hun ouders gestuurd werden en daar schoolgingen, zoals Gül, Zeynep en Zoulikha. 

Zij keerden vaak pas op hun twaalfde weer terug naar Nederland en hadden moeite 

aansluiting te vinden in het Nederlandse onderwijssysteem. 

De verplaatsing naar een ander land betekent voor zij-instromers in eerste 

instantie een regelrechte breuk met ambities en toekomstverwachtingen. Zij 

belanden vaak in het onderste segment van het voortgezet- en beroepsonderwijs, 

om zich vervolgens met meer of minder succes omhoog te werken. Zelden bereiken 

zij het niveau van hun vooropleiding of van de ambities die zij hadden in hun 

geboorteland.8 Door de lage inschatting en het gebrek aan voldoende “maatwerk” 

worden ze in het onderwijs onnodig op achterstand gezet.9 Laag of  onderaan 

beginnen is voor meisjes zoals zij geen vrije keuze, maar het resultaat van een 
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combinatie van factoren, waarbij de invloed van school en leerkrachten niet 

onderschat moet worden. 

In dit hoofdstuk komen de schoolherinneringen en levensverhalen van 

de volhouders, doorzetters en stapelaars aan bod. Het is een pendant van het 

vorige hoofdstuk over uitvallers en afhakers en kent een soortgelijke opbouw. Ik 

onderzoek de verhalen en zelfpresentaties van vijf leerlingen in verschillende fasen 

van de opleiding, respectievelijk een leerling uit de schakelklas, een eerstejaars 

en een tweedejaars helpende gezondheidszorg en twee doorstromers, derdejaars 

van de lange opleiding voor verzorgende. De gezichtspunten en verklaringen die 

leerlingen in hun verhalen naar voren brengen over hun schoolloopbaan zie ik niet 

zozeer als absoluut waar tegenover de verschillende waarheden gepresenteerd in 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar schoolloopbanen en schoolsucces, maar 

als betekenisvol in relatie tot hun zelfbeeld en zelfpresentatie. 

Dit hoofdstuk gaat over meisjes, al zijn de patronen die zij met hun verhalen 

over zelf en school weven wellicht voor een deel ook herkenbaar voor jongens. Dit 

is geen vooropgezette keuze, maar een uitkomst van de situatie op de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg in de periode van het veldwerk. Twee van de drie 

jongens uit de onderzoeksgroep, de enige drie jongens in de leerlingenpopulatie 

tijdens de looptijd van mijn onderzoek, haakten voortijdig af en figureren daarom 

met andere afhakers in het vorige hoofdstuk. Dit wil niet zeggen dat zij geen 

doorzettingsvermogen of succes (kunnen) hebben; de grondtoon van hun verhaal 

over hun ervaringen in het zorgonderwijs was echter eerder teleurstelling en 

mislukking dan enthousiasme en succes. Hun kansen op succes liggen elders, niet 

op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. De andere jongen, Manuel, past 

met zijn verhaal in de lijn van dit hoofdstuk, maar zijn verhaal kwam al uitgebreid 

aan bod in hoofdstuk 3.  

De leerlingen wier verhaal in dit hoofdstuk is opgenomen worden doorgaans niet 

als erg succesvol gezien door bijvoorbeeld onderwijsonderzoekers. Zo beschouwt de 

Nederlandse politicoloog Maurice Crul eindniveau (k)mbo als niet-succesvol (2000: 

39-41) en noemen de meeste onderwijsonderzoekers leerlingen pas succesvol als ze 

zonder doubleren havo of vwo voltooien. In tegenstelling tot hen hanteer ik geen 

formele criteria ten aanzien van behaalde onderwijsniveaus om succes aan af te 

meten. Evenmin beschouw ik succes in (gezondheids)zorgonderwijs per definitie als 

minder waard dan succes in andersoortig beroepsonderwijs dat sneller een hogere 

positie en een hoger inkomen garandeert. Succes is geen absolute grootheid, maar 

veeleer een droombeeld met vele gezichten: ieder geeft er haar eigen invulling aan 

en stelt die uit nood of verlangen onophoudelijk bij. Dominante noties van succes 

op school, in beroep en in het leven als geheel vormen het doek waarop verlangens 

geprojecteerd en nader beschouwd worden.

Het eigen oordeel van leerlingen over de mate van succes in de schoolloopbaan 
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en in het verwezenlijken van dromen, verlangens en ambities staat voorop in 

de interpretatie en presentatie van de verhalen. Zo is het verhaal van eerstejaars 

helpende Surély over het winnen van een missverkiezing heel duidelijk te lezen 

als een successtory, net als het oprichten van een jongerenorganisatie zoals Zina deed, 

het bedingen van extra tijd voor een wasbeurt bij de Thuiszorg door Angela, het 

stellen van voorwaarden aan haar toekomstige echtgenoot uit Turkije door Gül 

of het volhouden en doorzetten van Sherida en Fatim, tegen de klippen van een 

problematische thuissituatie op. Wat als succes beschouwd wordt is afhankelijk van 

ervaring, interpretatie en omschrijving. Mijn opvatting van succes is daarom bewust 

heel ruim en overstijgt economische of onderwijssociologische definities.  

Net als in hoofdstuk 5 over afhakers en schooluitval ben ik in de interpretatie 

van de schoolherinneringen, levensverhalen en zelfpresentaties van de doorzetters 

niet op zoek naar een sluitende, eenduidige verklaring voor schoolsucces of 

één enkele doorslaggevende “determinant”. Ik ben ervan overtuigd dat die niet 

bestaat.10 Interessanter dan het typeren van succes- en faalfactoren of het opstellen 

van een sluitend verklaringsmodel voor schoolsucces vind ik de betekenissen die de 

doorzetters in hun levensverhalen geven aan hun jeugd- en schoolervaringen, aan 

de uitkomst van het door hen gevolgde onderwijs en hun eigen aandeel erin, en 

aan de doelen die ze zich stellen in leven en beroep. Pas in tweede instantie komen 

in een vergelijking van hun verhalen met die van afhakers eventuele verschillen 

in biografie en betekenisgeving aan bod die van invloed zijn op de uitkomst van 

gevolgd onderwijs.11

Opmerkelijk is dat de verschillen tussen doorzetters en afhakers niet zozeer 

in de feitelijke uitgangspositie zitten of in de school- en levenservaringen op 

zich, als wel in de eigen, deels gevoelsmatige plaatsbepaling in het leven, en in de 

grondhouding en ambities die met die plaatsbepaling verbonden zijn.12 Dit wordt 

duidelijk in de verschillende manieren van praten over zelf en ander. Daarmee is niet 

gezegd dat plaatsbepaling en beelden van zelf en ander statische gegevenheden zijn. 

Integendeel, zij zijn veranderlijk. Ze hebben een verleden, in de vorm van sociale 

erfenissen en familiescenario’s, een heden en een toekomst. Nieuwe ervaringen 

en inzichten worden erin opgenomen en werken erin door. De verhalen die hier 

gepresenteerd worden gaan dan ook net als in het vorige hoofdstuk niet alleen over 

school en identificatie met zorgen als beroep, maar over het leven zelf. Ze verschillen 

in toon, intensiteit en accenten, en mede daardoor ook in lengte.  

Door de ordening van de verhalen naar scholingsgraad en daarmee ook naar 

werkervaring in de zorgsector kent het hoofdstuk een crescendo, waarbij het 

reflexief vermogen en de zelfpresentatie in relatie tot (school)succes allengs sterker 

naar voren komen en ook duidelijker verwoord worden. Waar Sherida, leerling uit 

de schakelklas, vastbesloten is om door te zetten, maar ook twijfelt of ze zal kunnen 

halen wat ze wil zonder goed te weten waar dat van afhangt, hebben Melissa, Zina 
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en Angela hun wegen naar succes gevonden en zichzelf en anderen bewezen dat ze 

het kunnen. 

6.2. Ik wil doorgaan - Sherida
Sherida kwam op haar zeventiende vanuit Suriname naar Nederland. Haar ouders 

gingen haar voor, ieder apart. Door complicaties rond verblijfsvergunningen zijn 

ze uit elkaar. Haar moeder heeft wel een Nederlands paspoort, haar vader niet. Hij 

woont bij een andere vrouw. Sherida verbindt de huwelijksperikelen met de afkomst 

van haar ouders: haar moeder is boslandcreool en haar vader stadscreool. Kennelijk 

vraagt dat om moeilijkheden. “Het is niet goed gelukt dat we hier weer met ons allen 

moeten zijn,” constateert ze spijtig. Ze heeft stille hoop dat het ooit nog goed komt 

tussen haar ouders, als haar vader eenmaal de Nederlandse nationaliteit heeft.

Sherida heeft een jongere zus en een oudere broer. Met zijn drieën bleven ze 

aanvankelijk in Paramaribo, bij oma. Het leven was moeilijk, want oma vond hen 

brutaal en zorgde niet goed voor hen. Ze moesten alles zelf doen. Een half jaar na het 

vertrek van haar moeder werd Sherida ziek van alle zorgen en het gemis. Ze vertelt 

dat ze kortademig was en dat haar moeder bang was dat ze dood zou gaan. Daarom 

mocht ze overkomen. Haar vader betaalde het ticket. Een half jaar later kwam ook 

haar zusje naar Amsterdam. Omdat haar broer al meerderjarig was, kon hij niet zo 

gemakkelijk komen. Hij is nog daar. 

In Paramaribo was Sherida begonnen aan een opleiding in de verzorging. Ze 

noemt het “een beetje laag”. Ze vertelt dat ze liever naar een “hoge school” had 

gewild en ervan droomde dokter te worden. Haar cijfers waren daarvoor echter 

onvoldoende. Ze stelde haar wens bij, verpleegster zou ze worden. Het is een sterke 

wens, ze wilde altijd al iets met verpleging doen. De “verzorgingsschool” waar ze 

op zat maakte deel uit van een scholengemeenschap, met een mavo- en een lbo-

afdeling. In Sherida’s beschrijving lijkt het eerder een huishoudschool. Ze vertelt 

dat ze er leerde strijken en koken. Daarnaast liep ze stage in Maïella, in haar ogen het 

beste bejaardenhuis van Suriname. Ze herinnert zich dat ze eten rondbracht, haren 

vlocht en schoonmaakwerk deed; mensen wassen hoefde niet. Ze vond het werk niet 

zwaar, legt ze desgevraagd uit, omdat ze thuis al vroeg alles zelfstandig had leren 

doen (“Met twaalf jaar kon ik al koken. Dus wij leren alles vroeg”). Wel vond ze het 

moeilijk dat “de oudjes” altijd zoveel praatten en dat ze dan geacht werd naar hun 

verhalen te luisteren. 

In de loop van het tweede jaar werd ze ziek en ging ze een maand lang niet naar 

school. In het laatste jaar van de opleiding, het derde studiejaar, kwam ze naar 

Nederland. Voor Sherida naar Amsterdam verhuisde wist ze naar eigen zeggen 

niets van Nederland. “Alles is anders”, meent ze, maar ze komt in haar vergelijking 

niet verder dan wat losse opmerkingen over temperatuurverschil en woningbouw 
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(“te koud”, “hoge gebouwen”). “Ik wou eerst niet komen!”, roept ze uit bij de 

herinnering aan die tijd. “Ik vond Suriname zo leuk... Alles is er leuker... Maar ja, het 

is beter bij je ouders.” Ze somt een aantal dingen op als ik vraag wat er leuker is in 

Suriname: de zon schijnt er uitbundig, ze hoefde er geen dikke kleren te dragen en 

ze had er veel vriendinnen en meer familie dan hier. Ze zet er nogmaals nadrukkelijk 

tegenover dat het beter voor een kind is bij haar ouders te zijn. 

In de loop van haar verhaal blijkt dat dit een ambivalent genoegen is. Er zijn 

veel conflicten. Haar moeder houdt haar kort en is veel strenger dan haar vader, die 

met zijn nieuwe vrouw in Zaandam woont. Sherida zegt dat haar moeder jaloers en 

agressief is. Ze heeft het gevoel dat vooral zij, als oudste dochter, het moet ontgelden. 

Als ik vraag waarin haar moeder streng is, antwoordt Sherida: “In alles!” Ze legt uit 

dat kinderen in Suriname anders opgevoed worden dan hier. 

Mijn moeder doet net of ze nog in Suriname is, want in Suriname voeden ze 

kinderen streng op. Dat doet mijn moeder ook. Mijn vader die denkt: ach laat 

maar... Mijn moeder vindt: hij woont niet in het huis, dus hij moet zijn mond 

houden. In alles is ze streng. Soms denk ik dat ze meer van die andere twee houdt 

dan van mij. Als ik problemen heb met mijn moeder, dan ga ik naar mijn vader.

Je denkt dat ze meer van je zus en je broer houdt dan van jou.
Ja. Ze scheldt vaak op me, en als ik iets goeds doe, kleren voor haar wassen of 

zo, dan vraagt ze aan mijn zusje: ‘Melanie, heb jij kleren van me gewassen en 

opgehangen?’ Terwijl we met ons tweeën thuis zijn. Ik zeg: ‘waarom vraag je het 

aan haar? We zijn met ons tweeën. Ik heb het voor je gedaan’. Ja, zo bedoelt ze het 

niet. Zo krijg ik altijd dat gevoel, dat ze meer van haar houdt. 

Ik probeer me een beeld te vormen van de situatie thuis en vraag nogmaals waarin de 

strengheid van haar moeder zich uit. Wat mag ze bijvoorbeeld niet? Sherida vertelt 

dat haar moeder vooral tegen is op haar liefde voor een jongen uit Paramaribo. Die 

jongen deugt volgens haar moeder niet, omdat zijn broer op het criminele pad is. 

Sherida vindt dat onzin. 

Zijn broer is een ondeugende jongen, maar hij niet. Ze zegt steeds dat ik die 

jongen moet laten. ‘Hier zijn betere jongens. Die jongens van Suriname, dit en 

dat. Die denken maar aan één ding: sex.’ Maar ik vind: ik kan toch bepalen wat ik 

wil? Zij vindt dat die jongen niet goed is, maar ze kènt die jongen niet, en ik ben 

bàng voor mijn moeder, hoor. Ja, ik durf niet met haar te praten. 

Ondanks de angst voor haar moeders boosheid kreeg Sherida het niet over haar hart 

de relatie te beëindigen, zoals haar moeder wilde. Acht maanden na haar vertrek 

naar Amsterdam kwam haar vriend haar achterna. Sherida vertelde er niets over, 
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thuis. Toen haar moeder er toch achter kwam, dreigde ze Sherida terug te sturen 

naar Suriname. Ze hebben er vaak ruzie over en soms vallen er klappen. Dan zegt ze 

dingen die je volgens Sherida niet tegen een dochter mag zeggen, “wrede dingen”, 

zoals ‘ik haat je’. Ze herhaalt dat ze zich minder geliefd voelt dan haar broer en zus. 

“Ik ga al drie jaar met die jongen en dan moet ik nog steeds zo stiekem doen, ik vind 

het zó vervelend. Daarom heb ik het gevoel dat ze meer van mijn zusje en mijn broer 

houdt dan van mij.” Ze vertelt dat haar vader haar op het hart drukt niet bang te zijn, 

maar wel uit voorzorg haar paspoort bij zich te houden. Zo kan haar moeder geen 

overhaaste stappen nemen. 

Sherida ziet haar vriend, die in Amsterdam-West is gaan wonen, niet vaak. 

“Het is beter zo, want ik wil geen ruzie met mijn moeder krijgen en ik wil het niet 

uitmaken.” De relatie met haar vriend staat vanaf het begin onder druk. Al eerder 

maakte moeder gebruik van haar macht, toen Sherida nog in Paramaribo was. Zolang 

ze met die jongen ging, stuurde ze geen schoolgeld. Haar vriend gaf haar toen geld 

voor school. Na verloop van tijd trok haar moeder bij, toen Sherida voor de vorm 

zei dat ze het uitgemaakt had. Dat haar moeder haar als eerste naar Nederland liet 

komen krijgt nu het verhaal over de vriend verteld is een andere dimensie. Sherida 

zegt in tweede instantie dat haar moeder haar naar Nederland haalde om haar weg 

te halen bij die jongen, zoals ze hem blijft aanduiden. Ze had niet verwacht dat hij 

haar achterna zou komen. Even later noemt ze een derde reden voor haar komst: “Ik 

ben hier gekomen om een betere band met mijn moeder te krijgen”. Ze vertelt dat 

het in het begin, toen ze alleen met haar moeder woonde, goed ging. Haar vriend 

was er nog niet en haar zusje ook niet. In Sherida’s herinnering keerde alles om op 

het moment dat haar zusje kwam. Fatalistisch besluit ze: “Ik laat alles zo. Misschien 

moet het zo zijn. Misschien zie ik de dingen gewoon anders...” 

Toen ze aankwam had ze geen diploma en moest ze opnieuw beginnen. Eerst 

bleef ze een half jaar thuis. “Ik kon geen school vinden. Dan was ik te laat met 

inschrijven, dan moest ik een hoger niveau hebben...” Uiteindelijk kwam ze op een 

speciale school voor beroepsoriëntatie en bijspijkeren. Ze bleef bij haar keuze voor 

verzorging en schreef zich voor het nieuwe schooljaar in op de Amsterdamse School 

voor Gezondheidszorg. Daar belandde ze door een lage score op de intaketoets 

Nederlands in de schakelklas, in plaats van op de reguliere opleiding. Haar vlotte 

mondelinge taalvaardigheid en haar ervaring in de ouderenzorg in Paramaribo 

legden kennelijk geen gewicht in de schaal. De lage score op zich is ook opmerkelijk, 

omdat Sherida van jongs af actief Nederlands beheerst. Als ik ernaar vraag antwoordt 

Sherida dat ze slecht scoorde van de zenuwen. Ze wist dat ze het beter kon, maar vroeg 

noch kreeg een tweede kans. Ze vond het wel erg, maar liet zich niet ontmoedigen 

door de plaatsing in de schakelklas. “Het is wel een jaartje verlies, maar ik weet dat ik 

het kan”, zegt ze zelfverzekerd. 

De droom om verpleegster te worden houdt ze hoog. Ze beseft dat de weg die 
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voor haar ligt lang is, maar denkt dat het in Nederland gemakkelijker vol te houden 

is dan in Suriname. “Daar is het nu zo zwaar, je papieren moeten echt goed zijn. Daar 

moet ik echt lang studeren voor ik zoiets kan halen en hier is het niet zo moeilijk. 

Als je in Suriname met bejaarden werkt, verdien je echt heel weinig. Daarom wil ik 

doorgaan, met verpleging. Als ik klaar ben met studeren, ga ik terug.” Sherida gaat 

graag naar school. Ze is ervan overtuigd dat ze het kan. Ze let goed op in de klas, 

maakt haar huiswerk, vindt de stof gemakkelijk en haalt goede cijfers. In de klas 

heeft ze de bijnaam secretaresse, omdat ze haar mappen goed op orde heeft en altijd 

precies weet waar ze de vorige les gebleven zijn. Ze heeft op elke vraag een antwoord, 

vertelt ze trots. Veel van de dingen die in de klas behandeld worden heeft ze in 

Suriname al geleerd. De stages stellen in de schakelklas niet veel voor, maar gaan 

haar goed af.13

Met haar beroepsvoorkeur volgt Sherida het spoor van haar moeder. Die deed 

ook eerst de verzorgingsschool en ging daarna door in de verpleging. Sherida vertelt 

dat haar moeder op de verpleging is afgeknapt na een aantal jaren met plezier te 

hebben gewerkt. De aanleiding was het overlijden van een kankerpatiënte die ze 

onder haar hoede had. Volgens Sherida was ze bang en had ze het gevoel dat de 

vrouw door haar schuld overleed. Ze is nooit meer naar haar werk gegaan en heeft 

niet gereageerd op brieven van het ziekenhuis. Wel paste ze soms op kinderen of 

zieken in de buurt. Eenmaal in Nederland ging ze aan de slag in de ouderenzorg. Ik 

vraag of haar moeder haar graag als verpleegster ziet, net als zijzelf vroeger. Sherida 

begint te lachen en vertelt dat haar moeder betwijfelt of ze het zal redden in de 

verpleging. Ze weet dat haar dochter, net als zij, ook bang is voor confrontaties met 

ernstig zieken en stervenden. Sherida geeft het zelf ook toe. “Ze zegt dat ik te... Ik 

ben bang om zulke dingen te zien. Maar als ik het wil, lukt het me wel.”

De vastberadenheid die spreekt uit Sherida’s manier van praten over school 

en werk contrasteert scherp met het verhaal over de situatie thuis. School en het 

bouwen aan haar toekomst zijn als een vluchtheuvel om de narigheid van thuis 

voor even te vergeten. Het verhaal dat Sherida vertelt bestaat als het ware uit twee 

delen. In het vertellen over school komt haar sterke kant naar voren. In de passages 

over het dagelijks leven thuis klinkt vooral verdriet en wanhoop. Het doet pijn dat 

haar moeder “direct negatief” denkt, alsof haar vriend het slechte pad op zal gaan 

net als zijn broer, Sherida ongewenst zwanger thuis zal komen en haar toekomst zal 

vergooien. “Ze denkt dat ze me kent, maar ze kent me niet.”

Het uitgebreid vertellen over thuis en de relatie met haar moeder is een poging 

grip te krijgen op de emotionele verwarring die ze voelt. Sherida blijft proberen de 

situatie thuis in evenwicht te houden: ze wil graag een goede dochter zijn in de 

ogen van haar moeder, maar vindt het offer dat moeder vraagt te groot. Ze zoekt 

naar mogelijkheden om haar eigen weg te gaan, maar loopt voortdurend tegen 

de grenzen aan die haar moeder stelt. Zo heeft ze bijvoorbeeld geen sleutel van de 
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voordeur beneden. Als de spanningen hoog oplopen, spreken moeder en dochter 

soms dagenlang niet met elkaar en geeft haar moeder expres geen strippenkaart of 

geld, zodat ze niet naar school kan. Op zulke dagen belt Sherida haar vader, die haar 

dan komt helpen. Hij vindt het belangrijk dat ze haar opleiding afmaakt en zegt dat 

ze vol moet houden. Ze vertelt dat ze er op school, in de les, soms opeens om moet 

huilen. Het aanbod van de “meester” (Karel, de mentor van de schakelklas en tevens 

docent Nederlands) om haar moeder te bellen, sloeg ze af. “Ik zei: ‘dat moet je niet 

doen. Als je mijn moeder gaat vertellen hoe ze haar kinderen op moet voeden, los je 

het niet op, maar geef je mij nog meer problemen’.” 

Met haar zusje kan Sherida er niet over praten. Die heeft ook een vriend en haar 

eigen problemen, maar schrijft liever in haar dagboek dan haar oudere zus erover in 

vertrouwen te nemen. Ook klikt ze tegen hun moeder als Sherida’s vriend opgebeld 

heeft of als ze iets doet dat van haar moeder niet mag. Af en toe komt Sherida tegen 

de verstikkende sfeer thuis in opstand, zoals die keer dat ze terugschreeuwde. Ze 

weet nog precies wat ze toen tegen haar moeder riep: “Ik leef niet zoals jullie! Zodra 

je iets van een ander weet, ga je het vertellen. Toen jij jong was, deed je dat toch ook 

niet, dat je alles aan je moeder vertelde van je zus?” Een beetje mismoedig voegt ze er 

nu aan toe: “Maar als ik brutaal doe, gaat ze me slaan. Dus hield ik toen verder mijn 

mond en ben vroeg gaan liggen. Nooit meer hebben we erover gesproken”. 

Zuchtend zegt Sherida dat ze soms het liefst uit huis zou gaan. Bij haar vader gaan 

wonen is echter geen optie: haar moeder zou denken dat ze partij koos voor hem en 

dat ze haar stiefmoeder beter zou vinden dan haar eigen moeder. Haar vriend drukt 

haar op het hart aan haar toekomst te denken en vooral naar school te gaan en haar 

lessen te leren. Aan die opdracht houdt ze zich vast. Ze verzorgt zich goed, zodat er 

uiterlijk niets aan haar te zien is. “Als iemand me ziet, dan ga je denken dat het heel 

goed met me gaat. Ik vertel het ook aan niemand. Mijn moeder weet niet dat ik het 

zo moeilijk heb, alleen mijn vader, en hoe ik het nu tegen jou zeg. Ik vertel het aan 

niemand, hoor, want soms geef ik mezelf de schuld.” 

Zoals ze daar zit, moedig vechtend tegen de tranen in de onpersoonlijke 

omgeving van het lege lokaal waar we zitten, heb ik medelijden met haar. Ik zou 

wat voor haar willen doen, maar weet niet wat. Ze is niet de enige die het thuis 

moeilijk heeft. Alleen al in de schakelklas hebben vier van de overgebleven zeven 

leerlingen thuis problemen.14 Sommige leerlingen lopen weg van huis om aan de 

terreur van hun ouders te ontkomen. Zo vertrok Afriya, net drie jaar hier uit Ghana, 

halverwege het schooljaar naar Parijs. Haar  moeder had haar giropasje afgepakt 

waardoor ze niet bij het geld van de studiefinanciering kon om haar schoolboeken 

of tramabonnement mee te betalen. Onder de hoede van een tante hoopt ze in 

Frankrijk een beter bestaan op te kunnen bouwen. Sherida trok veel met haar op 

en mist haar. Een andere klasgenote, Alaisa, die net als Sherida in Paramaribo is 

geboren en opgegroeid, werd om gezondheidsredenen door haar moeder in haar 



Laag begonnen

292

eentje naar Nederland gestuurd. Nu zwerft ze heen en weer tussen verschillende hu

lpverleningsinstanties, nadat haar pleegmoeder haar de deur wees. Ze heeft moeite 

met enige regelmaat op school te komen en als ze al komt, zit ze vaak wat verloren 

in de kantine.

Sherida wil het zover niet laten komen. Ze beseft dat een goede opleiding haar 

enige kans is los te komen van thuis en haar leven in te richten zoals zij het wil. Ze 

heeft zich voorgenomen het heel anders te doen, later, als ze ooit zelf een dochter 

heeft. “Ik zou meer naar haar luisteren, niet fantaseren zoals mijn moeder dat doet. 

Ik zou het echt heel anders doen, echt. Heel anders…” 

Ook het volgende verhaal van Fatim is doortrokken van de moeilijke situatie 

thuis. Net als Sherida klampt zij zich vast aan school om enig perspectief te houden 

op een beter leven.

6.3. Niemand heeft mij geholpen – Fatim
Acht jaar geleden, op haar zeventiende, kwam Fatim naar Nederland. Haar ouders 

en jongere broer waren haar voorgegaan. Zonder dat ze het wist had haar vader 

de overtocht geregeld. Zelf was ze liever bij haar zieke oma gebleven, die ze al een 

jaar verzorgde. Het verdriet om het achterlaten van haar oma en de pijn om de 

uitvluchten die ze moest verzinnen om haar vertrek te maskeren nam Fatim mee 

in het vliegtuig. De komst naar Amsterdam betekende in meerdere opzichten een 

breuk in haar leven. Haar vader spiegelde haar voor dat ze in Nederland gewoon 

door zou kunnen studeren, maar zo gemakkelijk bleek het niet te zijn. 

Voorafgaand aan het interview, terwijl we theedrinken bij mij thuis, vertelt 

Fatim uitgebreid over haar jeugd. Ze groeide op in Nador, een arme streek in Noord-

Marokko. Veel familieleden emigreerden in de jaren zeventig naar Frankrijk of 

Duitsland. Haar vader ging als één van de laatsten, eind jaren tachtig. Fatim vertelt 

enthousiast hoe mooi het is in haar geboortestreek. Ze mist haar oude omgeving en 

vooral ook de vele vriendinnen die ze er had. Ze zat in de vierde klas van het lyceum 

en moest nog drie jaar voor ze naar de universiteit kon. Ze was van plan medicijnen 

of verpleegkunde te studeren. 

De herinneringen aan haar oude leven in Marokko roepen het verlangen op 

om terug te gaan, al is het maar voor een korte vakantie. Fatim stelt zich voor haar 

vriendinnen dan allemaal op te zoeken. Het kan niet. Fatim en haar familie hebben 

geen papieren, zoals ze het eufemistisch uitdrukt. Haar vader verloor zijn baan en 

daarmee het recht op verblijf in Nederland. Halverwege het interview komt ze erop 

terug en legt ze schoorvoetend uit hoe dat komt. Ze praat er niet graag over, terwijl 

het gebrek aan papieren haar leven aan alle kanten bepaalt en inperkt. Aanvankelijk 

drukt ze me op het hart om dit deel van haar levensverhaal buiten het boek te laten. 

Zonder dit deel is haar verhaal echter niet te begrijpen. Samen verzinnen we ter 
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plekke een andere naam, opdat ze niet onmiddellijk herkenbaar is.15 

Als ze haar pijnlijke geheim eenmaal heeft prijsgegeven, gooit Fatim de remmen 

los en vertelt zonder verder voorbehoud over haar zware leven en de problemen 

thuis. Het lucht zichtbaar op het geheim van de moeilijke situatie waarin ze leeft te 

delen. Opmerkelijk is het optimisme dat ondanks de pijn spreekt uit haar verhaal en 

de blijmoedigheid waarmee ze vertelt over de inspanningen van haarzelf, haar broer 

en haar zus elke kans te grijpen die zich voordoet om het hoofd helder en boven 

water te houden. Ze is ervan overtuigd dat het leven ooit beter wordt, als ze maar 

volhoudt. 

Kort na haar aankomst in Amsterdam ging Fatim naar school. Ze volgde het advies 

op van “de gemeente”, waar ze een toets had gedaan, en kwam terecht in de eerste 

klas van het vbo. Er leek geen andere keus. Op school redde ze zich in het begin met 

Frans en zocht waar ze kon contact met andere leerlingen van Marokkaanse afkomst. 

Ze realiseerde zich dat het vbo niet aansloot op haar schoolloopbaan en al helemaal 

niet paste bij haar verwachtingen, maar maakte er het beste van. Terugkijkend heeft 

ze geen wroeging. 

Het was echt belangrijk, die vier jaar op het vbo. Als je gewoon dagelijks naar 

school gaat, pik je de taal snel op. Het vbo is echt niks voor mij, onder de mavo, 

en ik kan veel hoger, maar ik heb het gewoon gedaan. Ik moest wel, niemand 

heeft mij geholpen, dus daarom. Maar ik vind het niet erg, omdat ik nu heel goed 

Nederlands kan.

Vanaf het begin was Fatim doordrongen van de noodzaak zo snel mogelijk 

Nederlands te leren. “Als je in een land woont en niemand kan verstaan, dat is heel 

erg. Dus ik zei: ik moet het leren.” 

Op de diploma-uitreiking werd Fatim apart naar voren geroepen. Ze schrok 

en dacht dat ze misschien iets verkeerds had gedaan of dat iemand erachter was 

gekomen dat ze geen verblijfsvergunning had. In plaats daarvan werd ze uitbundig 

geprezen en kreeg ze een walkman, omdat ze een negen had voor stage. Ze had in 

de keuken van een verpleeghuis en later in een kinderdagverblijf gewerkt. “Ik was 

blij. Iedereen was blij. Niet omdat ik een walkman heb gekregen, maar omdat het 

betekent dat ik iets goed heb gedaan. In het Frans zeggen we: ‘c’est le geste qui 

conte’.” Fatim herinnert zich hoe trots haar ouders waren dat ze het op school 

ondanks de spanningen thuis zo goed deed en aan haar toekomst werkte. Haar 

moeder zei dat ze vooral door moest gaan. Zelf had ze die kans nooit gehad. Ook 

de directeur van het vbo was onder de indruk van haar prestatie. Hij wist van de 

problemen rond de verblijfsvergunning en schreef een brief aan de koningin, om 

een goed woordje voor haar te doen. Fatim zegt dat er geen reactie op kwam en haalt 

haar schouders erover op. “Ik moet wachten, maar ik ga niet stil blijven zitten, ik doe 
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zelf wat ik kan. Misschien helpt het. Misschien komt er een dag... Je weet maar nooit. 

Je moet gewoon echt je best doen en gezond blijven.” Fatim blijft optimistisch, al 

verandert haar toon naarmate het interview duurt en vervalt ze allengs in somberder 

bespiegelingen.

In Fatims verhaal speelt haar vader een centrale rol. Fatim is erg met zijn lot 

begaan sinds hij werkloos, ziek en illegaal verklaard thuiszit. Ze spreekt met liefde 

over hem, ook al veroorzaakte hij met zijn besluit te emigreren grote veranderingen 

in het leven van zijn vrouw en kinderen en is hij door omstandigheden een schim 

van de sterke en liefhebbende vader die hij in Marokko was. Haar eigen pijn is 

ondergeschikt aan zijn verdriet. Hij heeft veel meegemaakt, meent ze. Eerst vertrok 

hij alleen naar een vreemd land. Zonder hulp van anderen bouwde hij daar een 

bestaan op om vervolgens zijn gezin over te laten komen. De prijs was hoog: hij zag 

zijn eigen ouders nooit meer terug. Ze stierven kort na elkaar. Na twaalf jaar hard 

werken bleef hij met lege handen achter. Sinds zijn ontslag moet het hele gezin 

nagenoeg rechteloos zien te overleven. 

Bij stukjes en beetjes maakt Fatim de toedracht duidelijk. Vader werkte wit, 

twaalf jaar lang, maar zonder dat hij het wist op valse papieren. Ze benadrukt dat het 

geen opzet was, haar vader dacht dat de papieren in orde waren. Het enige dat telde 

was elke maand zoveel mogelijk geld naar zijn gezin en verdere familie te sturen en 

zijn gezin zo snel mogelijk over te laten komen naar Nederland. Zijn baas gaf hem 

na een controle echter aan bij de politie en zo kwam de bal aan het rollen. “Niemand 

heeft met hem overlegd, niemand heeft hem geholpen. En ja, hij kan niet zo goed 

Nederlands praten en hij kende bijna niemand”, verklaart ze begripvol. 

Onduidelijk in Fatims verhaal is waarom het pas na twaalf jaar misging. Ze 

heeft een tweede versie van het verhaal: na tien jaar hard werken werd haar vader 

ziek. Hij deed zwaar lichamelijk werk, in Fatims herinnering ruimde hij ijzer op 

bij het Centraal Station. Toen hij door zijn ziekte geen gehoor kon geven aan de 

oproep om te komen werken, kreeg hij tot zijn ontsteltenis een ontslagbrief. Zijn 

wereld stortte in en hij voelde zich steeds zieker. Met zijn baan verloor hij zijn 

verblijfsvergunning. Het slot van de tweede versie is hetzelfde: sinds het verlies van 

zijn verblijfsvergunning zit hij hele dagen ziek thuis. Hij is snel boos, uit onmacht 

niet voor zijn vrouw en kinderen te kunnen zorgen en een respectabel leven te 

leiden. 

Met hem werd het hele gezin veroordeeld tot een illegaal bestaan in Nederland. 

Fatim vult aan dat haar vader sinds drie jaar wekelijks een psychiater bezoekt. Eén 

keer ging ze met hem mee. Ze herinnert zich dat ze in tranen uitbarstte, toen haar 

gevraagd werd haar verhaal te doen. 

Ik heb alles verteld, maar toen ik mijn vader daar zo zag, ging ik huilen. Hij 

heeft echt heel veel meegemaakt daar in Marokko en hier, zijn eigen ouders niet 
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meer gezien en hij heeft niemand meer daar nu. Hij heeft altijd goed gewerkt 

en opeens lukt het allemaal niet meer. Hij heeft nooit willen liegen om het te 

regelen, met de papieren, door bijvoorbeeld te scheiden en met een andere vrouw 

te trouwen of zoiets...

Fatim houdt het beeld hoog van de goede vader, iemand die te goeder trouw 

is en altijd hard gewerkt heeft, maar uiteindelijk stank voor dank krijgt. Het 

familieverhaal dat geconstrueerd is rond het drama legt de schuld bij anderen: de 

werkgever, de politie, het systeem. 

Het verhaal staat niet op zichzelf. Met de invoering van de koppelingswet in 

januari 1998 verviel voor mensen zonder geldige verblijfsvergunning de aanspraak 

op basale voorzieningen als kinderbijslag en studiefinanciering.16 Hele gezinnen 

lijden onder de gevolgen ervan. Fatim, haar broer en haar oudere zus, die zich 

zes jaar geleden als laatste bij het gezin voegde, proberen uit alle macht in eigen 

levensonderhoud te voorzien. Ze maken kantoren schoon in de vroege ochtend en 

in de avonduren. Zonder sofinummer zijn er geen betere alternatieven. Fatim zelf 

maakte jarenlang nota bene een kantoor van de Sociale Dienst schoon. Daarvan 

betaalde ze haar tramabonnement en, in termijnen, haar schoolboeken.Vaak was 

ze moe, als ze na school of stage moest werken en tussendoor tijd vinden om haar 

huiswerk te maken. Ze sprak zichzelf moed in. “Ik zei tegen mezelf: het moet 

lukken. Anders kom je er helemaal nooit uit. Niemand gaat je helpen. Dus ik ging 

gewoon zelfstandig werken.” 

Als aanloop naar het verhaal waarom ze een opleiding voor de zorg volgt, vertelt 

Fatim opnieuw over haar oma. In de loop van het eerste jaar na Fatims vertrek uit 

Nador ging het steeds slechter met haar. Ze werd verzorgd door een tante. Op een 

dag kregen ze een telefoontje van een oom, die vertelde dat oma naar haar zoon en 

kleinkinderen vroeg. Ze moesten snel komen, want oma zou niet lang meer leven. 

Fatim vertelt dat ze de hele dag heeft lopen huilen en niet kon eten. Haar vader 

stond zwijgend te roken op het balkon. De volgende dag hoorden ze dat ze was 

overleden. Vlak voor ze stierf gaf oma Fatim via haar tante nog de boodschap mee 

goed voor haar vader te zorgen. “Als je je ouders helpt, dan krijg je in de toekomst 

alles geregeld, in ons geloof”, verduidelijkt Fatim. Twee andere tantes in Amsterdam 

en Londen die wel een geldige verblijfsvergunning hadden reisden af naar Nador om 

de begrafenis te regelen. “Waarom was ik niet dichterbij”, zucht Fatim. Ze kan de 

dag dat haar oma stierf niet vergeten en droomde maandenlang elke nacht van haar. 

Oma fluisterde haar dan toe dat het allemaal wel goed komt met haar, en ook met 

haar vader. Fatim herinnert zich een speciale droom waarin haar oma haar een brood 

gaf, een rond Marokkaans brood. “Dat betekent dat ze goed voor me zorgt.” 

Het feit dat haar vader zijn eigen ouders niet heeft terug gezien en hen de laatste 

eer niet heeft kunnen bewijzen is in Fatims ogen erger dan haar eigen verdriet en 
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wroeging om het overhaaste vertrek, het moeizame bestaan hier en de in duigen 

gevallen toekomstplannen. Door zich in te leven in zijn verdriet maakt ze de huidige 

situatie draaglijk voor haarzelf. Er is geen ruimte voor boosheid of verwijten. Met 

het verhaal onderstreept ze het belang van de familieband: het is belangrijk om bij 

elkaar te zijn en te blijven, en elkaar door dik en dun te steunen. In haar conclusies 

lopen verleden en heden door elkaar. In Marokko, bij haar oma, miste ze haar ouders 

vreselijk; de eenzame dood van haar oma bewijst dat je je ouders nooit alleen moet 

laten. Daarom is het achteraf goed dat haar vader de overtocht voor haar en haar zus 

heeft geregeld en kan Fatim er vrede mee hebben. 

Als tegenwicht tegen de pijnlijke herinneringen en de huiselijke beslommeringen 

is er gelukkig de school. Voor Fatim is schoolgaan de enige kans op een beter leven, 

ooit. Na het vbo schreef ze zich in op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. 

Ze hoorde van de opleiding tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op het vbo, waar 

opleidingscoördinator Tineke een wervende toespraak hield en een video vertoonde. 

Ze vertelt dat ze eerst overwoog om een administratieve opleiding te volgen, maar 

bedacht dat een hele dag op kantoor zitten niets voor haar was. “Ik wil de hele dag 

staan en lopen en contact hebben met mensen, niet de hele dag achter de computer 

zitten. Daarom koos ik misschien verzorging, omdat ik vroeger dokter wilde worden, 

in een ziekenhuis. Mensen helpen.” Fatim verbindt haar vroegere beroepswens aan 

films die ze zag, soaps over ziekenhuizen, waarin mooie jonge vrouwen in witte 

jassen dankbare patiënten helpen. Ze moet er nu om lachen. 

Na een aarzelend begin in het schakeljaar - haar Nederlands was kennelijk 

voor de docenten nog niet goed genoeg - werd Fatim steeds enthousiaster voor het 

beroepsveld van de ouderenzorg waar ze als leerling-helpende voor opgeleid wordt. 

Het is een goede opleiding, meent ze, omdat je het werk overal ter wereld kunt doen. 

Ze heeft het gevoel dat ze goed is in haar werk, beter dan haar klasgenoten. Haar 

stagebegeleiders complimenteren haar omdat ze zo zelfstandig werkt. 

Andere meisjes zijn bang, soms. Bij mij is het anders. Ik heb gewoon alles 

gedaan, alles meegemaakt. Als iemand hulp nodig heeft, help ik gewoon. Mijn 

eerste stagebegeleider was echt verbaasd: ‘je doet het voor het eerst en je doet het 

meteen goed! Ik zie aan je dat je dit beroep goed kunt doen. Je kunt later door 

voor ziekenverzorgster’. Dat wil ik ook graag. Medicijnen geven, alles doen. Als 

een oudere vrouw bijvoorbeeld gezwollen benen heeft, moet je er crème op doen. 

Dat heb ik ook al gedaan. Ik heb gewoon met alles meegeholpen. 

Fatim is trots op wat ze allemaal heeft geleerd en in zichzelf heeft overwonnen. Ze 

vertelt dat ze noodgedwongen van haar voorkeur voor een leren-werken traject (BBL) 

afstapte.17 Toen ze solliciteerde bij een verzorgingshuis werd haar namelijk meteen 

om een legitimatie gevraagd. Eerst redde ze zich er nog uit, door te zeggen dat ze 
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haar paspoort niet bij zich had. Vanaf die dag kon ze echter niet meer slapen van de 

zenuwen. Tijdens haar eerste werkweek hield ze het niet meer. Toen haar begeleider 

vroeg hoe het met haar ging, barstte ze in tranen uit en vertelde het hele verhaal 

eerlijk. De begeleider was heel begripvol en stelde voor dat ze kon blijven, mits ze 

van traject veranderde. Voltijds dagonderwijs was de enige optie.18 Fatim herinnert 

zich dat ze blij was, maar die dag niet meer op kon houden met huilen. 

De consequentie van het volgen van voltijds dagonderwijs is dat ze naast de 

opleiding moet werken om haar boeken en schoolgeld te kunnen betalen. Fatim 

doet het allemaal, terwijl ze blijft hopen op een betere tijd. 

Ik doe mijn best, maar tussendoor ben ik erg verdrietig. Die dag dat mijn 

begeleider om mijn pas vroeg, ging ik de hele dag huilen. Er waren ook twee 

andere meisjes die met mij stage liepen en die vroegen: ‘wat is er met jou?’ Ik kon 

het niet vertellen en ik wil ook niet dat iemand het weet. Ik vertel het alleen aan 

jou, omdat ik weet hoe jij bent. Als ik erover praat, dan word ik rustig. Op stage 

probeer ik alles te vergeten. Het is erg, niet alleen voor mij, ik kan wel gewoon 

door, maar voor mijn vader, die wil elke zomer terug, die heeft het echt heel 

moeilijk. Hij wordt snel boos. Hij probeert alles voor ons te regelen, maar het 

lukt niet. Elke dag moet hij iets betalen, maar waarmee?

Fatim benadrukt dat ze het altijd eerlijk gespeeld hebben. Ze halen geen toeren uit 

om op oneigenlijke manieren alsnog aan een verblijfsvergunning te komen. Zo wil 

haar vader noch zijzelf dat ze trouwt om de papieren. Ze wil trouwen uit liefde. Er 

komen veel jongens om haar hand vragen, maar die wijst ze af. 

Als je dat doet, voor de papieren, dan gaat je leven helemaal mis. Je moet gewoon 

zelfstandig werken, een baan is belangrijker dan een slaaf te worden van een 

man, alleen de huishouding doen... Nee. Tegenwoordig moet je echt voor jezelf 

zorgen. Daarom ga ik gewoon door. Ik wil echt mijn diploma halen. 

Fatim vertelt over het leven van haar beste vriendin, die wel jong trouwde en 

inmiddels haar eerste kind heeft. Ze maakte haar opleiding niet af en heeft daar nu 

spijt van. Fatim vertelt dat ze heel anders is dan zij. Als ze hun beider levens met 

elkaar vergelijkt, verkiest ze dat van haarzelf. 

Als je naar school bent geweest en iemand vraagt je om te trouwen, wat heb je dan 

met je leven gedaan? Niks toch. Dat vind ik raar. Als je ouder wordt en gewoon 

thuisblijft en de huishouding doet... Die huishouding kan iedereen doen. Mijn 

vriendin heeft nu spijt dat ze toen geen geduld had om haar school af te maken, 

maar haar situatie was ook anders. Ze zijn bij haar thuis heel streng, niet zoals 
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bij mij. Bij hen is trouwen het belangrijkste, ze zijn bang dat je alleen blijft als 

je ouder wordt. Voor mij is dat anders. Stel je voor dat iemand komt om met 

je te trouwen en dat hij je niet begrijpt en zelf ook geen school gevolgd heeft... 

Ik vind: je woont in een modern land, in Europa, dan moet je meedoen met de 

gewoonten van het land waar je woont. Dus eerst studeren en daarna trouwen, 

daarna kinderen. Dat is ook in ons geloof, dat is een cirkel. 

Fatim verbindt in haar beschouwing het nieuwe met het oude: leven in een 

“modern” land als Nederland stelt eisen aan vrouwen waaraan ze graag wil voldoen. 

Het zijn andere eisen dan die volgens haar gangbaar zijn bij sommige strenge 

families in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. In haar opvatting zijn die 

nieuwe, moderne eisen niet in tegenspraak met de richtlijnen uit haar islamitische 

geloofsovertuiging. Door ze op één lijn te stellen is er geen sprake van een culturele 

botsing. Het uitstellen van trouwen en het verlengen van de schooltijd krijgen zo 

een legitieme plaats in haar streven. Belangrijk is in dit verband ook het voorbeeld of 

liever schrikbeeld van haar zus, die jong trouwde en inmiddels al weer gescheiden is. 

Haar zus heeft het moeilijk, vertelt Fatim. Ze wil niet nog eens trouwen en opnieuw 

de kans lopen in een slecht huwelijk te belanden, maar is vastbesloten met werken 

een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zolang ook zij als illegaal wordt beschouwd, 

heeft ze echter weinig mogelijkheden om daar een begin mee te maken. Ze geeft een 

paar uur per week les op een Koranschool, maar zit verder veel thuis. 

De ouders van Fatim zijn door schade wijs geworden, toen het gearrangeerde 

huwelijk van hun oudste dochter misliep. Fatim moet van hen zelf een goede 

jongen zien te kiezen. “Mijn vader zegt: we hebben al genoeg problemen”, vertelt 

ze lachend en zuchtend tegelijk. In haar toekomstdromen trouwt Fatim, als ze klaar 

is met studeren en een verblijfsvergunning heeft, met een aardige, begripvolle man, 

die haar de ruimte geeft om buitenshuis te werken. In ruil daarvoor zal ze goed voor 

hem zorgen en ‘s avonds altijd thuis zijn. De kinderen die ze samen krijgen kunnen 

naar de crèche, zo stelt ze zich voor. Na werktijd is het dan tijd voor het gezin. Fatim 

neemt zich voor met een toekomstige partner goed te overleggen hoe ze hun leven 

in gaan richten. “Ik weet niet wie ik ga krijgen, maar ik ga van tevoren overleggen, 

natuurlijk, dat ik mijn diploma haal en een baan vind en als ik dan een kind krijg, 

blijf ik bijvoorbeeld een jaar thuis en dan kan ik weer met hem overleggen... Inshallah, 

als hij me begrijpt. Hoop ik.”

Het blijft voorlopig bij dromen. De werkelijkheid van het leven zonder geldige 

papieren is hard. Op school weet niemand van Fatims problemen, behalve de 

opleidingscoördinator. Ze speelt mooi weer en doet zich vrolijker voor dan ze zich 

voelt in de klas. Ze werkt hard aan haar verslagen en zorgt er steeds voor alles op 

tijd in te leveren. Klasgenoten en vriendinnen vragen waarom ze zomers nooit 

teruggaat en ook krijgt ze regelmatig een uitnodiging om een bruiloft bij te wonen 
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in Marokko. Fatim verzint dan uitvluchten en zegt met pijn in haar hart dat ze niet 

kan omdat ze moet werken. 

Voor haar jongere broer vindt ze het nog erger dan voor zichzelf. Alle kinderen 

uit de buurt gaan zomers terug. Hij begrijpt niet waarom zij in Amsterdam blijven. 

Gelukkig komt er vaak een tante logeren, met kinderen, die zo voor de nodige 

afleiding zorgen. Zuchtend zegt Fatim: “We hopen dat God ons helpt”. Opnieuw 

haast ze zich te zeggen dat ze dat niet alleen voor henzelf hoopt, maar ook voor alle 

anderen in soortgelijke situaties. Het is erg nergens recht op te hebben. Ze ervaart 

dagelijks wat dat betekent. 

Het is zo moeilijk. Je hebt nergens recht op. Je wilt echt hier blijven, je hebt hard 

gestudeerd en heel erg je best gedaan, en ik vind het gewoon ook leuk om hier 

te blijven. Ik heb hier nieuwe vriendinnen en alles... Ik ben gewoon gewend hier 

te leven. Ik vind het heel erg, niet alleen voor mij, er zijn er nog meer. Als je een 

gezin hebt, kleine kinderen, en je krijgt helemaal niets, geen kinderbijslag, niets. 

Heel erg. Maar we blijven gewoon wachten. Normaal, als je zes jaar gewerkt 

hebt, dan krijg je gewoon een verblijfsvergunning. We blijven het proberen. We 

hebben nu een nieuwe advocaat, dus we beginnen opnieuw.

Fatim houdt zich overeind met school en stage. Aan het eind van het interview 

benadrukt ze dat de ouderenzorg, bepaald niet haar eerste voorkeur, inmiddels een 

bewuste keuze is geworden. Ouderen hebben meer hulp nodig dan kinderen, stelt 

ze. Door hen te helpen om het laatste deel van hun leven goed te doorstaan, help je 

jezelf aan een goede plaats in de hemel.

Fatim is zelf verbaasd dat ze het werken met ouderen zo leuk is gaan vinden. 

Vroeger was ze bang voor zieke mensen. Ze durfde hen niet aan te raken en vond 

hen zielig. Voordat ze aan de opleiding voor helpende begon, werkte ze via een 

uitzendbureau in een verzorgingshuis. Ze moest er bedden opmaken, maar hield 

het slechts twee weken vol. Ze kon niet tegen de voortdurende stank en nam ontslag. 

Nu ze niet alleen het linnengoed van de bedden verzorgt, maar ook de mensen die 

erin slapen, voelt het heel anders. “Ik ben echt veranderd”, vertelt ze glunderend. 

“Nu heb ik er helemaal geen last van. Waarom is het nu zo anders? Er zijn nu ook 

mensen die poepen en overgeven, maar ik kan gewoon alles doen. Dus ik ben echt 

verbaasd over mijzelf, hoe kan dat opeens?” Lachend geeft ze zelf antwoord: “Een 

bed is niet vies als er een mens in ligt, dat is anders. Nu zie ik dat ik het echt kan 

doen, dit werk, ook als het zwaar is.” 

In haar beroep kan Fatim haar liefde voor de medemens volop uitleven en haar 

eigen zorgen relativeren. Net als andere leerlingen die enthousiast stage lopen in 

de ouderenzorg doet ze dat ook uit een beginsel van reciprociteit, in liefdevolle 

herinnering aan haar eigen oma. Omdat oma’s zolang ze kunnen voor hun kinderen 
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en kleinkinderen zorgen, legt ze uit, moeten kinderen en kleinkinderen op hun 

beurt goed voor hun oude (groot)ouders zorgen, als dat nodig is. Zijn er geen 

eigen oma’s in de buurt, dan zorg je voor anderen alsof het je eigen oma’s zijn. 

Het is interessant dat meerdere geïnterviewde meisjes met verschillende etnisch-

culturele achtergrond net als Fatim hun motivatie voor de ouderenzorg verbinden 

met herinneringen aan hun oma. Opa’s komen in hun verhalen amper voor. De 

verwijzing heeft symbolische waarde en onderstreept het feit dat het verzorgen van 

hulpbehoevende anderen, van kinderen, zieken en oude mensen, vanzelfsprekend 

vooral vrouwenwerk is en blijft, in opeenvolgende generaties, in verschillende 

culturen.19 

Sommige leerlingen hanteren in hun vocabulaire van motief expliciet een 

culturele verklaring voor hun motivatie door bijvoorbeeld te stellen dat vrouwen 

van Surinaamse afkomst, zoals zijzelf, beter met ouderen kunnen omgaan doordat 

ze meer liefde en respect tonen voor ouderen en “zachter” van aard zijn dan 

niet nader gedefinieerde anderen (zie het volgende verhaal van Melissa). Deze 

opvatting vermindert wellicht de wroeging om de vanzelfsprekendheid waarmee 

ze geacht worden het werk op te pakken dat veel wit-Hollandse vrouwen liever 

doorschuiven. 

Fatim heeft geen culturele verklaring nodig. Ze ziet haar enthousiasme en 

kundigheid in het verzorgen van ouderen eerder als een verrassende uitkomst van 

haar gekeerde kansen in Nederland. Het verlengen van haar schooltijd is de enige 

optie zolang de verblijfsvergunning op zich laat wachten. Na de opleiding voor 

helpende gaat ze dan ook door op de opleiding voor verzorgende, wederom in de 

voltijds variant. Met haar zus en broer diende ze twee jaar geleden zelfstandig een 

verzoek tot verblijf in. Ze werden in eerste instantie geschoffeerd door de politie, 

vertelt ze enkele weken na het interview in de wandelgangen van school. Nu 

wachten ze op antwoord. In de maanden erna volg ik de berichten in de krant over 

de zogenaamde witte illegalen en hoop elke keer dat Fatim en haar familie erbij 

zitten als er opnieuw alsnog verblijfsvergunningen verstrekt worden. 

6.4. Doe eerst je school - Melissa
Het eerste dat Melissa vertelt als we in haar kamer zijn gaan zitten en de band 

aangaat, is dat de ouders die ik net heb leren kennen niet haar echte ouders zijn. Ze 

is als baby van drie maanden opgenomen in een pleeggezin. Haar moeder was jong, 

alleenstaand en werkloos, en kon de zorg voor haar niet aan. Al eerder bracht ze 

een zoon naar een pleeggezin. Melissa groeide op bij een rustig echtpaar dat al drie 

zoons had grootgebracht en blij was met een meisje in huis. Van kleins af ging ze 

elk weekend naar haar moeder, aanvankelijk met tegenzin. Melissa vertelt dat haar 

echte moeder haar een “kreng” vond, als klein kind, omdat ze nooit wilde blijven als 
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ze bij haar op bezoek kwam. Later werd het vanzelfsprekend elke vrijdag naar haar 

toe te gaan en te blijven logeren, zoals Melissa het noemt. Ook nu gaat ze nog steeds 

bijna elk weekend naar haar moeder. “Het is allemaal wel goed verlopen”, zegt ze, 

het verleden overziend, om er enigszins raadselachtig aan toe te voegen: “Iedereen 

zegt dat ik word verwend, maar ik weet niet of dat zo is...”

Ze schetst de contouren van de uitgebreide familie waar ze deel van is om 

duidelijk te maken waar zij staat in het geheel. Haar moeder kreeg naderhand nog 

drie kinderen, een dochter en twee zoons. Ze volgde met moeite een stuk opleiding 

in de beveiliging, maar maakte het niet af en ging uiteindelijk werken bij Albert 

Heijn, in de kantine. Melissa vertelt hoe ze met name haar twee dochters regelmatig 

voorhoudt hoe belangrijk het is naar school te gaan en een diploma te halen. ‘Jullie 

moeten goed uitkijken en oppassen dat jullie geen kinderen krijgen’, zegt ze dan. 

Melissa begrijpt waarom ze het zegt. “Tegenwoordig hebben kinderen allemaal 

kinderen op zo jonge leeftijd, dat zegt ze ook tegen mij en mijn zusje, want wij zijn 

de enige twee meisjes. ‘Doe eerst je school. Leef niet van de Sociale Dienst, want je 

komt er niet meer uit.’” 

De boodschap van haar moeder sluit aan bij die van haar pleegouders, die 

Melissa consequent aanduidt met “deze ouders”. Haar pleegvader maant haar zijn 

voorbeeld te volgen: ‘als je werkt, dan kun je later lekker van je pensioen leven’. Ze 

herinnert zich dat hij uitlegde dat een bijkomend voordeel van een goede opleiding 

is dat je als vrouw dan niet afhankelijk bent van een man. Melissa verduidelijkt 

zijn boodschap met het voorbeeld van haar pleegmoeder. Ze verdient nu de kost 

met het ontwerpen en naaien van trouwjurken en andere feestkleding, maar is 

oorspronkelijk verpleegster van beroep. In slechte tijden kan ze altijd op haar oude 

beroep terugvallen.

Als mijn vader tegen haar zegt, bijvoorbeeld: ‘nu kan je ophoepelen’, dan 

zegt mijn moeder: ‘nu, dan hoepel ik toch op. Ik ga naar een ziekenhuis en 

ik ga solliciteren en dan heb ik zo een baan’, weet je? Dus mijn vader geeft 

voorbeelden van ‘kijk, dat is weer lekker...’ Als een jongen tegen je zegt: ‘nu moet 

je opsodemieteren’, dan zeg ik: ‘nu, dan sodemieter ik toch op’. Ik heb mijn baan 

en mijn huis en ik... Weet je? Dat soort dingen. Maar soms denk je ook van: jezus, 

krijgen we die preek weer. 

Het oordeel van haar pleegvader is belangrijk voor Melissa. Ze ontleent er haar 

oordeelsvorming aan. Hij vindt haar een pittige meid, niet lui en niet gierig. Melissa 

bevestigt dat ze ook zo is, in precies dezelfde bewoordingen (“ik bèn ook niet gierig 

en ik bèn ook niet lui”). Ze bewijst het met een verwijzing naar de gang van alledag. 

Als haar pleegvader haar ‘s morgens roept en zegt dat het tijd is om op te staan doet 

ze het meteen. Na het douchen en ontbijten brengt hij haar dan met de auto naar 



Laag begonnen

302

haar werk. Zo werkt het bij hen thuis. 

In de weekends en op vrije dagen werkt Melissa als oproepkracht in verschillende 

verzorgingshuizen. Het schooljaar loopt op zijn eind en ze heeft haar diploma 

helpende bijna op zak. Melissa wil in de laatste weken voor ze op vakantie gaat 

zoveel mogelijk geld verdienen. Dit jaar gaat ze voor het eerst alleen naar Suriname. 

Haar moeder gaf haar het ticket cadeau. Melissa vindt het normaal dat ouders 

kinderen grote cadeaus geven. Trots laat ze de gouden ketting zien die ze voor haar 

vijftiende verjaardag van haar moeder kreeg.20 Hij kostte duizend gulden, vertelt ze 

erbij. Omgekeerd wordt er van haar als dochter verwacht dat ze haar ouders helpt 

waar nodig. Als wederdienst voor het ticket vroeg haar moeder bijvoorbeeld hulp bij 

het kleren kopen voor de jongens, haar broers. 

Voor een reis naar Suriname is een ticket niet genoeg. “Ik moet veel handgeld 

hebben”, legt Melissa uit, “omdat alles zo duur is geworden in Suriname.” Ook moet 

ze sparen voor de cadeaus die ze mee wil nemen voor de uitgebreide familie daar, 

Hollandse kaas bijvoorbeeld en speciale kledingstukken die er moeilijk te krijgen 

zijn. Melissa vindt het belangrijk haar eigen geld te verdienen. “Ik ben nu achttien, 

dus dan moet je wat voor je zelf gaan doen. Ik kan niet altijd op m’n ouders gaan 

bouwen.” Ze vertelt dat ze vroeger alles kreeg wat ze wilde. Ze was vooral gek op 

schoenen en wijst naar de kast waar ze een hele verzameling heeft staan. Haar oudere 

pleegbroers maken daar wel eens schampere opmerkingen over als ze op bezoek zijn 

(“Het lijkt hier wel een schoenenfabriek”). Volgens hen mag ze veel en krijgt ze 

veel meer dan zij vroeger. “Daarom zegt iedereen dat ik verwend word”, benadrukt 

Melissa opnieuw. 

Door haar overgang naar een pleeggezin heeft Melissa een goed leven gekregen. 

Drie nabije volwassenen zijn begaan met haar doen en laten en steunen haar ambities. 

Ze noemt haar pleegouders ook ouders en soms is er even een spraakverwarring 

over welke moeder ze het heeft (“Ik heb twee moeders en één vader”). Als ze over 

haar biologische vader spreekt, is die verwarring er niet. Over hem praat ze vooral 

negatief, met ondertonen van teleurstelling en verlangen. Ze ziet hem naar eigen 

zeggen om de tien jaar en dan nog min of meer toevallig. Ze droomt over hem, zoals 

laatst, toen ze bij haar moeder logeerde. Haar moeder was naar een feest en kwam 

laat thuis. Melissa droomde dat haar moeder hem tegenkwam op dat feest en dat 

hij wilde dat zijn dochter hem belde. Het bleek precies zo te zijn gegaan. Melissa 

twijfelde erg of ze haar vader zou bellen, maar deed het toch, de volgende middag. 

“Wanneer zie ik u?”, vroeg ze hem. Over de ontmoeting die volgde vertelt ze niets, 

alleen dat ze de keer erop, toen ze hem weer wilde bellen, geen gehoor kreeg. De 

telefoon deed raar en was misschien wel afgesloten. Het past in het patroon. 

Iedere keer wanneer ik hem wil bellen, is het weer een teleurstelling voor me. 

En mijn [pleeg]vader zegt: ‘je moet het niet blijven doen, want ieder keer is 
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het een teleurstelling voor je, het doet gewoon erg pijn’. En m’n [pleeg]vader 

zegt: ‘wanneer je groot bent geworden en je bent misschien verpleegster, dan 

pas gaat hij komen: kijk, dit is m’n dochter, ze is verpleegster’. Ik zeg tegen 

mijn [pleeg]vader: ‘kijk, dat gaat niet gebeuren, want dan ga ik uit mijn hoedje 

springen. Dat doe ik niet’. ‘Ja, maar dan moet je hem nu niet meer bellen, laat hij 

maar contact zoeken.’ Want iedere keer ging ik achter hem aan, weet je?

Als ik vraag wat Melissa wil van haar ‘echte’ vader geeft ze kort aan dat ze meer 

van hem zou willen weten (“Bijpraten en al die jaren inhalen, want ik weet haast 

niets”). Het feit dat ze de familie met wie hij leeft niet kent, steekt. Van de kant van 

haar biologische vader heeft Melissa nog drie broers. Ze wil hen graag ontmoeten, 

maar zegt dat ze hen niet mag zien. Hun moeders zijn jaloers op de vrouw die een 

dochter van hem heeft en houden daarom de boot af, meent ze. Door het zo te zien 

creëert Melissa een meerwaarde aan de band die er tussen haar vader en moeder was 

en indirect ook aan zichzelf: zij is de felbegeerde, oudste dochter die het ver gaat 

schoppen en misschien wel verpleegster wordt. 

Het verdriet dat klinkt in het verhaal over haar vader contrasteert met de toon van 

de rest van haar verhaal, dat veel opgewekter is. Terugdenkend aan haar jeugd vertelt 

Melissa dat ze genoten heeft. “Ik had het nog wel een keer willen overdoen, mijn 

kinderjaren.” Ze zat op een leuke school in Bos en Lommer. Ze herinnert zich hoe ze 

elk jaar naar Duinrell gingen op schoolreis en dat ze veel lol had met klasgenoten. Ze 

vindt het leuk dat ze regelmatig oude schoolvrienden tegenkomt in de buurt, op de 

markt of in de bus. Ik vraag of ze goed was op school. Melissa antwoordt niet direct, 

maar vertelt dat ze keer op keer te horen kreeg dat ze teveel praatte. “Het was echt erg 

met mij. ‘Melissa, houd je mond dicht.’ Met rapportbespreking ook, als mijn vader 

op school moest komen: ‘Melissa moet minder praten’”, vertelt ze lachend. 

In het laatste jaar kreeg ze naar aanleiding van de Cito-toets een mavo-vbo 

advies. Ze begon vol goede moed op de mavo. Het eerste jaar ging het “ietsje minder” 

en moest ze naar een andere school, een vbo-school aan de overkant van de straat. 

Wat precies de reden van de overstap was blijft impliciet; het had te maken met het 

vele praten. 

Eerst deed ik mavo/vbo en toen ging ik weer een stap lager. En toen was het daar 

ook weer veel kletsen op school, vandaar dat ik dus bij helpende ben gekomen, 

anders zou ik gewoon doorgaan naar verzorgende. Je doet nu twee jaar extra, die 

je eigenlijk niet hoefde te doen.

In Melissa’s herinnering was het verschrikkelijk op het vbo, zo druk en weerspannig 

waren de leerlingen (“Het was echt geen doen in die klas. Als je naar huis ging, 

was je overspannen...”). In de tweede klas veranderde ze daarom opnieuw van 
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school. Helaas was het daar niet veel beter. Er werd veel geroddeld, over en weer 

vals beschuldigd, geruzied en geslagen onder de meisjes. Uit jaloezie, denkt ze. De 

meeste leerlingen hadden net als Melissa een Surinaamse achtergrond. Het was een 

zogenaamde zwarte school, met alle connotaties vandien. Melissa zegt nadrukkelijk 

dat ze niet meedeed aan het geroddel en geruzie, maar dat ze zich evenmin aan de 

sfeer kon onttrekken. “Elke dag in de pauze of na schooltijd gingen ze vechten. Dat 

was ook geen prettige school om te zijn. Mijn jaren daar waren echt niet goed.” 

In de tweede klas trok ze veel op met een meisje dat zich vrijer gedroeg dan zij 

gewend was. Zij was al achttien, meldt Melissa nadrukkelijk, dus kon ze zich meer 

veroorloven. Melissa zelf was in die tijd vijftien. Door haar beïnvloed zocht ook 

Melissa de grenzen van voor haar (pleeg)ouders acceptabel gedrag op. Ze vond haar 

pleegvader in die tijd erg streng, te streng. Ze overwoog zelfs een tijd bij haar moeder 

te gaan wonen, omdat ze minder streng was. De vriendin stookte haar op samen 

allerlei verboden dingen te doen, vooral op het gebied van uitgaan en sex. De vriendin 

liep uiteindelijk weg van huis. Aanvankelijk is niet duidelijk wat Melissa bedoelt als 

ze zegt: “Ik deed alles wat zij deed en toen kwam ik in een vreemde situatie terecht. 

Ik heb het aan niemand verteld, maar het werd wel rondverteld, maar ik heb toen 

bewezen dat het niet zo was, terwijl het wel zo was...” Als ik niet-begrijpend mijn 

wenkbrauwen optrek, vertelt ze dat ze ongepland zwanger werd, op haar vijftiende. 

Eerst had ze het zelf niet door, al voelde ze zich wel voortdurend moe en hongerig 

en kreeg ze zware borsten. Een vriendin opperde de mogelijkheid dat ze zwanger 

kon zijn. “Ik heb gegild op school, ik heb gehuild en gegild. Ik zeg: wat moet ik nu 

doen? Wat moet ik met dat kind, nu? Ik heb niet eens geld van mezelf. Ik heb geen 

toekomst voor dat kind en ik wìl het ook helemaal niet van die jongen.” 

Melissa vertelt dat ze zich op dat moment, toen het tot haar doordrong dat ze 

wellicht zwanger was, de waarschuwende woorden van haar moeder herinnerde 

(“oppassen”). De boodschap die ze van haar moeder meekreeg was echter 

dubbelzinnig: mocht ze ooit toch jong zwanger worden, dan moest ze ervoor 

vechten om het kind te houden. Door haar handelwijze had de boodschap van haar 

moeder nog een derde laag: ze had er weliswaar voor gevochten haar eerste twee 

kinderen ook daadwerkelijk te krijgen, maar gaf ze vervolgens weg. Voor Melissa was 

er ondanks die tegenstrijdige boodschap van haar moeder geen twijfel: ze wilde het 

kind niet. Ze durfde er niet met haar moeder en pleegouders over te praten. Wel nam 

ze de biologielerares op school in vertrouwen. Die stuurde haar naar de schoolarts 

en drukte haar op het hart het aan één van haar ouders te vertellen. Melissa hield vol. 

“Ik zeg: ‘nee, niemand hoeft het van mij te weten’. ‘Ja, maar het moet.’ Ik zeg: ‘nee, ik 

wil het niet. Ik wil alleen geholpen worden om naar een abortuskliniek te gaan. Voor 

de rest wil ik niets meer, ik wil er niet meer over praten’. En toen ben ik gegaan.” 

Na de ingreep ging Melissa meteen terug naar school. Ze had een toets die dag en 

hoopte die alsnog, een paar uur later dan de klas, te mogen maken. Ze zat in het vierde 
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jaar en wilde persé slagen. Eenmaal op school kreeg ze van de leraar Engels te horen 

dat ze geen toets meer mocht maken. Ze was immers zonder bericht weggebleven. 

Melissa kon hem niet vertellen waarom, maar ging wel naar de “hoofdmeester”. Die 

was door de schoolarts op de hoogte gesteld, wist ze. Uiteindelijk mocht ze de toets 

alsnog maken, maar ze was zo in de war van alles dat ze er geen hoog cijfer voor 

haalde. De dagen erna kon ze zich niet goed concentreren op school. Ze haalde een 

aantal onvoldoendes. Haar ouders begonnen vragen te stellen naar aanleiding van 

geruchten die ze opvingen. Zonder te hoeven liegen kon Melissa hen geruststellen: 

ze was niet zwanger, want ze was ongesteld. 

Het klinkt allemaal heel flink en slim, zoals Melissa het aangepakt heeft. In de 

situatie was dit het beste wat ze kon doen. Ze vertelt nuchter dat het ook achteraf 

een goede beslissing was. De jongen deugde niet, hij dealde op de hoek van de straat 

en met zo iemand kon ze thuis niet aankomen. Ook had ze haar opleiding niet af 

kunnen maken als ze het kind had gekregen en zou ze van een uitkering hebben 

moeten leven. Net als in de verhalen van andere leerlingen fungeert de levensloop 

van een vriendin als schrikbeeld. De vriendin werd jong moeder, zonder partner, 

diploma of werk, en slikt nu bolletjes om in haar onderhoud te voorzien, op en neer 

reizend tussen Amsterdam en Curaçao.21 Haar zoontje is drie en blijft bij zijn oma 

als zijn moeder onderweg is. Bijna terloops peinst Melissa hardop hoe oud haar 

kind nu zou zijn als ze het gehouden had, om vervolgens de gedachte van zich af te 

schudden. 

Pas als het hele verhaal over de zwangerschap is verteld geeft Melissa toe dat het 

een zware tijd was. Het ergste vond ze dat ze het aan niemand, althans niemand van 

haar naasten, kon vertellen. Ze schaamde zich toe te geven dat ze niet opgepast had 

en dat haar leven bijna dezelfde loop had genomen als dat van haar moeder, doordat 

ze op precies dezelfde leeftijd zwanger werd als zij.22 Nog altijd is er weinig ruimte 

de pijn van die moeilijke periode te beleven of delen. Ze vertelt hoe ze zich na de 

abortus zoveel mogelijk op haar schoolwerk concentreerde en met de hakken over 

de sloot haar vbo-diploma haalde, met overwegend b-niveaus voor de verschillende 

vakken. Anders dan ze van plan was, kon ze daardoor niet naar de reguliere mbo-

opleiding, maar moest ze beginnen op de opleiding voor helpende. Licht ironisch 

vertelt ze dat ze indertijd maar een paar punten tekort kwam om een c te halen 

voor haar Nederlands en dat de hele klas inmiddels, na twee jaar Nederlands op de 

opleiding voor helpende, volgens de betreffende docent eindelijk het vereiste niveau 

bereikt heeft. “Iedereen moest lachen: ‘goh, goh, kinderen, eindelijk!’ Maar eigenlijk 

was het allemaal niet nodig. Het is eigenlijk twee jaar verspilling.” 

Over haar motivatie voor de zorg als beroepsveld vertelt Melissa nagenoeg niets. 

Het is alsof het een vanzelfsprekende keuze was. Op het vbo koos ze de richting 

verzorging en deed ze een snuffelstage in een kinderdagverblijf. Ze vond het werken 

met kleine kinderen leuk maar wilde er niet persé haar beroep van maken. Haar 
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droom was verpleegster te worden, net als haar pleegmoeder. “Ik wil het ziekenhuis 

in. Daar ga ik voor. Eerst wilde ik vroedvrouw worden, toen kraamverzorgster, maar 

ik wil niet bij mensen thuis werken, toen wilde ik in het ziekenhuis, maar ja, ik moet 

die hele omweg doen.” Op de opleiding voor helpende merkte ze dat ze ook graag 

met ouderen werkt. Ondanks het gevoel twee jaar te verspillen deed ze de opleiding 

met veel plezier. Het was prettig dat ze in de verschillende verzorgingshuizen waar 

ze stage liep meer mocht doen dan officieel, volgens het curriculum, was toegestaan. 

Ze deed weinig huishoudelijk werk en meer verzorgend werk. Dat maakte de stages 

interessant. 

Op één van haar stageplaatsen, in een verzorgingshuis, deed ze het zo goed dat 

ze haar graag wilden aannemen als betaalde kracht. Het was een leuk huis, vertelt 

Melissa. Ze had er leuke collega’s en voelde zich meteen geaccepteerd. Dat ervoer ze 

als bijzonder: ze was er de enige “kleurling” en zegt dat je in zo’n geval altijd moet 

afwachten hoe dat uitpakt. Ze werkte heel zelfstandig en wist in korte tijd een band 

op te bouwen met de bewoners voor wie ze zorgde. “De meeste mensen wilden dat ik 

hen kwam wassen. Dat geeft best wel een fijn gevoel.” Melissa sloeg het aanbod van 

een baan in het verzorgingshuis af. Ze wilde liever verder studeren. Ze herinnert zich 

dat haar stagebegeleider haar gelijk gaf en haar succes wenste. Door haar ervaringen 

op stage als leerling-helpende heeft ze het gevoel nu met een voorsprong de 

vervolgopleiding in te gaan. Terugkijkend meent ze dat de abortus haar volwassen 

heeft gemaakt. Daarom kon ze de opleiding voor helpende en het zorgen voor 

ouderen goed aan. “Nadien is mijn leven heel anders geworden. Ik dacht echt: nu 

moet het anders, ik moet een beetje volwassener worden. Ik denk nu meer over de 

dingen na. Ik ben gewoon anders geworden.” 

Uit haar verhalen over stage spreekt haar open houding: ze leert graag, praat 

gemakkelijk en is niet bang nieuwe dingen uit te proberen. Ze had geen moeite met 

de door veel beginnende stagiaires als onprettig ervaren handelingen als het wassen 

van mensen, het verschonen van bevuilde bedden of het opruimen van overgeefsel. 

Ze ziet het nut van het op school geleerde omdat ze het direct kan toepassen op 

stage. Zo wist ze hoe ze moest handelen toen een bewoner zich verslikte in een te 

grof gemalen hap, omdat ze zich van de les gezondheidskunde herinnerde wat je 

in zo’n geval moet doen. De bewoner herstelde zich en zij kwam met de schrik vrij, 

al ging ze met barstende hoofdpijn naar huis. Achteraf zegt ze nuchter: “je leert er 

altijd van”. 

Melissa weet van zichzelf dat ze goed is in haar werk. Ze is rustig met bewoners, 

weet hen met een vriendelijk woord en een luisterend oor op hun gemak te stellen. 

Ze krijgt daarom dingen van mensen gedaan die anderen niet lukken. Ze pakt 

naar eigen zeggen dingen snel op, ook omdat ze veel vragen stelt: waar is dit voor, 

waarom doe je dat? Gediplomeerde collega’s waarderen dat, stelt ze tevreden. Ze 

kan ook goed omgaan met zogenaamde lastige bewoners. Uit de voorbeelden die 
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ze geeft over incidenten op de werkvloer blijkt dat ze duidelijke ideeën heeft over 

correcte omgangsvormen. Ze laat zich niet commanderen door bewoners en heeft 

altijd een weerwoord (“Zat u in het leger of zo? U moet het netjes vragen”). Een 

enkele bewoner die zei haar handen aan zijn lijf te prefereren boven die van  “vieze 

Marokkanen” zette ze na overleg met een collega kordaat op zijn nummer door zijn 

douchebeurt over te slaan. 

Hij zei: ‘vieze Marokkanen komen niet aan mij. Als jij mij doucht, geen probleem, 

maar zij... Nee.’ Dat soort dingen weet je, en dat voel je wel, het is moeilijk. En 

toen ging ik hem ook niet douchen, want dan zou je hem zijn zin geven en dat 

kan niet. Ik wist dat die man wel vaker racistische opmerkingen maakte, dat 

hadden ze me verteld, maar tegen mij heeft hij dat soort dingen nooit gezegd. 

Hij is gewoon een beetje ziek, weet je. Die ene keer viel hij gewoon uit, maar 

daarna heb ik geen problemen met hem gehad hoor. Gelukkig maar, want als ze 

dat soort dingen tegen mij zouden zeggen, zou ik nooit meer terugkomen.

 

Melissa had geluk dat ze in het verzorgingshuis waar ze stage liep een duidelijke 

richtlijn hadden ten aanzien van het handelen bij racistische praat en haar ook 

vooraf hadden gewaarschuwd voor deze bewoner. Daarom kon ze er goed mee 

omgaan. Het scheelde ook dat de “uitvallen” van de bewuste meneer niet direct op 

haar gericht waren. 

Ook in andere anekdotes die Melissa vertelt over haar ervaringen op stage 

komt ze doortastend en zelfverzekerd over, met af en toe een vleugje betutteling. 

Zo vertelt ze hoe ze een oudere man terechtwees die, net uit bed, tegen haar 

uitdrukkelijk gebod aan tafel te blijven zitten met zijn ontbijt, toch zelf opstond 

om weer in bed te kruipen. “U had uw andere heup kunnen breken en dan hadden 

wij weer een probleem. Dat kunt u niet maken!”, hield ze hem voor. “U mag niet 

naar bed en daarmee uit.” Schoorvoetend gaf de man toe dat ze eigenlijk gelijk had, 

vertelt Melissa. Toch klinkt in haar manier van praten over de bewoners overwegend 

liefde en oprechte belangstelling. Ze vertelt bijvoorbeeld hoe ze voor mevrouw B., 

die kortademig is en zuurstof toegediend krijgt, extra tijd uittrok als ze haar kwam 

douchen.23 “Met haar doe ik altijd rustig en ik vraag ook altijd hoe het met haar 

dochter en zoon gaat. Die zoon is homoseksueel en dan vroeg ik gewoon: ‘hoe bent 

u ermee omgegaan?’ Dan praten we gewoon rustig en dat vinden we allebei fijn.” 

Naast de stages doet Melissa ook de meeste vakken op school met plezier. Ze 

vertelt kort dat ze alleen aan pmv (persoonlijke & maatschappelijke vorming) 

een hartgrondige hekel heeft en dan vooral aan het thema politiek. “Als ik ergens 

niet van houd, ga ik er niet achteraan zitten. Dan luister ik gewoon niet.” Toen de 

juf haar op haar zichtbare desinteresse aansprak en zei dat ze het later nodig zou 

hebben, kennis van maatschappij en politiek bestel, haalde Melissa haar schouders 
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op: ‘Nou ja, dat is later, maar nu heb ik er echt niets aan’. Ze haalde een onvoldoende 

voor het vak. 

Net als op stage hanteert Melissa in de klas duidelijke normen voor toelaatbaar 

gedrag en schroomt ze niet anderen tot de orde te roepen. In het eerste jaar was er 

bijvoorbeeld veel ruzie in de klas. Melissa vertelt hoe zij toen de rol van “moeder” 

op zich nam en probeerde te sussen en bemiddelen. Dat pakte zo goed uit dat de 

meisjes die ze in het begin niet uit kon staan later haar beste vriendinnen werden. 

Ze lachen samen nog vaak om het beeld dat ze vroeger van elkaar hadden: arrogant 

en overdreven serieus. In het tweede jaar van de opleiding was de klas waarin Melissa 

zat in tweeën gedeeld, grotendeels langs etnische lijnen. Beschuldigingen van 

racisme vlogen over en weer. Melissa hield de felste leerling voor dat ze eerst moest 

nadenken voor ze iets zei en vooral ook rekening moest houden met de aanwezigen 

als ze op een bepaalde groep ging schelden. “Zij heeft altijd wat met Nederlanders, 

hè. Nederlanders dit en Nederlanders dat. Dan ben ik zo iemand die zegt: ‘je moet 

je kop houden, want er zitten ook nog twee Nederlandse kinderen in de klas’. Altijd 

die negatieve dingen, daar heb je niets aan.” 

Na de zomer begint Melissa met twee klasgenoten met wie ze goed bevriend is 

aan de vervolgopleiding voor verzorgende. Ze switchen naar de beroepsbegeleidende 

variant en hebben alledrie al een plek in een verpleeghuis in Amsterdam-West. De 

meeste andere klasgenoten zeggen geen zin te hebben om te gaan werken en volgen 

liever zo lang mogelijk volledig dagonderwijs. Melissa kiest voor de individuele 

gezondheidszorg, omdat ze dan veel verpleeghandelingen zal leren doen. Dit sluit 

goed aan op de volgende stap die ze van plan is, het volgen van een opleiding voor 

verpleegkundige. In totaal heeft ze met haar diploma helpende op zak nog vijf jaar 

te gaan, rekent ze me voor: drie jaar verzorgende en dan instappen in het tweede 

jaar van een driejarige opleiding verpleegkunde op mbo-niveau (niveau 4). Ze zou 

drieëntwintig zijn als ze echt klaar is. 

Ik ben nog jong, ik kan het nu nog doen, dus daarom doe ik het gewoon in één 

stuk door. Nog vijf jaar, dan stop ik ermee. Dan heb ik drie diploma’s en kan ik 

alle drie de kanten op, dan ben ik klaar. Misschien doe ik dan nog wel eens een 

cursus, dat lijkt me wel leuk ernaast, maar niet meer naar school.

Het vervolg past in Melissa’s toekomstplannen. Haar droom verpleegster te worden 

is deel van een reëel traject geworden. Als ik vraag wat ze zich voorstelt bij werken in 

een ziekenhuis, welke richting ze bijvoorbeeld het liefst op zou willen, zegt Melissa 

dat het fijne juist is dat je met verpleging alle kanten op kunt. Half grappend zegt ze 

dat comapatiënten verplegen haar wel wat lijkt. Een vriend van haar vader lag laatst 

in coma en toen is ze een paar keer gaan kijken. “Dan hoor je tenminste niet de hele 

dag: ‘zuster, mag ik dit?’ Iedereen houdt zijn mond, iedereen slaapt...” Kennelijk kijk 
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ik geschokt, want gauw verontschuldigt ze zich: “ik ben echt een heks, ik ben echt 

erg”. Hardop peinzend meent ze dat het op den duur ook wel erg saai en stil zou zijn. 

“Dat contact ga je dan missen, je zal toch wel willen praten.” Op een meer serieuze 

toon zegt Melissa dat ze het liefst zoveel mogelijk verschillende onderdelen van de 

gezondheidszorg wil leren kennen. Ze is niet bang voor uitdagingen en ingrijpende 

ervaringen. Zo ziet ze ernaar uit een aantal bevallingen bij te wonen en sterfgevallen 

mee te maken. Ze vertelt spijtig dat het tot nu toe niet is voorgekomen dat een van 

de bewoners waar ze voor zorgde overleed tijdens haar stagedagen (“Dat geluk heb 

ik nog niet gehad”). In het verpleeghuis is op dat laatste meer kans, verwacht ze. Ze 

wil graag eens iemand afleggen, al lijkt het haar ook eng.

Melissa’s leven en streven staat voorlopig in het teken van scholing en werk, net 

als dat van haar vriend die een werken-leren traject volgt bij Stork. Het werk dat 

Melissa doet kent hij van de verhalen van zijn moeder en een tante, die ook in de 

ouderenzorg werken. Hij maakt grapjes over onderdelen van de ouderenzorg die 

hem vies lijken (‘Moet je mensen met poep schoonmaken? Ga weg!’), maar luistert 

meestal begripvol naar haar ervaringen van de dag. Hij vindt het prima dat ze verder 

leert. 

Ik merk op dat veel vrouwen van Surinaamse afkomst in de zorg werken en vraag 

me hardop af waarom.24 Melissa beaamt het en stelt dat het een kwestie van inborst 

en opvoeding is. “Wij zijn veel zachter met mensen, weet je. We hebben ook eigen 

opa’s en oma’s en die behandel je ook met liefde. Zoals je je opa en oma behandelt, 

zo behandel je andere mensen ook.” Als ik tegenwerp dat mensen van Nederlandse 

of bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst toch ook opa’s en oma’s hebben die ze over 

het algemeen met liefde ‘behandelen’, weifelt ze. “Ja, maar die zie je vooral in de 

administratie, leidinggeven, dat soort dingen. Ik denk dat mensen uit Suriname 

gewoon de hele dag bezig moeten zijn. Ik zou niet achter een computer kunnen, dat 

is echt niets voor mij. Ik kan niet de hele dag zitten. Ik moet gewoon bezig zijn. Als 

ik ga zitten, dan val ik zo in slaap.” Ze zegt het een goede ontwikkeling te vinden dat 

meer mensen van Surinaamse afkomst, meer “kleurlingen” zoals ze het zelf noemt, 

hogerop gaan. “Dat scheelt weer. Dan verandert het toch wel een beetje.” Voorlopig 

is ze zelf druk bezig aan haar weg omhoog, net als Zina, die de opleiding voor 

verzorgende al bijna afgerond heeft.  

 

6.5. Dit hoef ik geen jaren te doen - Zina
Zina is geboren in Mogadishu, Somalië. Ze is de op één na oudste van zeven kinderen 

en heeft een broer boven zich. Haar familie was rijk, ze woonden vroeger in een villa 

en hadden personeel in dienst. Toen ze op de middelbare school zat en bezig was 

zich voor te bereiden op de universiteit, brak de oorlog uit.25 Net als in het verhaal 

van Zahra en Yasmine is de herinnering aan de oorlog als een film: direct en heftig. 
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Zina vertelt haar verhaal over de oorlog en de vlucht in één lange ruk, met schorre 

stem, maar nooit in tranen. Ze sleept me mee van de eerste tekenen van oorlog in haar 

geboortestad tot aan de aankomst op een perron van Rotterdam Centraal. Ik koos 

voor een samenvatting die de lengte en intensiteit van het vluchtverhaal geen recht 

doet, maar ruimte laat voor de jeugdherinneringen aan de goede tijd voor de oorlog 

en voor het verhaal dat volgt op de aankomst in Nederland. Kleine fragmenten uit 

het vluchtverhaal maken de angst die Zina doorstaan heeft invoelbaar en vormen 

tevens een verbinding naar haar politieke bewustzijn, dat aan het eind van het 

interview ter sprake kwam. 

“Het was een lange weg om hier te komen”, verzucht Zina, als ze terugdenkt aan 

de dag dat het oorlogsgeweld haar leven binnenkwam. Onder de les vielen de eerste 

bommen. Ze herinnert zich hoe ze met een buurmeisje in paniek het schoolgebouw 

uitvluchtte. Normaal werden ze gebracht en gehaald met de auto, omdat ze in een 

buitenwijk woonden. Ze renden achter andere rennende mensen aan, zonder te 

weten waar naartoe. Uren later stopten ze bij een boom om uit te rusten. Ze vroegen 

aan een man met een pickup de weg. Hij vroeg onmiddellijk van welke stam ze 

waren. Ze probeerden zich van de domme te houden, omdat ze wisten dat ze gevaar 

liepen als lid van de Darood, die verwant is met de clan van voormalig president 

Sherwaarke.26 

Als je zegt, ik ben van die stam, dan maken ze je af. Dus je moet liegen. Maar ze 

kunnen het verschil wel zien en ze horen het ook aan je praten... Hij zei: ‘ik geef 

jullie een lift, maar dan wil ik weten van welke stam jullie komen’. Maar als we 

zeggen: we komen van jouw stam, dan gaat hij verder vragen, weet je, hoe heten 

je ouders... Want ze kennen elkaar heel goed. Elke stam kent zijn mensen goed.

De man behoorde bij de stam die volgens Zina de oorlog begonnen was, de Hawiye. 

De lift ging niet door. Huilend zakten de meisjes neer onder de boom. Het was 

heet, herinnert Zina zich, en ze hadden sinds die ochtend niets meer gegeten of 

gedronken. 

Ik zei tegen mijn buurmeisje: ‘we blijven hier zitten, we zien het wel als we dood 

gaan’. Mijn moeder was toen nog in het buitenland en mijn vader ook. Mijn 

moeder was diezelfde dag teruggevlogen, want ze dacht: de kinderen gaan dood. 

Mijn moeder kwam dezelfde dag, maar ze kwam ‘s avonds, en ik was ‘s avonds 

nog niet thuis. Ik zat gewoon daar, onder die boom! Ik zei: ‘we kunnen geen kant 

meer op. We moeten hier blijven zitten’. 

Gelukkig kwam er hulp. Zina legt uit dat mensen in Somalië gewoon zijn elkaar te 

helpen. Een oude vrouw haalde hen in huis, een heel klein huis, vult Zina aan, en gaf 
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hen te drinken. Ze mochten de nacht bij haar doorbrengen, hoewel de vrouw ook 

informeerde naar hun clanverwantschap. Al pratend roept Zina de geluiden van die 

nacht op: de stad werd de hele nacht gebombardeerd en overal hoorde je rennende 

voeten van vluchtende mensen. “Het leek wel of de hel was losgebroken, iedereen 

rent.”  

Het werd een angstige nacht. Zina deed geen oog dicht omdat ze bang was 

verkracht te worden. De vrouw was de volgende ochtend argwanend en vroeg 

opnieuw van welke stam ze waren. ‘Jullie lijken niet op onze stam. Jullie zijn 

lichter. Jullie wonen toch daar, in die rijke buurt? Dan zijn jullie van die stam!’ Zina 

bezwoer haar dat ze niet rijk was, maar met haar moeder in een klein huisje naast 

een villa woonde. Haar stem klinkt schril bij de herinnering aan de angst die ze die 

nacht voelde (“Je moet echt liegen, anders gaan ze je afmaken!”). Uiteindelijk liet de 

vrouw hen gaan. Ze regelde een lift en gaf hen brood voor onderweg. Het was een 

enge rit, achterin, naast twee vreemde mannen. Zina vertelt hoe ze begon te gillen 

en schreeuwen om voorin te mogen zitten. Ze lieten zich een eind van hun huis 

afzetten, omdat ze anders alsnog hun afkomst zouden verraden. 

Toen Zina eindelijk thuiskwam, trof ze een leeg huis. Iedereen bleek al gevlucht. 

Gelukkig kwam haar moeder later op de dag terug om haar te zoeken. Ze bracht 

haar kinderen onder bij een tante, in een dorp op drie dagen lopen van Mogadishu. 

Als je de stad wilde verlaten mocht je geen auto meenemen. Ze bleven drie weken 

in het dorp en trokken vervolgens verder, in de richting van Kenia, met het plan de 

grens over te steken. Toen dat uiteindelijk lukte – moeder had nog sieraden die ze 

verpatste om aan eten en vervoer te komen – wachtte een onzekere tijd. Na twintig 

weken lukte het in Nairobi vliegtickets en valse paspoorten te bemachtigen en 

vertrokken ze naar Parijs. Bij aankomst ontdekte de douane de vervalsing. Ze werden 

opgesloten in een politiecel en kregen drie dagen lang alleen water en thee. Zina was 

geschokt en herinnert zich dat ze tegen haar moeder zei: ‘Is dit Europa?’ Na enig 

heen en weer gepraat werden ze op eigen verzoek op de trein gezet naar Nederland, 

naar hun neef. Moeder had haar echte Somalische paspoort nog, met alle kinderen 

erin bijgeschreven, dus waren ze volgens de Franse politie vrij om te gaan, mits ze de 

reis zelf betaalden.27 Ze gingen met de trein naar Rotterdam en stonden een paar uur 

later verdwaasd op het station. 

Zina herinnert zich dat ze haar ogen uitkeek. De Europeanen die ze in 

Mogadishu had gezien waren allemaal bruinverbrand door de zon. Nu zag ze voor 

het eerst van haar leven “echt witte mensen”. Van een aardige Arabisch sprekende 

voorbijganger leenden ze kleingeld voor de telefoon en belden hun neef. Ze moesten 

wachten tot hij klaar was met zijn avonddienst. Hij haalde hen op met de auto en 

bracht hen wegens plaatsgebrek bij hem thuis midden in de nacht naar de politie 

om zich als asielzoekers te melden. Diezelfde nacht bracht de politie hen naar het 

OC (onderzoekscentrum) in Eindhoven.28 Zina had het gevoel alsof ze opnieuw 
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in een gevangenis was beland. Ze vertelt dat ze zich net een beest voelde toen ze 

vingerafdrukken en foto’s moest laten maken. Haar stem schiet omhoog, als ze 

verontwaardigd zegt: “Wij zijn geen criminelen, hoor!”, om vervolgens te lachen om 

de herinnering aan die verschrikkelijke, verwarrende eerste nacht in Nederland. 

Drie maanden later kregen ze met zijn allen de A-status en waren daarmee 

verzekerd van een legaal bestaan in Nederland. Ze werden overgeplaatst naar het 

AZC (asielzoekerscentrum) in Meppel, waar vader zich maanden later bij hen 

voegde. Toen de oorlog uitbrak, was hij in Italië. Pas veel later ging hij terug naar 

Mogadishu, en had vervolgens moeite het land weer uit te komen. De overgang 

van een luxe leven in een buitenwijk van Mogadishu naar een karig bestaan in een 

asielzoekerscentrum in Drente, waar ze met zijn allen één kamer moesten delen, was 

groot en gaf veel spanningen. Zina had vaak nachtmerries en moest er vreselijk aan 

wennen alles zelf te doen. 

Je hebt nachtmerries, ‘s avonds, dus het is heel moeilijk om alles te verwerken. 

Opeens word je helemaal volwassen! Ik had nog nooit gekookt en opeens moest 

ik gaan koken. Het was allemaal teveel voor me. We kregen begeleiding, van een 

soort psychiater, zeg maar. Ze ging ons begeleiden en vertellen hoe het zit, wat 

je moet doen, welke school je wilt... Ze begeleiden heel goed. Er waren zoveel 

kinderen daar, asielzoekerskinderen, buitenlandse kinderen. Ze hebben zoveel 

meegemaakt. Sommigen hebben mensen zien vermoorden, sommige kinderen 

waren helemaal gek geworden. Anderen waren normaal, wel een beetje agressief 

of zo, maar niet echt gek. Dus ze gaan je begeleiden, ze zeggen dat het hier anders 

is, dat je niet bang hoeft te zijn. Je mag zeggen wat je wil. Het is een heel ander 

leven, echt heel anders.

Zina raakte bevriend met meisjes uit Bosnië. Ze speelden samen basketbal of voetbal. 

Ook hielp ze andere Somalische vluchtelingen door voor hen te tolken. Ze deed het 

zo goed dat ze al snel gevraagd werd om het betaald te komen doen, als vakantiewerk. 

Ze sloeg het aanbod af, omdat ze vond dat haar Nederlands er niet goed genoeg voor 

was. Ze bleef wel als vrijwilliger werken in het AZC, na schooltijd, ook nadat ze 

verhuisd waren naar een eigen woning in Emmen. Ze vond het belangrijk anderen 

te laten zien dat het leven verder gaat. “Ik ga verder” werd haar levensmotto. 

Het is wel heel zwaar, maar je moet alles snel oppakken, anders lukt het niet, 

anders zak je in de put. We hebben dat meegemaakt, we hebben dat gezien, 

maar we moeten verder. Het leven gaat verder. We kunnen niet gaan zitten 

janken en denken: ik heb dat meegemaakt. Ik zeg: ik ga verder. Daar heb ik voor 

gekozen, om verder te gaan. En dat is echt een heel moeilijke beslissing, want je 

ziet alles voor je, hoe de mensen om je heen dood neervielen en alles... Dat heb 
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je meegemaakt. Maar ik zeg: ik moet verder. Ik kan hier zitten treuren, maar dat 

helpt ook niet. Dat heeft geen zin. Als ik daar werk, als ik die mensen zie, als er 

nieuwe vluchtelingen komen, dan zie ik mezelf in hen. Ik ken hun verhalen, 

want ik heb het zelf meegemaakt, ik weet hoe het voelt. Die mensen hebben een 

kind verloren en zitten te huilen. Je hebt alles verloren, in één keer. Alles, echt 

alles. Dus ja... Het waren moeilijke tijden, maar - het leven gaat verder. 

Het leven ging verder, maar het huwelijk van haar ouders liep vast. Vooral haar 

vader kon niet wennen in Nederland. Hij bleek een tweede vrouw en twee dochters 

te hebben in Italië, waar hij voor de burgeroorlog uitbrak vaak voor zaken was. 

Haar moeder kon het niet verkroppen. Het voortdurende samenzijn in een kleine 

eengezinswoning werkte op haar zenuwen. “Vroeger was ze een sterke vrouw, ze had 

status en iedereen liep achter haar aan”, vertelt Zina. Met de oorlog raakte ze alles 

kwijt. “Al haar geld, het bedrijf, alles is weg. Nu heeft ze niets meer. Ze is alleen maar 

vrouw met kinderen. Ze is niets meer nu.” 

Na veel ruzies ging vader apart wonen, eerst in Emmen en later, na de scheiding, 

in Rotterdam. Het werd moeder te benauwd in Emmen en ze besloot met de 

kinderen te verhuizen naar Amsterdam. Ze had er behoefte aan dichter bij de 

groeiende Somalische gemeenschap te zijn.29 Zina had toen net het eerste jaar van 

de lange opleiding voor verzorgende gedaan in Emmen. Ze kon zonder problemen 

overstappen naar de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Ik leerde haar 

kennen in het derde en laatste jaar van de opleiding. Kort na het interview haalde 

ze haar diploma. Ze had zich toen al ingeschreven voor een vervolgopleiding 

verpleegkunde op hbo-niveau, in het AMC (Academisch Medisch Centrum).30 

In het interview wisselt Zina jeugdherinneringen aan de goede tijd voor de 

oorlog, het aangrijpende verhaal van de vlucht en van de verwarring na aankomst 

in Nederland af met meer alledaagse bespiegelingen over schoolgaan in Emmen en 

Amsterdam. Ze kan goed vertellen en ik luister ademloos. Ik ben onder de indruk 

van haar vastberadenheid hier grond onder haar voeten te krijgen en de weg die ze 

daartoe tot nu toe bewandeld heeft. Ze weet wat ze wil en vooral ook wat ze niet 

wil: nooit afhankelijk zijn van een man en geen “laag werk” doen, in geen geval 

huishoudelijk werk. 

De val die het gezin door oorlog en vlucht maakte dreigde Zina’s toekomstplannen 

aanvankelijk te smoren. De opbouw van een nieuw bestaan in Nederland verliep de 

eerste jaren moeizaam. Somalische diploma’s waren niet geldig, bovendien lagen 

de officiële papieren nog thuis, in Mogadishu. Zina schetst in grote lijnen haar 

wordingsgang in Nederland. Ze pikte in het onderzoekscentrum in Eindhoven, in 

de rij voor het eten, haar eerste woorden Nederlands op: ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’. 

Na een korte cursus Nederlands in het asielzoekerscentrum in Meppel kreeg ze het 

advies naar het ivbo (individueel voorbereidend beroepsonderwijs) te gaan.31 Daar 
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zag ze niets in (“het was veel te laag voor mij!”) en ze besloot haar tijd te gebruiken 

om eerst beter Nederlands te leren. Via de Springermavo in Emmen, volgens Zina 

een speciale school voor buitenlandse kinderen die in eigen land al een soort 

mavo hebben gedaan, kon ze na een jaar beginnen aan de mbo-opleiding voor 

verzorgende.32 Ze overwoog even de administratieve kant op te gaan, maar besloot 

dat het te saai was voor een beweeglijk iemand als zij. “Ik ben iemand die echt actief 

is, ik loop veel en ik doe veel, dus ik dacht: ik wil niet op kantoor zitten, achter een 

bureau. Dat hoeft niet voor mij.” 

Op de scholen die Zina, haar zussen en broers bezochten in Emmen waren ze de 

eerste en enige zwarten, zoals ze het zelf noemt. In het begin was het moeilijk. “Je 

komt uit een ander land, je kent de taal niet... Je moet echt sterk zijn om verder te 

gaan. Ik heb er veel voor gedaan, eerlijk gezegd. En nu ben ik zover gekomen. Het 

was een lange weg...” Om duidelijk te maken hoe lang de weg was vlecht ze haar 

herinneringen aan de verschillende scholen die ze bezocht in Mogadishu, Emmen 

en Amsterdam door elkaar heen. Dat ze van zichzelf wist dat ze goed kon leren, gaf 

haar de kracht door te zetten. 

Op school in Mogadishu haalde ze altijd goede cijfers. Ze was, gezien de welstand 

en het aspiratieniveau van haar familie, voorbestemd om te gaan studeren. Haar 

ouders, ieder met een eigen im- en exportbedrijf, waren veel van huis. Zina vertelt 

dat ze er hard voor gewerkt hebben, allebei, om hun kinderen een goede toekomst te 

geven. Haar moeder had een zware jeugd en trouwde jong, zoals toen gebruikelijk. 

Ze kwam uit een arme familie en groeide op in een dorp in Zuid-Somalië, toen nog 

een Italiaanse kolonie.33 Hoe ze met haar echtgenoot in de hoofdstad terechtkwam, 

vertelt Zina niet. Evenmin hoe ze beiden een eigen bedrijf opzetten en uitbouwden. 

Ze benadrukt hoe haar ouders met hun inkomen niet alleen voor hun eigen gezin 

zorgden, maar ook voor een uitgebreid netwerk van familieleden. Tijdens hun 

afwezigheid was oma de baas in huis. De les die ze al jong meekregen was conform 

het leven dat haar ouders leidden: als je iets van je leven wilt maken, zul je er hard 

voor moeten werken en vechten. “Dus we doen echt ons best om verder te komen”, 

concludeert Zina en voegt er zacht aan toe: “als het kan”. 

Van haar schooltijd in Mogadishu herinnert ze zich vooral de strenge discipline. 

“Docenten zijn machtig daar, ze zijn je vader en je moeder. Je mag niet brutaal zijn 

of schreeuwen, zoals hier, anders gaan ze je slaan! Wij zijn zo opgevoed, weet je, met 

respect voor oudere mensen.” Zina was bang voor de docenten en vooral ook voor de 

directeur. Die liet haar als ze te laat kwam voor straf de hele school schoonmaken, 

inclusief de toiletten. De gemiste lessen moest ze op een later tijdstip inhalen. Zina, 

haar broers en zussen kwamen regelmatig te laat. Ze werden met de auto gebracht, 

vanuit hun dure villawijk, maar kwamen onderweg vaak in een file te staan. Ook werd 

streng gelet op netheid. Voor het betreden van de school moesten ze in een lange rij 

gaan staan en werd gecontroleerd of hun uniform onberispelijk schoon en gestreken 
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was en hun haren gekamd. Lachend vergelijkt Zina de strenge schoolpraktijk met de 

discipline in een leger, zoals ze die van de televisie kent. 

Uit haar verhaal komt duidelijk naar voren dat ze zich niet in het schoolse regime 

voegde. Ze rebelleerde openlijk door bijvoorbeeld lang buiten te blijven spelen als de 

bel al gegaan was of na de les op de vuist te gaan met medeleerlingen. Met nauwelijks 

verholen trots meldt ze dat ze een echte vechtjas was, vroeger. Ze werd er twee keer 

om van school gestuurd. Als ik verbaasd informeer waarom ze slaags raakte, legt ze 

uit dat het vaak om kleine dingen ging. Veel kinderen waren jaloers op haar, omdat 

ze rijk was. Daarom scholden ze haar uit. 

Ze denken dat kinderen die rijk zijn niets terugdoen, dat ze bang zijn, dus 

dan gaan ze je te lijf en schelden ze je uit en daar kan ik niet tegen. Dan ging ik 

meteen vechten. ‘Hoe durf je me zoiets te zeggen?’ Mijn broertjes waren niet zo, 

die gingen dan gewoon naar huis. 

Zina schetst een beeld van zichzelf als buitenbeen in de familie. Vroeger had ze 

de “grootste mond van het hele huis”, en veroorzaakte ze met haar opgewonden 

karakter de meeste problemen. Vaak moest ze voor straf op haar kamer zitten, 

terwijl de andere kinderen buiten speelden. Zina herinnert zich hoe ze dan door het 

raam keek, naar de anderen zwaaide en riep dat ze morgen weer buitenkwam. Ze had 

medelijden met zichzelf in die tijd. Het voelde alsof iedereen tegen haar was (“ik was 

zo zielig!”). Ook in Amsterdam, nu zij en haar broers en zussen allemaal nagenoeg 

volwassen zijn, wordt ze gezien als de drukste van het hele stel. “Ik praat altijd en 

ben vaak weg. Ze zeggen: ‘je hebt veel energie!’ [lachend] Ik zeg: ‘ja! Ik kan er niets 

aan doen’.” Volgens haar moeder is ze altijd zo geweest, beweeglijk en actief, en lijkt 

ze daarin precies op haar oma. 

Op de middelbare school, nog altijd in Mogadishu, werd het naar eigen zeggen 

nog erger. Zina beschrijft zichzelf in die tijd als een agressief kind, dat altijd met 

blauwe plekken thuiskwam. Al op de eerste dag moest ze vanwege haar aandeel 

in een vechtpartij bij de directeur komen. “Hij zei: ‘je bent nieuw hier, wat doe je 

nou?’”, herinnert Zina zich. Jaren later werd ze rustiger. Ze ging om met oudere 

meisjes, die als het nodig was voor haar in de bres sprongen. Ze was groot geworden, 

zoals ze het zelf noemt, en nam zich voor niet meer te vechten. “Ik was echt gewoon 

rustig. Ik ben geslaagd. Maar toen was de oorlog gebeurd.” 

Eenmaal in Nederland was het moeilijk zich te houden aan haar voornemen niet 

meer te vechten. Ze moest wennen aan de andere omgangsvormen op school en leren 

dat er door meisjes hooguit gebekvecht wordt. De eerste week op de nieuwe school 

werd ze meteen uitgescholden voor “vieze zwarte”. Het maakte Zina razend en ze 

sloeg erop. “Ik dacht: ik pak ze flink aan, dan houden ze hun bek. Maar ik kwam 

er hier achter dat die kinderen wel schelden, maar daarna gewoon doorlopen. Ze 
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gaan niet vechten.” Ze herinnert zich dat ze meteen tussen de stoere kinderen zat en 

dacht: laat niemand me meer uitschelden, want ik ben de stoerste van de hele school. 

Ook op deze school werd ze al snel bij de directeur geroepen. Dit keer kreeg ze geen 

straf, maar vriendelijke uitleg dat het er in Nederland anders aan toegaat op school. 

Om haar drift te leren beheersen kreeg ze therapie van de schoolpsycholoog. 

Zina vertelt hoe ze later nog één keer bij een vechtpartij betrokken raakte. Ze 

kwam voor haar zusje op dat geslagen werd en sloeg de dader een blauw oog. De 

ouders van de dader, ook een meisje overigens, belden de politie, die tot grote schrik 

van Zina’s moeder kort daarop voor de deur stond. De ouders dreigden met aangifte 

wegens mishandeling en bedreiging. Zina zou tegen hun dochter gezegd hebben dat 

ze haar af zou maken. Het liep met een sisser af. Later werden ze zelfs bevriend, nadat 

het meisje haar verontschuldigingen had aangeboden voor het pesten van Zina’s 

jongere zus. “Het was best wel moeilijk, maar ook gezellig”, zegt Zina achteraf. 

Het eerste jaar op de opleiding voor verzorgende in Emmen was ze opnieuw 

“de eerste en enige zwarte-met-hoofddoek”. Dat was zo bijzonder dat een 

journalist van het lokale dagblad haar kwam interviewen.34 Het artikel, met foto, 

hing jarenlang in de gang van de school. Ze had een leuke tijd op school en werd 

gemakkelijk geaccepteerd, waarschijnlijk omdat de meeste leerlingen wat ouder 

waren, meent ze nu. De kennismaking met het echte werk, tijdens haar eerste stage 

in een verpleeghuis, was minder gemakkelijk. Zina was geschokt, niet vanwege de 

aanblik van de bewoners of door de opdrachten die ze kreeg, maar door de verplichte 

kleding: een kort wit doorschijnend uniform! 

Ik begon bij een verpleeghuis. Ik kwam daar, ik vond het echt een ramp, weet je, 

want ik dacht: stage, leuk, gezellig, maar ik kwam daar en je moest een uniform 

dragen! Een korte rok, héél strak, je ziet je onderbroek. Gàts! Ik dacht: wat is dìt? 

Dus ik zeg tegen de juffrouw: ‘Mag ik een ander huis?’ Ze zegt: ‘Nee, want je krijgt 

nooit een huis waar je gewone kleding mag dragen, je moet altijd een uniform 

aan’. ‘Goed dan’, zei ik. Ik ging het dragen, dat uniform, maar met hoofddoek 

staat het niet! Dus ik moest die hoofddoek afdoen. Die rok komt tot hier, echt 

boven de knie, dus het was geen gezicht met hoofddoek. Ik heb daar tien weken 

stage gelopen. Ik haalde een voldoende. Toen dacht ik: is dìt nou verzorging? 

De hoofddoek paste niet bij het uniform en bovendien suggereerden haar 

begeleiders dat het beter was om zonder hoofddoek te werken, uit consideratie met 

de bewoners. Zina deed haar hoofddoek af. Niemand kwam kennelijk op het idee 

aangepaste kleding toe te staan. 35

Ze vroegen het mij niet letterlijk, maar ze wilden het graag. Ze zeiden tegen mij: 

‘ja, de bewoners zouden het er een beetje moeilijk mee kunnen hebben, want ze 
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hebben misschien nog nooit iemand zwart gezien, en ik bedoel, die hoofddoek, 

laat even zitten, weet je?’ Ik begreep wel dat ze echt wilden dat ik hem afdeed.

Zina heeft nog steeds begrip voor de situatie. Ze paste zich aan, maar de manier 

waarop haar te verstaan gegeven werd dat ze haar hoofddoek af moest doen, vond ze 

niet prettig. Die manier is exemplarisch voor de manier waarop in Nederland vaker 

aanpassingen verwacht worden van nieuwkomers op de werkvloer: indirect, met een 

beroep op de gevoeligheden van derden. De reactie van Zina is kenmerkend voor 

de strategieën van veel nieuwkomers: aanpassing met een in de situatie en op het 

moment zelf onuitgesproken, maar in terugblik kritische ondertoon. 

In de wandelgangen van het Drentse verpleeghuis ging Zina door voor 

Marokkaanse of Hindoestaanse. Andere categorieën niet-Hollands waren daar in 

die tijd blijkbaar onbekend, stelt ze. De reacties van bewoners op haar verschijning 

liepen uiteen van belangstellend tot uitgesproken negatief. Ze herinnert zich dat 

sommigen “gesloten” waren en anderen meer “open”, zoals ze het eufemistisch 

omschrijft. De meesten hadden nog nooit van Somalië gehoord. 

Dan zeggen ze: “Somalisch? Waar zit dat dan?” Dus ik zeg: ‘in Afrika’. Ja, dan 

moet je het uitleggen en sommigen waren echt helemaal open, sommigen waren 

een beetje... ja, racistisch kun je niet zeggen, maar ze waren gesloten en wilden 

niks van me weten... En sommigen zeggen: ‘blijf met je vuile poten van me af! 

Blijf van me af’, want ze raken in paniek. Dus ik zeg tegen mijn stagebegeleider, 

ik zeg: ‘ik vind het niet erg hoor dat ze dat zeggen, maar ik vind het wel vreselijk 

dat ik iemand zit te helpen en dat die dat dan tegen me zegt! Daar kan ik niet 

tegen’. Dat accepteer ik niet, weet je.

Zina vond grove uitlatingen in de trant van “blijf van me af” onacceptabel. 

Toch confronteerde ze de spreker er niet direct mee, maar ging ermee naar haar 

stagebegeleider. Ze zegt nu het niet te accepteren, maar geeft in haar verhaal ook 

blijk van inlevingsvermogen in de gedachtewereld van de betreffende bewoners. Ze 

herinnert zich dat haar stagebegeleider en het afdelingshoofd gingen praten met 

een van de bewoners die zo heftig op haar reageerde. De bewoner verontschuldigde 

zich, door te zeggen: ‘Ik heb nog nooit een gekleurd iemand gezien en ik vind het 

zo eng. Ze lijkt ook nog zo jong! Dus misschien weet ze ook niks!’ Zina schiet in de 

lach als ze eraan terugdenkt. “Ik zei: ‘sorry hoor, je hebt gelijk, ik weet niks. Ik ben 

eerstejaars, dus ik moet nog leren, misschien maak ik fouten, maar van mijn fouten 

leer ik ook’.” Als om het pijnlijke van de herinnering te verzachten, voegt ze er snel 

aan toe: “Maar sommigen waren echt heel open, hoor, en heel aardig en ze wilden 

alles van me weten”. 
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Je vertelt het nu zo gemakkelijk, maar voelt het niet heel rot als iemand je zo benadert? 

Het voelt wel rot, ik schrok ook de eerste keer. Maar dan heb ik zoiets, die 

mensen zijn oud, ze weten niet beter. En ik geef hen gelijk, ze hebben nog nooit 

een zwart iemand gezien... Ik zou zelf ook zo reageren als ik daar in Afrika was en 

voor het eerst een blanke zag, weet je. Dus ik begreep het toen wel, maar aan de 

ene kant had ik zoiets: wat naar, weet je. Hoe kunnen ze nou zoiets doen? Even 

had ik echt zoiets: shit, als het zo is, dan wil ik niet meer! [lacht] Maar ja... Ik heb 

deze opleiding gekozen, en ik zie wel, dacht ik toen. 

Zina liet zich door dergelijke ervaringen niet uit het veld slaan. Net als veel van 

haar klasgenoten hield ze kwetsende uitlatingen op afstand met de vergoeilijkende 

gedachte: “ze weten niet beter”. 

Zina hield vol, maar besloot alles op alles te zetten om verder te komen. In haar 

ogen betekent de keuze voor een opleiding dat je bereid moet zijn om je aan te 

passen aan de eisen die gesteld worden. Dat deed ze zo goed als ze kon. Moeilijk 

bleef het vanzelfsprekend gemengde karakter van de groep bewoners voor wie ze 

moest leren zorgen. De opdracht mannen te wassen deed haar ernstig twijfelen over 

haar beroepskeuze. Als ze erover vertelt, klinken de vrees en ongemakkelijkheid van 

de eerste keer nog in haar stem door. Ze herinnert zich dat ze op haar benen stond te 

trillen aan het bed van de man die ze moest wassen. Die stelde haar gerust en zei dat 

ze niet bang hoefde te zijn. Een ander kreeg echter een “stijve” tijdens het wassen en 

deed haar bijkans op de vlucht slaan. Ze had vooral moeite met jonge mannen, die 

in een verpleeghuis zaten vanwege gedeeltelijke verlamming door bijvoorbeeld een 

auto-ongeluk. “Maar je kunt niet wegrennen. Het is jouw wèrk!”

Haar ervaringen als stagiaire in verschillende verpleeghuizen en verzorgings- 

huizen overziend concludeert Zina dat stagiaires onverantwoord hard moeten 

werken. “Ik hoef dit geen jaren te doen”, sprak ze zichzelf moed in, als ze voor elf 

uur ‘s ochtends dertig mensen uit bed en in de kleren moest helpen. Ze vertelt hoe 

een normale werkdag er in die stageperiode uitzag. Onderstaand fragment geeft een 

goed beeld van de problemen die jonge stagiaires in de ouderenzorg dagelijks het 

hoofd moeten zien te bieden. 

Ik begon om zeven uur. Dan ga je eerst medicijnen delen. Daarna ga je ontbijt 

rondbrengen. Sommige mensen moeten vroeg naar gym of naar therapie. Die 

moet je eerst wassen en aankleden.Voor elf uur moet je die mensen effe af hebben, 

want om elf uur gaan ze allemaal naar beneden, koffiedrinken, dus elke bewoner 

wil vroeg uit bed komen. [zuchtend] Ik dacht: moet ik dit de rest van mijn leven 

gaan doen? Ik was echt kapot. Er is heel weinig personeel, weet je. Je moet verder, 

al die mensen moet je verzorgen, al die bewoners. De hele gang. Dus twintig, 

dertig bewoners zitten op één gang. En die gang moet je helemaal alleen doen! 
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Ze zeggen allemaal tegen ons: ‘ja, jullie zijn derdejaars. Jullie moeten alles alleen 

kunnen’. Dus wij gingen alleen. Elke dag gingen we alleen naar die gang. Haaaa, 

hoe kapot ik was... Dus ik zeg: ik kan het wel, hard werken, maar dan, na een jaar 

kan ik helemaal niet meer werken, want mijn rug is kapot. Na een jaar krijg je 

een hernia. Ik zeg: nee, ik hoef dit geen jaren te doen. Maar weet je wat zo erg is? ‘s 

Middags heb je niks te doen! ‘s Middags heb je niks te doen, want alles is gedaan. 

Alleen maar eten geven en de borden weer afhalen en naar de keuken brengen. 

En dan ga je zelf eten of zo. Misschien word je een keer gebeld, of gepiept. Moet 

je iemand uit de wc halen. Verder doe je niks. Mensen slapen. ‘s Middags, tot 

vier uur, heb je niks te doen! Je deelt nog een keer koffie of thee, je maakt een 

praatje en dan ga je naar huis. Met bewoners praten, dat vind ik prachtig, maar ‘s 

morgens is het weer zweten aan alle kanten. Rennen, rennen, rennen, rennen. Op 

een gegeven moment zei ik: ik ren niet meer. Ik doe het gewoon rustig aan en ik 

zie wel hoe laat ik klaar ben en anders ga ik ‘s middags gewoon verder.

De ervaring van de dagelijkse gang van zaken in een verzorgingshuis heeft Zina’s kijk 

op de organisatie van de professionele ouderenzorg in Nederland blijvend gevormd. 

Zina meent dat gebrek aan personeel en hoge werkdruk goede zorgverlening 

onmogelijk maken. Mensen worden volgens haar als een “ding” behandeld. Er is 

geen tijd voor mensen die depressief zijn, die geknuffeld willen worden of willen 

praten. Ze verwijt het de verzorgenden niet. “Ik geef die mensen gelijk, ze hebben 

geen tijd.” 

Op het moment van het interview heeft Zina haar diploma verzorgende bijna 

op zak. Toch identificeert ze zich niet met de beroepsgroep. Ze spreekt afstandelijk 

over zorgverleners (“die mensen”), alsof ze geen deel van hun groep uitmaakt. De 

organisatie van de ouderenzorg als in een verzorginghuis strookt niet met haar 

persoonlijke opvattingen over goede zorg en evenmin met de uitgangspunten voor 

professioneel verzorgen die ze leerde op de opleiding. Ze voelde zich tijdens de stages 

niet geroepen of in staat op de werkvloer verandering te bewerkstelligen, maar keek 

alvast reikhalzend naar werkterrein elders, hogerop. Dat dit betekent dat ze de 

komende jaren zal moeten studeren is eerder een uitdaging dan een schrikbeeld.   

Zina ziet haar toekomst heel duidelijk in Nederland. Na acht jaar hier is teruggaan 

naar Somalië voor haar geen optie. Ze heeft het erg naar haar zin in Amsterdam (“Ik 

vind het prachtig om hier te wonen”). Ze gaat graag uit, werkt in het weekend bij 

V&D en is actief in een zelfopgerichte Somalische jongerenorganisatie, waar ze met 

vier anderen de leiding heeft. Ze organiseren feesten en andere culturele activiteiten 

en onderhouden contact met Somaliërs in de diaspora, via internet (“Ze wonen 

overal in de wereld, echt óveral in de héle wereld. Als ik op internet zit dan vind ik 

ze in landen waar ik nog nooit van gehoord heb, waarvan ik niet wist dat je daar ook 

heen kon vluchten!”). Hun ideaal is dat jongeren de stammenstrijd ontstijgen en ze 
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hopen daar met hun organisatie een bijdrage aan te kunnen leveren. Ze vertelt dat 

haar moeder er dagelijks naar verlangt terug te keren, maar wel inziet dat het nog te 

onveilig is. “Het is geen land meer”, constateert Zina. Ze is er vrij nuchter onder. “Nu 

hebben we dit leven opgepakt. We wonen hier, we moeten hier leven, en we moeten 

ons dus aanpassen. We moeten kunnen meedraaien in de samenleving, want anders 

loop je achter.” 

Teruggaan is ook problematisch omdat ze in Somalië gediscrimineerd worden 

vanwege hun Nederlandse paspoort en hun langdurige verblijf in het buitenland. 

Dat merkten ze vorig jaar, toen ze in Mogadishu waren om een oma te begraven. 

Al bij de douane moesten ze extra betalen (“Ik zeg tegen die man: ‘we zijn gewoon 

Somalisch, we hebben alleen maar een ander paspoort!’ ‘Ja’, zegt ie, ‘maakt niet uit, 

je moet meer betalen!’ We moeten meer betalen dan de andere mensen, dan denk 

ik: waarom?”). Ook in de eigen familiekring kijken sommigen hen scheef aan en 

verwijten hen arrogantie: “Jullie moeten niet denken dat jullie nu Nederlanders 

zijn!” Zina vindt zulke gedachten onzinnig. “Ik ben Somalisch, ik heb alleen maar 

een ander paspoort. Het is alleen maar een andere nationaliteit.” 

Ze stelt zich voor dat ze ooit wel teruggaat, over een paar jaar, als ze haar hbo-

diploma heeft en geld verdiend heeft. Gekscherend voegt ze eraan toe: “een rijke 

man zoeken!” Haar moeder waarschuwt haar dat ze steeds ouder wordt en dan 

niet meer aan de man komt, maar Zina is niet bang over te schieten. “Ik zie wel, als 

ik klaar ben met school.” Ze is blij dat het in Nederland heel gewoon is om na je 

dertigste, of zelfs op je veertigste, meent ze, nog te trouwen. Het geeft haar de ruimte 

door te studeren en een carrière op te bouwen. Bovendien sluiten studie, carrière en 

liefde elkaar niet uit. Zina vertelt over haar vriend in Rotterdam, met wie ze tegen de 

zin van haar vader en met weifelende instemming van haar moeder (“God straft jou, 

niet mij”) een relatie heeft. Haar vriend vindt het niet nodig dat ze verder leert. Zina 

blijft echter bij haar verlangen zelfstandig te zijn en goed voor zichzelf te kunnen 

zorgen. In haar dromen wordt ze nog steeds het liefste arts, maar als dat niet kan 

is ergotherapeute ook goed (“dat vind ik ook best wel hoog”), of, als dat niet lukt, 

wijkverpleegkundige. 

Dan zit je niet binnen, weet je. Je loopt buiten, je fietst, je gaat van het ene 

huis naar het andere huis... Dat vind ik prachtig. Je werkt in je eigen tempo, 

zelfstandig. Je werkt zoals je zelf wilt. Niemand kijkt je op de vingers en zegt dat 

je het fout doet. 

Zina’s enige zorg is dat haar Nederlands niet goed genoeg zal zijn als ze verslagen 

moet schrijven in het hbo. “Soms schrijf ik wel goede zinnen, maar soms ook 

zinnen waar de docenten niets van begrijpen!”, vertelt ze lachend. Aan het eind van 

het interview - een vriendin staat te wachten voor de deur van het lege klaslokaal 
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waar we ruim twee uur onafgebroken hebben zitten praten - verzucht Zina met 

een stralende lach op haar gezicht: “Ik heb een druk leven”. Het volgen van steeds 

hogere opleidingen in de gezondheidszorg is daar een belangrijk deel in, net als in 

het leven van Angela.  

6.6. Ik doe het gewoon uit liefde - Angela
Angela kan met haar verhaal model staan voor het ontkrachten van het beeld van 

de problematische migrantenjongere uit een eenoudergezin. Haar moeder heeft 

vijf kinderen van drie verschillende mannen die ze grotendeels alleen opvoedde. 

Afwisselend werkte ze of leefde het gezin van de bijstand. Indertijd verdiende ze 

de overtocht van Suriname naar Nederland met het inpakken van sinaasappels in 

kisten. Ze had toen al een zoon. Angela is de jongste van de vijf. Ze herinnert zich hoe 

moeilijk het soms was, vroeger, om de eindjes aan elkaar te knopen. Als er iets kapot 

ging in huis, was dat een ramp. Toch heeft ze vooral positieve herinneringen aan 

haar jeugd. “Mijn moeder was er altijd, voor mijn gevoel. Als ik sliep, ging ze werken 

en als ik wakker werd, dan was ze er weer.” 

Het interview vindt plaats na afloop van de examens, op verzoek van Angela bij 

haar thuis. Als ik binnenkom, word ik getroffen door de prettige sfeer in huis en 

hartelijke ontvangst. Portretten van stralende kinderen en kleinkinderen hangen 

aan de muur, een papegaai kwettert gezellig op de achtergrond en de grote bank 

middenin de woonkamer nodigt uit samen lekker onderuit te zakken, met de 

cassetterecorder tussen ons in. Rechts van de bank staat een wandrek met goden- en 

andere beeldjes, waaronder een Boeddha en een Hollywood Best Mother Trophee. Ernaast 

hangt een foto van oma, moeders moeder, die vier jaar geleden overleed. Mijn oog 

valt op een portret van Angela als dertienjarige, waarop ze eruit ziet als volwassen 

vrouw: een beetje stijf kapsel met grove krullen (nu heeft ze kleine krulletjes), een 

diep decolleté en veel make-up.

Na een korte uitleg over de foto’s rondom, opent Angela zelf met te vertellen 

hoe ze voluit heet, hoeveel broers en zussen ze heeft en hoe ze opgegroeide in de 

Bijlmer. Jarenlang was dat haar wereld en wist ze bij wijze van spreken niet waar 

het Leidseplein was. Ze beschrijft de Bijlmer als een op zichzelf staand dorp, waar 

iedereen elkaar kende en het veilig spelen was. Vandaar dat ze zichzelf lachend 

omschrijft als boerin uit de Bijlmer. Tot de Bijlmerramp in 1992, die ze van dichtbij 

meemaakten, piekerden ze er niet over te verhuizen.36 Inmiddels is ze blij dat ze 

zijn verhuisd naar de Oosterparkbuurt. Haar wereld is er groter door geworden en 

bovendien veranderde de Bijlmer. Er kwamen andere, “vreemde mensen” wonen 

“die niet zo close met elkaar zijn”, kortom, “het werd er eng”, vertelt ze. 

Angela woont als enige nog thuis. Sinds een paar jaar is het gezin uitgebreid met 

de nieuwe vriend van haar moeder, die ze haar stiefvader noemt. “Het is een te gekke 
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man, zoals hij mijn moeder heeft gesteund met haar vijf kinderen, terwijl hijzelf 

geen kinderen met haar heeft. Ik zie hem echt als mijn vader en zal hem ook altijd 

respecteren.” Het is duidelijk dat Angela het fijn heeft thuis. Ze heeft een goede 

relatie met haar moeder en stiefvader, ze is vrij in haar doen en laten, ze heeft een 

lieve vriend en ze werkt in de weekenden en vakanties al twee jaar met veel plezier in 

de thuiszorg. Over haar moeder is ze vol lof. 

Mijn moeder heeft ons qua school altijd vrijgelaten in onze keuze, zeg maar. Ze 

heeft nooit gezegd: je moet dit doen of je moet dat doen, je moet zus. Ze heeft 

altijd zoiets gehad van: ‘jullie moeten zelf doen wat jullie willen. Als jullie maar 

wat doen wat… Boekhouden is een vak, maar vuilnisman is ook een vak. Waar je 

interesses liggen, dat moeten jullie doen’. 

Angela’s vriend komt regelmatig eten en blijft dan ook slapen op haar kleine kamer. 

Hij werkt in de groenvoorziening. “Hij woont zowat hier. Hij heeft me net ook 

gebeld, hij zegt: ‘ik kom na mijn werk naar jou toe, dan kunnen we scrabbelen’.” Als 

ik verbaasd kijk, legt Angela uit dat ze deze week een “spelletjeskick” hebben en dan 

voor en na het eten fanatiek zitten te scrabbelen. Haar moeder en een buurmeisje 

doen graag mee. 

In Angela’s levensverhaal zitten nagenoeg geen breuken of dissonanten. Het is 

het portret van een sterke, vrolijke jonge vrouw, die weet wat ze wil. Het verzorgen 

zit haar als het ware in het bloed. Van jongsaf wist ze dat ze die kant op wilde. Net als 

Fatim verbindt ze haar motivatie met de liefdevolle herinnering aan haar oma, die na 

een hersenbloeding bij hen thuis woonde. Als ik vraag of het gezellig was, met oma 

in huis, antwoordt Angela hartgrondig nee. Als jongste moest zij gelijk met oma 

vroeg naar bed, halverwege een spannende film, terwijl de anderen het nog gezellig 

met elkaar hadden in de woonkamer. “Als ze naar het toilet ging, riep ze me altijd. 

‘Angela, kom hier zitten! Let op mijn tas.’ [lachend] Terwijl we met zijn tweetjes 

thuis waren.” 

Oma woonde drie jaar bij hen in huis, maar was bezorgd dat het te zwaar was 

voor haar dochter, om naast de zorg voor haar vijf kinderen ook nog voor haar oude 

moeder te zorgen. Ze besloot in een aanleuningwoning te gaan wonen van een 

verzorgingshuis. Achteraf was dat maar goed ook, meent Angela. Ze kreeg namelijk 

een tweede hersenbloeding, maar werd gelukkig meteen gevonden door iemand van 

de verpleging. “Stel je voor dat het bij ons thuis gebeurd was en dat er net niemand 

thuis was... Als ze nog bij ons gewoond had, was het erger geweest. Dan hadden we 

haar meteen verloren. Gelukkig heeft ze het wel gered, maar ze heeft dan toch vijf 

jaar verlamd gezeten.” Haar laatste levensjaren woonde ze op een verpleegafdeling 

van een verzorgingshuis, niet bijster gelukkig, temidden van demente ouderen. 

Angela herinnert zich precies het moment waarop ze voor de ouderenzorg koos. Het 
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was tijdens een bezoek aan haar oma. 

Ze kon niet lopen en ze kon haar linkerarm niet gebruiken. Praten ging wel goed, 

gelukkig. Verder kon ze eigenlijk niks. Ze zat alleen maar, vijf jaar lang, terwijl 

ze geestelijk nog wel heel goed was. Dat was zielig, want ik kan me herinneren, 

ik ging altijd met mijn moeder naar haar toe, en dan zat ze daar en die mensen 

om haar heen waren allemaal psychisch toch niet echt in orde en dan zat zij 

daartussen. Ja. En ik weet nog, op een dag ging ik met mijn moeder - toen is 

het gekomen dat ik voor het beroep verzorging heb gekozen! - ik ging met mijn 

moeder naar haar toe en we zagen mijn oma huilen. Zomaar, mijn oma was heel 

rustig en zei nooit wat. Ze klaagde nooit, ook niet als ze onheus werd behandeld. 

En mijn moeder zegt tegen haar: ‘ma, wat is er aan de hand?’ Zegt ze: ‘ja, ik ben 

net gewassen en die zuster deed heel gemeen en niet leuk’. En toen brak er toch 

wel iets in me, toen had ik zoiets van... wacht maar, - ik noemde mijn oma ook 

ma - ik zeg: ‘ma, als ik ouder word, ga ik goed voor u zorgen!’ Maar ja, juist dat 

jaar dat ik moest kiezen, zeg maar in het vierde jaar van de middelbare school, 

toen is ze overleden. 

Na het overlijden van oma droeg haar moeder haar op haar plan desondanks 

door te zetten. “Er zijn nog genoeg oma’s waar je voor kan zorgen!” Angela liet 

zich overtuigen en bleef bij haar beroepskeuze. Zonder pauze voegt ze eraan toe: 

“Vandaar dat ik kmbo had gedaan, omdat ik dus niet genoeg c’s had op mijn 

diploma, zeg maar. Nederlands had ik niet op c.” 

De toevoeging dient te verklaren waarom ze onderaan is begonnen in het 

beroepsonderwijs van de gezondheidszorg. Ze mocht met haar vbo-diploma en 

een b voor Nederlands niet naar het reguliere mbo, zoals ze van plan was. We gaan 

er samen op door naar aanleiding van mijn opmerking dat ik dat van meer meisjes 

hoor. Moeiteloos vlecht ze het verhaal over haar oma er weer in. 

Het was eigenlijk mijn eigen schuld dat ik geen c had, want ik kon het wel, maar 

ja. Ik had niet zo’n zin in school, vroeger. Ze zeggen het ook pas op het laatst, 

dat je een c moet hebben. Ik hoorde het pas toen ik me ging inschrijven. Toen 

moest ik op het kmbo beginnen en toen was ik best teleurgesteld. Maar ik had 

altijd in mijn hoofd: ik doe het, want ik houd ervan om voor mensen te zorgen. 

Als ik aan mijn oma dacht, dan had ik zoiets van: ik doe het, omdat ik het zelf 

leuk vind. Oudere mensen moet ik gewoon goed verzorgen, want het was echt 

niet leuk, in het verpleeghuis, hoe ze met mijn oma omgingen, en ik dacht, als ik 

later verpleegster word, kan ik er met mijn collega’s over praten, dat ze dat niet 

moeten doen. Dan wordt het in dat verzorgingshuis - ik had natuurlijk nog geen 

beeld van een verzorgingshuis, ja, ik wist wel hoe het eruit zag, maar hoe het 
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eraan toeging, wat voor beleid er was, daarvan had ik geen idee - dus ik had zoiets 

van, ja, dan kan ik toch met mijn collega’s praten hoe we het beter kunnen doen 

en dan vormen we een goed team en dan worden de mensen goed verzorgd.

Later kom ik terug op wat ze bedoelt, als ze zegt dat het niet “leuk” was, hoe er met 

haar oma omgegaan werd, en op de conclusie die ze trok uit haar observaties. Eerst 

gaan we dieper in op haar schoolherinneringen en de achtergrond van het idee dat 

ze door eigen schuld een omweg heeft moeten maken in haar schoolloopbaan. 

Terugdenkend aan haar vroege schooltijd, op de basisschool, schetst Angela een 

beeld van zichzelf als een “stoere”, “wilde” meid, die buiten spelen prefereerde 

boven rekenen. Ze was erg populair bij haar klasgenoten en genoot daar met volle 

teugen van. 

Bij mij op school was ik wel goed, maar ik was altijd heel stoer en wild. Dus: 

school interesseerde me niet, meer die kinderen eromheen. Iedereen vond het 

leuk om met Angela te spelen en dat vond ik veel leuker dan rekensommetjes 

maken. 

Stoer? Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Iedereen wilde met je spelen en jij, nou, in de pauze hoefde je niet te kiezen, 

iedereen vroeg mij, want al mijn moeders kinderen hebben op dezelfde school 

gezeten, dus, iedereen kende mijn broers en mijn zus, dat was wel grappig.  

Angela was niet alleen stoer, maar ook een leidersfiguur. Zij bepaalde wie er in de 

groep mocht en wie niet (“als ik iemand niet leuk vind, of je kop staat me niet aan, 

kom je niet in de groep”). Als een kind echter door iedereen uitgekotst werd, was dat 

voor haar juist aanleiding hem of haar alsnog in de groep op te nemen. 

Angela zat op een zogenaamde zwarte school, de wit-Hollandse kinderen waren 

op de vingers van één hand te tellen. Er werd veel gevochten op school, ook onder 

de meisjes, maar daar deed ze niet aan mee. “Ik was meer een prater. Ik haalde ze uit 

elkaar. [zet felle stem op] ‘Nee, jullie mogen niet vechten!’, en dit en dat en dit.” Ze 

herinnert zich dat ze een hekel had aan rekenen, maar ook aan lezen, eigenlijk aan 

alle schoolse zaken. Samenvattend meent ze dat ze zowel op de basisschool als op 

de middelbare school, de huishoudschool Hortus Overamstel, nooit echt boeken 

gelezen heeft of zelfs maar haar best gedaan. “Als ik terugdenk, had ik echt zoiets: 

stomme rekensommetjes, biologie, wat moet je nou weten over planten en dieren 

enzo, [zucht] ik had zoiets van, nee, geen zin. Ik vond het ècht niet leuk. De pauzes 

vond ik leuker. Ja. Ik had er echt geen zin in.” 

De lust om te leren kwam pas op de opleiding voor helpende. Vooral het vak 

gezondheidskunde wekte haar interesse. “De lange VZ”, waar Angela in het volgende 

fragment naar verwijst, is de opleiding voor verzorgende, een driejarige mbo-



Laag begonnen

325

opleiding. De opleidingen zijn de afgelopen jaren vaak van naam veranderd, en als 

dat tijdens de eigen opleiding gebeurt blijven leerlingen vaak de oude benamingen 

gebruiken.37 

Het is op het kmbo begonnen, toen je echt voor jezelf op moest komen. Op het 

kmbo was het zo van: ‘jullie kunnen niet naar de lange VZ’ en ik wilde persé naar 

de lange VZ en ik dacht, ja, dan moet je er toch wel wat voor doen. En die vakken 

waren daar veel leuker, echt gericht op de gezondheidszorg. Ook de praktijk, 

gewoon met oudere mensen, stage lopen. Het was gewoon leuk, leuker. Ja. 

Dat ze op het kmbo moest beginnen, was aanvankelijk een grote teleurstelling 

(“toen ik erop kwam, had ik zoiets van: rotopleiding!”). Angela begreep dat ze er nu 

minstens een jaar langer over zou doen. Achteraf heeft ze er geen spijt van eerst de 

opleiding voor helpende te hebben gedaan. Ze heeft er naar eigen zeggen veel geleerd, 

zowel op school als op stage. Het gaf een goede basis om verder te studeren. Dat 

kwam niet in de laatste plaats door de grote betrokkenheid van het docententeam, 

legt ze uit. Ook de hechte sfeer in de klas droeg ertoe bij dat Angela haar best ging 

doen. Prompt haalde ze hoge cijfers. Zelf vindt ze dat ze er volwassener is geworden. 

“Je komt daar binnen als puber, en je gaat daar weg in een mantelpakje, heel anders! 

[schatert] Dat zeiden de docenten ook: ‘je kwam binnen met een pet op, heel stoer, 

en je gaat weg in een getailleerd jasje!’ Dat was wel grappig, ja.” Welke aspecten van 

volwassenheid de kledingstukken voor haar symboliseren laat ze in het midden. 

Een aantal klasgenoten kende Angela al van de huishoudschool. Ze gingen 

gelijk op en wisselden ervaringen uit. De eerste stage, bij een zogenaamd leergezin 

in Abcoude, was een eye opener. Ze verbaasde zich over de omgang met de kinderen 

en de inrichting van het huis, met veel houten meubilair. “Het was een Nederlands 

gezin”, legt ze uit, “en het was voor mij heel apart.” Ze geeft een voorbeeld ter 

verduidelijking: om half twaalf kwam het kind van vier uit school en dan werd er 

aan tafel gegeten, “gezellig, met iedereen”. Om kwart over elf werd daarvoor de tafel 

al gedekt. Angela moet nog lachen als ze eraan denkt hoe onwennig het voor haar 

was. Thuis ging het anders: “Mijn moeder staat in de keuken en die schreeuwt: ‘Wie 

moet eten?’ Als je zin hebt, pak je een bord en ga je ergens zitten.” 

Deed je mee in dat gezin?
Ja, ik paste me gewoon aan. Ik ben heel makkelijk met aanpassen, hoor. Ik pas 

me zo aan. [lacht] Ja. Dat was wel grappig. En ook met schoenen in huis lopen, 

dat vond ik ook te gek. Je hoefde je schoenen niet uit te trekken! [lacht hardop] 

Dat vond ik te gek.

Te gek? Of vond je het ook vies?
Nou, ik vond het wel makkelijk, gewoon. Je hoeft je schoenen niet uit te trekken. 
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Aan de andere kant had ik zoiets van, ja, is toch wel vies. Maar ook wel makkelijk. 

En het huis was ook heel anders ingericht. Hier, had ik zoiets van, als ik naar mijn 

eigen huis keek, zo van: wat staan er veel dingen, eigenlijk, heel veel dingen. En 

daar was het echt: zo weinig mogelijk dingen, een houten tafel en dan hekjes 

bij de trap enzo. Toen heb ik gevraagd: ‘waarom een houten tafel?’ ‘Ja, voor de 

kinderen enzo, want een glazen tafel is gevaarlijk... En het is minder onderhoud 

ook, een houten tafel.’ En ik had zoiets van: hé, ze hebben er echt over nagedacht, 

bij het inrichten. [schatert] Terwijl bij ons, ja, dat is niet echt kindvriendelijk, als 

ik er zo naar kijk.

Het vermogen verschillen te zien, naar het waarom van het andere te vragen, het 

eigene opnieuw, met andere ogen, te bekijken, en vervolgens niet benauwd te zijn 

zich waar nodig of gewenst aan te passen is wellicht het geheim van haar succesvolle 

loopbaan tot nu toe. De flinke dosis humor waarmee Angela in het leven staat helpt 

de verschillen te relativeren en er ontspannen mee om te gaan. 

Minder grappig was Angela’s kennismaking met de praktijk van de ouderenzorg, 

als stagiaire in een verzorgingshuis. De vrouw bij wie ze als eerste aan belde om 

koffie te brengen gooide bij het zien van haar gezicht de deur voor haar neus dicht. 

In de zorgvuldig gekozen bewoordingen van Angela verdwijnt de angel uit het 

schokkende voorval. Met een verwijzing naar de levensgeschiedenis van de vrouw 

wordt haar racistische gedrag begrijpelijk en daarmee minder erg. Het is dan zelfs 

mogelijk bevriend te raken. 

Weet je nog wat je eerste indruk was, toen je met stage in een verzorgingshuis begon?
Nou, er was een oude vrouw daar en ik wilde dus zo goed mogelijk beginnen en 

toen die vrouw me zag, had ze zoiets van: ‘stomme zwarte trut, stomme hoer!’ 

[lacht] Ik had zoiets van: o god, heb ik dit!? Wat een rothuis! 

Wat deed je, liep je weg?
Nou, ze deed de deur niet meer open, dus ik moest wel weglopen. Ik dacht: 

waarom heeft niemand me dat verteld? Wat is dìt nou voor verzorgingshuis? 

Iemand kon me er toch op voorbereiden dat die vrouw misschien niet van 

donkere mensen houdt? Ik kom koffie brengen en dan krijg ik dit!

Angela stapte op haar collega’s af om te vragen waarom ze haar niet gewaarschuwd 

hadden. Dan had ze zich erop kunnen voorbereiden en was ze niet zo geschrokken. 

“Dan weet ik hoe ik moet reageren”, vult ze aan. Als ze van tevoren geweten had 

dat de betreffende bewoonster mensen van kleur afwijst, legt ze uit, had ze zelf een 

keuze kunnen maken om naar haar toe te gaan of niet. De collega’s wuifden haar 

verontwaardiging weg door te zeggen dat deze bewoonster, in de woorden van 

Angela, niets tegen zwarten heeft, maar grove taal uitslaat en vijandig doet tegen 
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iedereen en vooral tegen nieuwelingen. Zo zou ze ook “blanke mensen” regelmatig 

uitmaken voor “witte teef”. Angela herinnert zich dat de oude vrouw ook riep: ‘Ik wil 

jou niet aan m’n lijf!’ Achteraf kan ze er wel om lachen. Ze blijft van mening dat het 

beter was geweest als ze zich erop had kunnen voorbereiden. “Maar ja”, besluit ze 

raadselachtig, “later waren we beste vriendinnen.” Als ik verbaasd reageer, vertelt ze 

dat ze in de weken erna de vrouw en haar levensverhaal leerde kennen, en daardoor de 

gebeurtenis op een andere manier kon plaatsen. De vrouw, een Duitse van geboorte, 

had eerder slechte ervaringen opgedaan met een andere “donkere” verzorgster. Die 

zou haar een keer onder een koude douche hebben gezet. Angela gebruikt deze 

uitleg om de reactie van de vrouw op haar verschijning te vergoeilijken. 

Het getuigt van professionaliteit dat Angela een manier heeft gevonden haar eigen 

schrik en boosheid te boven te komen en toch het vertrouwen van de bewoonster 

te winnen. De zorg is wat dit soort zaken aangaat dwingend; de intimiteit van de 

zorgrelatie vraagt van beiden, zorgverlener en zorgvrager, toenadering. Dat vereist 

de vaardigheid manieren te vinden om confronterende grensoverschrijdingen te 

verwerken en te leren hanteren. De uitroep van Zina bij de onprettige herinnering 

aan het moeten wassen van verpleeghuisbewoners met een erectie of mensen die 

‘blijf van me af’ gilden als ze haar zagen vat de vereiste grondhouding krachtig 

samen: “Je kunt niet wegrennen. Het is jouw wèrk!” De gekozen strategie is erboven 

te gaan staan: mensen weten niet beter en zijn eigenlijk zielig als ze zo doen. 

Veel meisjes van kleur hebben in hun jeugd met racisme te maken gehad en 

hebben zich er innerlijk tegen gewapend. Racistische uitlatingen van ouderen 

zijn, hoewel onacceptabel, voor de meesten niet nieuw. Het ontwikkelen van een 

professionele houding tegenover racisme mag dan onderdeel zijn van het leren 

helpen en zorgen, de bagatelliserende reactie van Angela’s collega’s tekent het taboe 

dat in Nederland rust op het benoemen van alledaags racisme.38 In het curriculum 

en in de lespraktijk van de twee opleidingen is het nauwelijks een thema. In 

enkele zorginstellingen bestaat wel een duidelijk anti-discriminatieprotocol. Daar 

worden mensen die racistische taal uitslaan en bijvoorbeeld hardop hun voorkeur 

uitspreken voor een witte zorgverlener uitdrukkelijk niet geholpen tot ze zich 

anders opstellen. 

De onthutsende kennismaking met de praktijk van de ouderenzorg zette voor 

Angela niet de toon. Ze werd juist steeds enthousiaster en koos voor het tweede jaar 

van de opleiding bewust voor de thuiszorg. Anders dan de meeste leerlingen had zij 

zin in zelfstandig werken en afwisseling. Ze deed het zo goed dat ze na twee weken 

meelopen met een ervaren kracht al vrijgelaten werd, zoals ze het zelf noemt. Ze 

kwam van alles tegen, van kersverse moeders met bekkeninstabiliteit tot demente, 

vereenzaamde ouderen. Het maakt niet uit voor wie ze zorgt, lijkt ze te willen zeggen 

(“Ik vind alles leuk”). Toen ze haar diploma had, mocht ze betaald komen werken, 

‘s avonds en in het weekend. Angela voelde zich vereerd en nam de uitnodiging aan. 
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Daarnaast begon ze in het tweede jaar van de lange opleiding, voor verzorgende. 

De overstap naar de vervolgopleiding was een koude douche. In het begin had 

Angela geen idee wat er van haar verwacht werd. De doorstromers, of liever zij-

instromers, werden niet echt opgevangen, meent ze. “Het was go with the flow, ‘vorig 

jaar deden we het ook zo’ en ‘wuwuwuwuwuwu’. En je wist bij god niet waar ze 

het over hadden en of je nou aantekeningen moest maken of alleen luisteren... Dat 

was wel wat minder.” Toch vond Angela al gauw haar draai, vooral ook omdat de 

stages haar zo goed afgingen. Ze haalde haar diploma in twee jaar met glans. Dat de 

opleidingscoördinator bij haar overstap twijfelde of ze het zou kunnen halen, is ze 

niet vergeten. De verontwaardiging laait op in haar stem als ze erover vertelt en zich 

herinnert hoe beledigd ze zich voelde (“... ‘ik denk niet dat je het aan zult kunnen, 

want ja, je bent toch niet voor niets zo laag begonnen’…”). Ze nam zich vast voor te 

laten zien wat ze waard was en dan, met haar nieuwe diploma in de hand, nog eens 

terug te gaan om het bewijs te tonen dat ze het wel kon. 

Nu, na twee jaar, is Angela blij dat de opleiding voor verzorgende erop zit. De 

sfeer in de klas was niet goed, vooral omdat de klas volgens Angela verdeeld was 

volgens etnische scheidslijnen.39 In haar ogen klitten “de Nederlandse meisjes” 

voortdurend samen en kijken ze op de anderen neer. Dat bleek bijvoorbeeld 

uit de organisatie van het eindfeest, waarin zij luidruchtig, in hun functie van 

feestcommissie, de boventoon voerden en geen oor hadden voor alternatieve 

wensen. Ook de uitnodiging voor de diploma-uitreiking die zij opstelden getuigt 

volgens Angela van oogkleppen. Verontwaardigd legt ze uit dat je maar twee mensen 

mocht uitnodigen. Ze verweet hen geen rekening te houden met grote gezinnen en 

de gewoonte heuglijke feiten met zijn allen te willen vieren. Als reactie kreeg ze te 

horen dat ze dan maar in de feestcommissie had moeten zitten. Ze somt vervolgens 

een reeks voorvallen op waaruit de verstoorde verhoudingen blijken. Het contrast 

met de hechte groep op de opleiding voor helpende is groot. Uiteindelijk dacht 

Angela: als ik mijn diploma maar haal. Alleen met de kleine groep oud-helpenden 

wil ze contact houden. 

Met haar diploma in zicht schreef Angela zich in voor de hbo-opleiding 

verpleegkunde in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Ze slaat met deze stap 

een kwalificatieniveau over in het gezondheidszorgonderwijs. Ze verwacht dat het 

op dat niveau nog meer “ieder voor zich” is. Toch heeft ze er zin in. Ze droomt ervan 

daar ooit op de afdeling verloskunde te werken. Dat zou haar oude, bijna vergeten 

droom vroedvrouw te worden dichterbij brengen. De keuze voor het OLVG is vooral 

praktisch: de andere ziekenhuizen zijn te ver weg, en van het AMC (Academisch 

Medisch Centrum) heeft ze de indruk dat het er “een bende” is. Op school waren de 

reacties op haar plannen gemengd. Niet alle docenten geloven dat ze het kan, een 

niveau overslaan. “Ze hebben zo’n houding van: ‘maak je borst maar nat’, en ‘straks 

piep je wel anders’”, vertelt Angela lachend. Opnieuw is ze ervan overtuigd dat het 
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de moeite van het proberen waard is. Ze heeft geen zin om met een mbo-diploma op 

zak een tweede diploma op mbo-niveau te halen.40 Tegelijkertijd houdt ze voor ogen 

dat de kans bestaat dat ze een stap terug moet doen als het tegenvalt in het hbo, naar 

het tweede jaar van de mbo-opleiding verpleegkunde. 

We komen terug op haar oorspronkelijke motivatie voor de ouderenzorg, die 

werd ingegeven door kritische observaties van de manier waarop haar verlamde oma 

haar laatste levensjaren verpleegd werd. De indrukken die ze toen opdeed van de 

dagelijkse gang van zaken in een verzorgingshuis hebben haar beeld van goede zorg 

blijvend gevormd. Als ik vraag wat er in haar ogen niet goed ging bij de verpleging 

van haar oma, komt Angela met bekende voorbeelden.41 Doordat ze nu zelf ruime 

ervaring heeft opgedaan in het werkveld, heeft ze achteraf ook begrip voor de 

situatie van de verpleegsters. 

Wat deden ze bijvoorbeeld niet goed, waarvan jij dacht: dat kan ook anders?
Nou, ik vond het gewoon niet leuk, mijn oma was zwaar om te verzorgen, daar 

kom ik nu zelf achter, ik wist dat toen niet. Ze was zwaar om te verzorgen, ze 

moesten haar met zijn tweeën optillen, en soms, als ze naar de wc moest, was ze 

bang om het te vragen. Want ze moest toch uren wachten. En daar kunnen die 

verpleegsters natuurlijk misschien niks aan doen, denk ik nu, omdat het zo druk 

is, maar toen had ik het idee dat ze hun best niet deden. Mijn oma was gewoon 

bang om dingen te vragen. Als ze water wilde, durfde ze het niet te vragen. En als 

wij dan kwamen, was ze gewoon blij. ‘Pak een beetje water voor me!’ Ons durfde 

ze het wel te vragen. ‘Ze hebben het druk’, zei ze, ‘ze hebben geen tijd.’

In bovenstaand fragment is goed te zien hoe Angela vanuit het heden naar het 

verleden kijkt. Na vijf jaar opleiding bekijkt ze de professionele zorg nog steeds 

kritisch, maar nu met een ervaren en geschoolde blik. Zo weet ze uit eigen ervaring 

wat het betekent om bedlegerige patiënten naar de wc te brengen of te helpen 

douchen. Ook over werkdruk kan ze meepraten. Haar eigen normen en waarden 

over goede zorg houdt ze echter overeind. 

In haar huidige werkkring, de Thuiszorg in de Watergraafsmeer, waar ze sinds 

twee jaar weekend- en avonddiensten doet, legt ze er eer in mensen het gevoel te 

geven dat ze tijd voor hen heeft. Ze houdt ervan naar hun verhalen te luisteren en 

vindt het prettig verantwoordelijkheid te dragen voor hun wel en wee. Ze erkent dat 

de werkdruk soms hoog is, maar voelt zich er niet machteloos bij. 

We  kregen een kwartier om iemand te wassen. Hoe kan je nu iemand in een 

kwartier wassen? Plus reistijd, plus een praatje, dus dat red je nooit. We hebben 

geklaagd en nu krijgen we drie kwartier. Dan heb je tijd voor de bewoner en kun 

je even gaan zitten om te praten.
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Het is duidelijk dat ze het werk met liefde doet, zoals ze zelf ook zegt. Soms hoort ze 

klasgenoten stoer vertellen dat ze geen zin hadden om een vrouw te verschonen die 

helemaal onder de poep zat en vreselijk stonk, en dat ze toen een collega gestuurd 

hebben. Kies dan een ander beroep, denkt ze als ze zulke opmerkingen hoort. 

Verontwaardigd voegt ze eraan toe: “Je kunt iemand toch niet laten zitten in haar 

ontlasting? Hoe zou ik het vinden, als ik binnenkom en ik zie mijn oma zo zitten? 

Of hoe zou ik het vinden om mezelf niet te kunnen verschonen en dan zo te moeten 

zitten wachten!” Ze heeft een groot inlevingsvermogen, en een bijna bijbelse ethiek 

(“Wat gij niet wilt...”). Toch heeft ze er begrip voor dat niet iedereen het zo ziet als 

zij, dat niet iedereen zich geroepen voelt de ouderenzorg in te gaan of zelfs maar voor 

haar eigen oude moeder te zorgen. 

Niet iedereen heeft dat gevoel. Ieder mens krijgt van God iets mee waar ze 

goed in zijn. Sommigen kunnen de hele dag achter de computer zitten of jouw 

problemen oplossen als je ze belt, en ja, een ander kan goed voor oma’s van 

anderen zorgen. Je moet het echt in je hebben om het te kunnen en om het te 

willen doen. Ook als het je eigen oma is, of je vader of moeder. Je moet het echt in 

je hebben en je moet stevig in je schoenen staan als je voor dit beroep kiest. 

Angela krijgt vaak complimenten dat ze haar werk zo goed doet. Dat vindt ze fijn, 

zoals die keer dat haar supervisor bij de Thuiszorg zei dat ze zo bijzonder is, omdat 

ze zoveel liefde en goedheid uitstraalt (“Je hebt iets in je, dat je niet kan leren”). 

Met kerst krijgt ze allerlei extra cadeautjes. “Van oudere mensen hoor ik altijd: ‘er 

moesten meer mensen zoals jij zijn’.” Angela haast zich te zeggen dat ze het daar niet 

voor doet, de dankbaarheid, maar dat ze het werk zelf vooral zo leuk vindt. 

Als ik er echt voor iemand ben, dan zie ik steeds mijn oma voor me. En dan 

dóe ik het. Ik heb zoiets van: het is niet mìjn oma, maar het is een oma, ze heeft 

kleinkinderen en ik moet die vrouw gewoon goed verzorgen of ik moet die man 

gewoon goed verzorgen, en ik doe het ook met alle liefde. Met alle liefde. Ik hoor 

in mijn klas sommige kinderen zeggen: ‘ik vind het niet leuk als ze me aanraken’, 

enzo. Maar ik heb zo vaak ouderen gehad die zoiets hebben van: ‘kind [raakt arm 

aan]’ en ik heb dan niet zoiets van: nee. Laat die vrouw… Ik zie niet in wat het erge 

ervan is of zo. Nee. Ik doe het werk echt met liefde, niet alleen… Het is raar, ik had 

laatst ook een discussie op school, ik doe dit werk niet alleen om het geld of zo, 

ik doe het gewoon uit liefde.

Angela werkt duidelijk met bezieling en veel plezier in de ouderenzorg. Ze is ervan 

overtuigd dat ze er goed in is. Toch is ze vastbesloten niet op dit niveau te blijven 

werken tot ze vijfenzestig is. Ze vindt het niveau te laag. Verder studeren in de 
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gezondheidszorg lijkt haar een geweldige uitdaging. Met haar enthousiaste en 

bevlogen verhaal past Angela naadloos in het imago van de zorg dat de Landelijke 

Beeldvormingscampagne Zorgsector naar voren schuift: verzorging als dankbaar en 

bevredigend werk met carrièreperspectief.42 Zorgen is haar passie. Of ze dat doet in 

de kraamzorg of de ouderenzorg is van minder belang. 

Angela is vol vertrouwen over haar toekomst. Om dat te vieren gaf ze een paar 

maanden voor het interview een groot feest met zichzelf als stralend middelpunt. 

Ze vroeg twee weken vrij van school om het voor te bereiden en kreeg die ook. 

Onderstaand fragment komt uit mijn aantekeningen. 

Halverwege het interview, als we even pauzeren, bekijken we samen een 

fotoboek van het feest dat ze zichzelf cadeau deed, zoals het letterlijk in de roze 

uitnodiging staat, waarvan er eerst honderdvijftig en later nog vijftig verstuurd 

zijn. Op de uitnodiging staat een stuk tekst uit psalm 128 als motto:  ‘Welzalig 

ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt’. Angela vertelt erbij dat ze al 

van zo’n feest droomde toen ze veertien was. Sindsdien vond ze dat ze het echt 

moest doen. Anderen zeiden: ‘wacht toch tot je twintig bent!’ ‘Nee’, zei ze, ‘ik wil 

het nu, met iedereen erbij.’ 

Op het feest, dat “gigantisch veel” geld kostte, dat ze overigens zelf bij elkaar 

gespaard had, was ze gekleed in drie verschillende kostuums (drachten): de Pruis, 

de Bigikoto, en de Alla Kondre. Ze legt me uit wat ze betekenen en wijst intussen 

op de foto’s.43 

Het zijn prachtige foto’s, vol vrolijke, dansende mensen. Op het eind van het 

feest kwam er een “boodschapper”, een cadeau van haar moeder en broers. Dat is 

een mand met Surinaams fruit en groente. De mand hangt nu leeg aan de muur 

van haar slaapkamer, net als twee waaiers van nepveren, een roze en een blauwe. 

Een van de laatste foto’s toont Angela met een wit gemaakt gezicht. Alvorens het 

album dicht te klappen legt ze me kort uit dat ze een winti kreeg, dat wil zeggen 

in trance raakte, naar aanleiding van die “boodschapper”. Als ik nieuwsgierig 

vraag welke het is, heeft ze duidelijk geen zin er nu dieper op in te gaan. “Een 

Apoekoe-winti, uit het bos”, zegt ze zonder verdere uitleg. Ze beteugelt mijn 

nieuwsgierige blik met een vage opmerking: “Als je wil, kan dat op het eind van 

zo’n feest, ja.” Omdat het interview over school, motivatie en zorgen als beroep 

zo goed loopt en ik haar vertrouwen niet wil verspelen, dring ik niet verder 

aan.44   

Bovenstaand fragment geeft aan dat er onverwachte sidelines kunnen zijn bij een 

levensverhaalinterview. Als ik Angela op school geïnterviewd had, was het feest 

misschien niet ter sprake gekomen en had ik me geen beeld kunnen vormen van 

de overgave waarmee ze putte uit Surinaamse tradities om het vorm te geven. Het 
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fotoalbum werpt een ander licht op het beeld dat ik me van haar persoon gevormd 

had, op het beeld dat ze op school presenteert en misschien ook, bij nader inzien, 

op het geheim van haar succes. Naast het vermogen tot aanpassen en inleven maakt 

ook de kunst een eigenheid te beleven en te vieren, een eigen cultuur die innig 

verbonden is met specifiek Surinaamse tradities, deel uit van haar competentie 

en zelfbeeld. Het fotoalbum en vooral de ervaring van de Apoekoe-winti waar de 

foto met het witte gezicht naar verwijst, vormden de buitengrens van de intimiteit 

waarin ze me toeliet. Angela pakte het album spontaan om het me te laten zien, maar 

regisseerde het bekijken van de foto’s nauwgezet en stelde zonder veel woorden 

grenzen aan mijn antropologisch geïnformeerde nieuwsgierigheid naar exotica.45 

Het interviewen, een relatief formele setting, als ook het herlezen en interpreteren 

van het transcript, maken bewust van grenzen in de ontmoeting tussen zelf en 

ander, grenzen die respect stelt aan nieuwsgierigheid.46 

Angela’s rijke verhaal is per definitie onaf, zoals elk ander levensverhaal. Nieuwe 

wendingen liggen in het verschiet. Dat bleek toen ze me twee jaar na het interview 

opbelde, naar aanleiding van het artikel dat ik haar stuurde, waarin haar verhaal is 

opgenomen (Jonker 2001). Ze vertelde dat ze intussen een zoon heeft gekregen en 

binnenkort gaat samenwonen met haar vriend. Destijds zei ze in het interview dat 

zeventwintig jaar haar een mooie leeftijd leek om haar eerste kind te krijgen. Ze zou 

dan klaar zijn met studeren en een jaar of wat gewerkt hebben. Ze vergeleek zichzelf 

toen met haar zus, om haar keuze te motiveren. “Mijn zus was negentien jaar toen Joy 

kwam, en ze heeft het altijd goed gedaan. Dus dat kan best. Maar ik wil zelf gewoon 

eerst mijn school afmaken.” Het leven liep anders dan ze van plan was. Vanwege 

complicaties bij de bevalling had ze een zware tijd, waardoor de combinatie van 

werk, moederschap en een hbo-opleiding voorlopig niet haalbaar is. Angela vertelde 

tot slot dat ze nog steeds bij de thuiszorg werkt en momenteel in opleiding is voor 

wijkverpleegkundige. De ambitie om door te studeren heeft ze nog steeds. 

6.7. Worden wat je eigenlijk wilt - conclusie
Laag moeten beginnen is voor ambitieuze jonge vrouwen als Sherida, Fatim, 

Melissa, Zina en Angela weliswaar teleurstellend en omslachtig, maar uiteindelijk 

niet nadelig voor hun zelfvertrouwen en perspectieven. De verklaringen waarom 

ze laag moesten beginnen verschillen per verhaal en zijn niet eenduidig. Ze zijn 

niet terug te brengen tot enkele scherp te onderscheiden bepalende factoren. 

Sommigen, zoals Angela, leggen de “schuld” primair bij zichzelf. Anderen wijzen 

naar het onderwijssysteem en beschuldigen daarmee scholen, en in wijdere zin, 

de samenleving, van racisme. Het is opvallend dat geen van de geïnterviewde 

meisjes, afhakers noch doorzetters, seksediscriminatie in het onderwijs betrekt in 

verklaringen over hun horizon aan keuzen en hun schoolgang.
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 In beide uitersten, eigen schuld of systeemfout, is bij nadere beschouwing een 

complex samenspel van factoren verantwoordelijk voor de moeizame start en het 

doorlopen traject. Er is niet één doorslaggevende factor aan te wijzen die in alle 

verhaalde wordingsgangen het verschil uitmaakt tussen afhaken of doorgaan. Toch 

zijn er een viertal belangrijke ingrediënten voor succes aan te wijzen, waarbij succes 

nauwer opgevat staat voor het halen van de beoogde diploma’s en het ontwikkelen 

van een positieve, kritische en zelfbewuste identificatie met het werkveld van de 

(ouderen)zorg.

 Het bijzondere aan de verhalen van de volhouders, doorzetters en stapelaars is in 

de eerste plaats de positieve identificatie met helpen en zorgen als beroep die eruit 

spreekt. De keuze voor scholing in de ouderenzorg is ook bij de doorzetters zelden 

rechtstreeks, maar meestal verbonden met ambities op een ander, verwant vlak, dat 

niet toevallig een hogere status heeft in het beroepenveld: de ziekenverpleging. Een 

positieve identificatie met het vrouwelijke werkveld van het helpen, verzorgen en 

verplegen vormt de basis voor het ontwikkelen van competentie en professionaliteit 

in het leren zorgen voor vreemde anderen, waarbij het plezier in het werk een 

belangrijke stimulans is. Dit plezier groeit in wisselwerking met positieve feedback 

van verschillende actoren in het veld: leerkrachten, maar vooral ook stagebegeleiders, 

collega’s en niet in de laatste plaats, zorgvragers. 

 In de tweede plaats transformeerde de weliswaar positieve, maar aanvankelijk 

weinig beredeneerde keuze voor scholing in de (ouderen)zorg bij de meeste stapelaars 

in wisselwerking met positieve ervaringen in de praktijk tot een diepe overtuiging 

van de eigen geschiktheid voor een carrière in de professionele gezondheidszorg. 

Het streven is zonder uitzondering niet op een “laag niveau” te blijven hangen, 

maar het maximale uit zichzelf te halen. Vooral ziekenhuizen oefenen met hun 

witte uniformen, opwindende werkvloer en levensreddende activiteiten grote 

aantrekkingskracht uit. Het beroep verpleegkundige is voor veel leerlingen van de 

opleidingen voor helpende en verzorgende dan ook het hoogst haalbare ideaal. De 

meeste stapelaars weven het perspectief op trouwen en kinderen krijgen moeiteloos 

in hun scholings- en carrièreplannen. De combinatie van beroeps- en gezinsleven 

lijkt hen vooralsnog geen onoverkomelijk probleem.

 Een derde ingrediënt voor succes is de positieve relatie die doorzetters zien tussen 

leren in de praktijk en leren op school. Dankbaarheid en complimenten tijdens 

stages vormen het tegengif voor de negatieve ervaringen en gevoelens van twijfel die 

ze bij tijd en wijle ook ondervinden in hun leerproces. Ze sterkten de doorzetters 

in hun overtuiging dat ze geschikt zijn voor verzorgende en verplegende beroepen 

en zich verder kunnen ontwikkelen in deze richting. De hiërarchische ordening 

van huishoudelijke, verzorgende en verplegende taken over de verschillende 

beroepsniveaus, weerspiegeld in de verschillende zorgopleidingen, waarbij met 

name aan huishoudelijke taken een lage status toegekend wordt, doet hen al tijdens 
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de lagere opleidingen reikhalzend uitkijken naar hogere opleidingsniveaus. Toch is 

een beperkte hoeveelheid huishoudelijk werk voor hen, anders dan bij veel afhakers, 

geen breekpunt, maar aanvaard onderdeel van het zorgen voor anderen. 

 Tenslotte koppelen leerlingen schoolsucces in hun verhalen aan eigen 

karakter en doorzettingsvermogen. Misschien ligt in de moeilijk te doorgronden 

voedingsbodem en vorming van karakter of liever: persoonlijkheid, wel het grootste 

verschil met afhakers. Volhouders en doorzetters presenteren met meer of minder 

uitgesproken jeugdherinneringen een continu zelf, dat geleerd heeft niet bij de 

pakken neer te zitten.47 In de compositie van dit continue zelf is ruimte voor het 

opnemen van veranderingen. Moeders spelen blijkens de verhalen van de dochters 

een belangrijke rol in de vorming van hun zelf, hun persoonlijkheid en hun kijk 

op het leven. Soms bieden de levenskeuzen van moeder direct houvast, als leidraad 

voor het maken van eigen keuzen. Vaker houdt de kritische beschouwing van haar 

levensloop of opvoedingsmethoden een waarschuwing in: dat nooit! Sommige 

moeders spreken tegenover hun dochters de hoop uit dat ze de kansen die zij niet 

hadden zullen weten te benutten, waarbij ze hen aansporen zo lang mogelijk naar 

school te gaan en vooral niet jong zwanger te worden. 

 Ondanks deze vier ingrediënten voor een positieve identificatie met leren helpen 

en zorgen die deel zijn van de verschillende trajecten die afhakers en doorzetters 

doorlopen, zijn er ook overeenkomsten. Zo hadden ook volhouders en doorzetters 

het vaak niet gemakkelijk op school en ondervonden zij de nodige tegenslagen op 

hun levensweg, variërend van het vroeg overlijden van een ouder en ongewenste 

zwangerschap tot aanranding op stage. In die zin verschillen ze niet van afhakers. 

De verschillen zitten veeleer in de manier waarop ze omgaan met negatieve of 

moeilijke gebeurtenissen. Deze constatering maakt duidelijk dat het inschatten 

van slagingskansen op basis van oppervlakkige biografische informatie of algemene 

leerlingkenmerken niet verantwoord is. Deze constatering vraagt om een diepere 

analyse van de samenhang tussen biografie en identificatie, ambitie en motivatie, 

ofwel tussen levensgeschiedenis en schoolsucces. Globaal tonen de verhalen van 

doorzetters dat ze zich niet door tegenslagen uit het veld laten slaan, maar er juist 

kracht uit putten alles op alles te zetten. Tegenslagen, teleurstellingen en negatieve 

oordelen van anderen worden geïncorporeerd en geneutraliseerd in een positieve 

beeldvorming over zichzelf en het eigen kunnen. De oorzaak van een slechte start of 

frustrerende voorvallen wordt door hen, net als bij de afhakers, grotendeels buiten 

zichzelf geplaatst, wat overigens een algemeen menselijk trekje is.48 Tegelijkertijd 

is er het vertrouwen dat het eigen handelen, de eigen houding en reactie op 

tegenslagen verschil maakt en, hoe relatief ook, op termijn succes verzekert. Een 

zeker basaal vertrouwen in de eigen mogelijkheden, in de uiteindelijke beloning 

van goede voornemens en inzet tekent hun grondhouding en plaatsbepaling 

in het leven. Dit zou je kunnen karakteriseren als persoonlijkheidskapitaal, als 
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aanvulling op de meer bekende trits van economisch, sociaal en cultureel kapitaal. 

Hoe dit persoonlijkheidskapitaal zich vormt, waar een positieve grondhouding 

en plaatsbepaling in het leven uit voortkomt, is op basis van eenmalige 

levensverhaalinterviews niet eenduidig vast te stellen.49 

 Een tweede overeenkomst tussen de verhalen van afhakers en doorzetters, een 

overeenkomst die op een dieper niveau verschil maakt, ligt in de manieren waarop 

gepoogd wordt schoolervaringen tot begrip te brengen. In het begrijpen van 

schoolervaringen beoordelen afhakers en doorzetters leerkrachten op de bijdrage 

die zij leveren aan het vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen en in 

de haalbaarheid van hogere doelen. Doorzetters en stapelaars kwamen op school 

zowel ontmoedigende als bemoedigende onderwijzers en docenten tegen, waarbij 

de laatsten, meer dan bij de afhakers, mogelijk de overhand hadden. Wat betreft 

een positief aandeel in het zelfvertrouwen van leerlingen steekt het team docenten 

van de opleiding voor helpende volgens de oud-leerlingen gunstig af bij dat van de 

vervolgopleiding voor verzorgende. Zij hadden geduld en tijd om alles goed uit te 

leggen, organiseerden uitstapjes en feestelijke bijeenkomsten en waren oprecht 

begaan met het wel en wee van hun leerlingen. Op de opleiding voor verzorgende, 

waar de doorstromers in de regel instappen in het tweede jaar, is alles strakker 

georganiseerd in modules, die in hoog tempo afgewerkt worden. Zo blijft er volgens 

de doorstromers weinig ruimte voor individueel contact of sociale activiteiten naast 

school. Het versterkte hun overtuiging dat je het vooral zelf moet doen, naarmate je 

hoger streeft en hoger komt.

De bronnen van vertrouwen en de mate waarin steun van anderen een rol speelt 

verschillen per individu, al zijn die per saldo bij de doorzetters en doorstromers 

groter dan bij de afhakers. Geloof en een hechte familieband geven houvast in zware 

tijden, al zijn het niet altijd de meest nabije gezinsleden die steun bieden, zoals 

blijkt in het verhaal van Sherida. Er is een basaal vertrouwen in een goede afloop. Al 

zit het leven tegen, zoals in het verhaal van Fatim sterk naar voren komt, er is altijd 

licht aan de horizon en genoeg wat het leven of streven de moeite waard maakt. 

Anderen, zoals Angela en Melissa, ontlenen vertrouwen aan positieve ervaringen op 

stage, vooral aan het vertrouwen dat anderen in hen stellen. Zo is Melissa trots op het 

feit dat bewoners liefst door haar gewassen worden, omdat ze zachte handen heeft, 

en groeit Angela van de vele complimenten die ze krijgt van cliënten en collega’s bij 

de thuiszorg. Complimenten en dankbaarheid vormen het tegengif voor negatieve 

ervaringen, tijdelijke inzinkingen en gevoelens van twijfel die onvermijdelijk ook 

deel uitmaken van hun leerproces.

Voor sommigen is tegenwerking of ontmoediging door anderen juist een 

aanleiding om alles op alles te zetten en te laten zien wat ze waard zijn. Anderen 

en zichzelf bewijzen dat ze het kunnen, leren en verder studeren, is een belangrijke 

drijfveer in het streven hogerop te komen. De volhouders, doorzetters en stapelaars 
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zijn diep doordrongen van het besef dat het leren van een vak, het halen van 

liefst zo hoog mogelijke diploma’s, absolute voorwaarden zijn voor kansen op 

maatschappelijk succes, dat ze definiëren in termen van onafhankelijkheid, of 

ook wel economische zelfstandigheid. Onderwijs is voor hen het voertuig voor 

sociale stijging, waarmee ze blijk geven de dominante meritocratische ideologie 

in Nederland te onderkennen.50 “Hoe meer diploma’s je hebt, hoe beter het 

is”, concludeert Rachida, net begonnen in het eerste jaar van de opleiding voor 

helpende. De mantra’s die in de verhalen van doorzetters als Sherida, Zina en Angela 

voortdurend herhaald worden (“Ik wil door”; “Ik ga verder”; “Ik moet verder”; “Ik 

zal laten zien dat ik het kan”) onderstrepen deze overtuiging.

In termen van sociale mobiliteit is er niet altijd sprake van stijging. De moeders 

van Melissa en Sherida bijvoorbeeld zijn in eigen land opgeleid tot verpleegster, 

voor de dochters een verre toekomstdroom. De moeder van Zina was tot het 

uitbreken van de burgeroorlog in Somalië een internationaal succesvol opererende 

zakenvrouw. Gezien de omstandigheden en de voorwaarden waaronder de dochters 

het scholingsavontuur aangingen en zich een weg zoeken naar een zelfstandig 

bestaan is er echter wel degelijk sprake van succes. Misschien is het in deze tijd niet 

langer reëel succes uitsluitend te definiëren als sociale stijging ten opzichte van 

ouders, maar moet vooral ook gekeken worden naar individuele opvattingen en 

belevingen van succes, waarvan schoolsucces een onderdeel is.51 

De dromen die de volhouders en doorzetters op jonge leeftijd koesterden en, 

net als de afhakers, grotendeels moesten loslaten, kregen tijdens de opleiding een 

nieuwe, meer realistische invulling. Het gaat stapsgewijs omhoog, waarbij elke keer 

gekeken wordt wat in de gegeven omstandigheden het hoogst haalbare is. Eén van 

de overeenkomsten in de levensverhalen van de doorzetters is dan ook een flexibele 

houding en de bereidheid zich tijdelijk of waar nodig aan te passen.52 Zina zegt 

het heel treffend: “We wonen hier en we moeten hier kunnen meedraaien in de 

samenleving”. Dit meedraaien vraagt een open leerhouding en de kunst verschillen 

en overeenkomsten in de levenswijzen en overtuigingen van mensen om je heen 

te zien. Dit betekent niet dat eigenheid opgeofferd wordt voor een aangepast, 

vernederlandst, dienstbaar zelf, maar wel dat zorgvuldig overwogen wordt waar en 

wanneer die eigenheid te benadrukken of zelfs te vieren. 

Geen van de verhalen is een succesverhaal in de klassieke zin. Een hoog inkomen, 

een hoge, leidinggevende positie of andere attributen van macht, status en aanzien 

liggen niet in de lijn der verwachtingen en zijn ook niet het ultieme streven. Hoog 

is in de ogen van de doorzetters en stapelaars een relatief begrip. Ze zijn nog volop 

in beweging en tasten in het opleidings- en beroepsveld van de gezondheidszorg de 

mogelijkheden voor het maken van carrière af. Daarbij streven ze naar het vergroten 

van competentie en zeggenschap in de beroepsuitoefening, naar waardering van 

eigen talenten en inzet, naar een respectabel en plezierig bestaan dat in ieder geval 
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in economisch opzicht zelfstandig is. Een loopbaan in de (gezondheids)zorg, die 

zijn eigen beperkingen kent maar ook mogelijkheden biedt, is voor de volhouders, 

doorzetters en stapelaars daartoe een geëigend kanaal geworden. Of ieder van hen 

uiteindelijk kan worden wat ze eigenlijk wil, zoals de moeder van Angela voor haar 

dochter wenst, is een open vraag.53
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1 De term stapelaars verwijst naar jongeren die verschillende diploma’s na elkaar halen, op telkens 
hoger niveau, in voortgezet-, beroeps- of hoger onderwijs. 

2 Onderadvisering aan het eind van de basisschool komt veel voor bij migrantenkinderen. Zie 
bijvoorbeeld het onderzoek van Ineke van der Veen, Successful Turkish and Moroccan Students in the 
Netherlands, Leuven: Garant 2001, tevens proefschrift, Universiteit van Amsterdam; Maurice Crul, 
De sleutel tot succes. Over hulp, keuzes en kansen van Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie, 
Amsterdam: Het Spinhuis 2000; Guusje Ledoux, ‘De invloed van “sociaal milieu” bij Turkse, 
Marokkaanse en Nederlandse sociale stijgers’, in: Sociologische Gids. Maandblad voor sociologie en sociaal 
onderzoek, 43, nr. 2 (1996), p. 114-130. Er zijn ook tegengestelde geluiden, als zou er juist sprake zijn 
van overadvisering van “allochtone leerlingen”, wellicht ingegeven door politieke motieven, om de 
spiraal van achterstandsproductie en -herbevestiging te doorbreken. Zie bijvoorbeeld Lia Mulder, 
De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van de OVB-doelgroepen. Advies, schoolkeuze en rapportcijfers in het 
eerste leerjaar, Nijmegen / Groningen: ITS / RION 1991; M. Koeslag en J. Dronkers, ‘Overadvisering 
en de schoolloopbanen van migrantenleerlingen en autochtone leerlingen in het voortgezet 
onderwijs’, in: Tijdschrift voor Onderwijsresearch, vol. 19, nr. 3, 1994, pp. 240-258, en voor een kritische 
bespreking daarvan Y.J. Pijl, ‘De overschatte overadvisering van allochtonen’, in: Tijdschrift voor 
Onderwijswetenschappen, vol. 23, nr. 6, 1994, pp. 240-247. Kortom, de meningen zijn verdeeld en de 
beelden niet eenduidig. 

3 Het beeld van de omweg wordt bevestigd in de Forum-publicatie Meiden in beeld. Onderwijs en 
ambitie in kleurrijke portretten, samengesteld door Meral Nijenhuis en Zeki Arslan (Utrecht: Forum 
2001). Onderwijssocioloog Mart-Jan de Jong stelde in zijn studie uit 1987 naar verschillen in 
schoolloopbanen nog dat het “in hoge mate onjuist is” te veronderstellen dat er in het laatste 
jaar van de basisschool “allerlei machtsspelletjes” gespeeld worden waarbij kinderen uit hogere 
milieus worden bevoordeeld. Hij meende, met verwijzing naar longitudinaal onderzoek van 
onderwijssocioloog Wim Meijnen, dat kinderen die een lbo-advies krijgen in het laatste jaar 
van de basisschool al vanaf het eerste leerjaar laag presteren. Herkomst, kennis en kansen. Allochtone en 
autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs, Lisse: Swets & Zeitlinger 1987, 
p. 68-69. Ruim vijftien jaar later is het denken van onderwijsonderzoekers op een ander spoor: 
witte kinderen van hoogopgeleide ouders worden wel degelijk voorgetrokken in het onderwijs, ze 
krijgen meer aandacht, extra werk en stimulans dan kinderen van kleur. Zie nieuw werk van Paul 
Jungbluth, De ongelijke basisschool, Nijmegen: ITS 2003.

4 Op individueel niveau, dat wil zeggen, het niveau van de familie, zijn in zowel sociaal en cultureel 
kapitaal uiteraard verschillen aan te wijzen. Het gaat mij echter om het globale beeld, een 
vergelijkbare uitgangspositie in het onderwijs op een aantal variabelen die van invloed geacht 
worden op schoolsucces, ook wel leerlingkenmerken genoemd, en het bijbehorende dominante 
verhaal: laagopgeleide ouders die laag- of ongeschoold werk doen of niet (meer) buitenshuis 
werken en/of matig Nederlands beheersen en/of  zich vooral binnen de eigen etnische groep 
bewegen hebben onvoldoende kennis van het Nederlandse onderwijssysteem om hun kinderen 
adequaat te begeleiden en ondersteunen; de thuiscultuur van “allochtone leerlingen” verschilt 
op  een aantal vitale aspecten van de dominante Hollandse, bijvoorbeeld uitgedrukt in religieuze 
oriëntatie en het vasthoudend spreken van een andere taal, op de voor- of achtergrond, met als 
gevolg dat “allochtone jongeren” het grotendeels zelf moeten uitzoeken in hun gang door het 
onderwijs en het daarom minder ver schoppen. Over het relatieve belang van verschillende 
verklarende determinanten ofwel succes- en faalfactoren en hun onderlinge samenhang is weinig 
duidelijkheid, stelt Jetske Klatter-Folmer in haar proefschrift over schoolsucces bij kinderen 
met een Turkse achtergrond, waarin ze in het kort ruim 25 jaar onderzoek naar de relatie tussen 
afkomst, onderwijskansen en schoolsucces evalueert. Turkse kinderen en hun schoolsucces. Een dieptestudie 
naar de rol van sociaal-culturele oriëntatie, taalvaardigheid en onderwijskenmerken, Tilburg: Tilburg University 
Press 1996, pp. 18-40. Zie ook Geert Driessen, De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van 
sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur, 
Nijmegen: ITS 1992 en de in noot 2 genoemde proefschriften van Maurice Crul en Ineke van der 
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Veen. Wel duidelijk is dat scholen en leerkrachten verschil maken. 
5 Een aardig beeld van de inspanningen die jongeren met een achtergrond van migratie of vlucht 

leveren om te gaan studeren aan de universiteit geeft het boek De inhaalrace... Tien portretten van zwarte, 
migranten- en vluchtelingenstudenten in het hoger onderwijs, van Roline Redmond en Sabah Makhloufi 
(Utrecht: Netwerk ZMV 1997). Zie ook het in noot 3 genoemde Meiden in beeld van Meral Nijenhuis 
en Zeki Arslan, 2001.

6 Het blijft moeilijk vast te stellen wat verschillen van betekenis zijn bij de start in het basisonderwijs. 
De onderwijssocioloog Wim Meijnen gaat er in een recente publicatie zonder voorbehoud vanuit 
dat bepaalde groepen “allochtone kinderen” het onderwijs binnenkomen met een cognitieve en 
talige achterstand en er niet of slechts gedeeltelijk in slagen om die in te halen. Hij doelt dan op 
die groepen migrantenkinderen van wie de ouders laag opgeleid zijn, dat wil zeggen maximaal 
lbo gedaan hebben en meestal weinig meer dan basisonderwijs. Wim Meijnen, J.C. Rupp en Theo 
Veld (red.), Succesvolle allochtone leerlingen, Leuven/Apeldoorn: Garant 2001. Onderwijssocioloog 
Jaap Dronkers - twee jaar geleden uitgeweken naar Italië vanwege het benauwende klimaat 
aan de Nederlandse universiteiten, na jarenlang onderzoek te hebben verricht naar externe 
factoren die de resultaten van onderwijs beïnvloeden - geeft in een recent interview toe dat de 
uitkomst van onderwijs niet te voorspellen is aan de hand van algemene kenmerken (“achter-
grondsfactoren”), als opgroeien met gescheiden ouders, een werkende moeder, of van “allochtone 
afkomst” zijn. “Voor elke individuele leerling geldt: wat ook je achtergrond is, de uitkomst is niet 
gedetermineerd. Niet naar boven en niet naar beneden. Onderwijs is geen rechtlijnige zaak. Je 
kunt nooit zeggen: ‘vast staat dat..’, hooguit: ‘de kans neemt toe...’. Nèt die ene leerkracht, nèt 
dat vriendinnetje, nèt die bepalende ontmoeting - daar hangt uiteindelijk de richting vaak van 
af.” Hieke Jippes, ‘“Wij durven niet te selecteren aan de top”. Socioloog Dronkers somber over 
Hollands onderwijs’, interview, NRC, 5 mei 2003, p. 7. Sinds kort is het pleidooi nauwkeuriger te 
kijken naar het niveau waarmee kinderen de school binnenkomen, door het periodiek toetsen van 
cognitieve en talige vaardigheden te beginnen in de kleuterklas, om zo tijdens het doorlopen van 
de basisschool leerwinst te kunnen meten, in plaats van op het eind alleen achterstand te kunnen 
constateren. Het probleem blijft echter dat de normen nauw zijn en weinig ruimte bieden een 
veelheid aan bronnen van kennis, ervaringen en vaardigheden te waarderen buiten de algemeen 
erkende en getoetste vaardigheden in taal en rekenen, ruimtelijk inzicht en een bepaalde manier 
van logisch denken. Onderwijsonderzoeker Paul Jungbluth meent in zijn kritische analyse van 
het functioneren van het onderwijs in Nederland dat kansenongelijkheid alleen tegengegaan 
kan worden met vergaande meritocratisering, zodat talenten van “minderheden” niet langer 
“verloren” gaan. Jungbluth, ‘Verloren talenten. Aanklacht tegen het onderwijs’, in: De helling, 
jaargang 14, nummer 2, pp. 28-35. 

7 Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is met het doel de ongelijkheid van kansen en prestaties 
in het onderwijs te verkleinen een reeks interventies gepleegd gericht op “allochtone kinderen”, 
zoals OETC (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur), later omgedoopt tot OALT (Onderwijs in 
Levende Allochtone Talen), en het voorschoolse stimuleringsproject Opstapje. De effectiviteit van 
dergelijke programma’s wordt vaak verondersteld, maar zelden gestaafd met empirische gegevens. 
Zie ook de stellingname van taalwetenschapper Bart Bossers tegen het pas verschenen, door 
honderd collega-taalwetenschappers ondertekende Taalkundig Manifest: Het multiculturele voordeel. 
Meertaligheid als uitgangspunt, in zijn openingscollege aan het begin van academisch jaar 2000. Bossers, 
De lange adem van Labov. Over onderwijs in eigen taal, taalachterstanden en het taalkundig manifest, Amsterdam: 
Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, afdeling taalwetenschap, januari 2001. Voor onderzoek 
naar lage verwachtingen van de prestaties van leerlingen met een niet-westerse culturele 
achtergrond in combinatie met een lage sociaal-economische positie van hun ouders, en hun 
effecten op leerhouding en onderwijsuitkomsten, zie bijvoorbeeld het al genoemde proefschrift 
van Maurice Crul, De sleutel tot succes, 2000 en Aandacht voor slimme Sakina: verwachtingen van leerkrachten en 
verdeling van aandacht onder autochtone en allochtone jongens en meisjes (Amsterdam 1992) van Maria Bervoets, 
die specifiek ingaat op de verwachtingspatronen van leerkrachten in het basisonderwijs. Jetske 
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Klatter-Folmer (1996: 38-39) wijst op het self-fulfilling prophecy gehalte van leerkrachtverwachtingen, 
en verwijst naar diverse artikelen over dit onderwerp, waaronder: E. van Eck, Guusje Ledoux en 
A. Veen, ‘Schoolloopbanen en strijdige verwachtingen’, in: Pedagogische Studiën 1 (1994), pp. 16-34. 
Ook Jaco Dagevos en Justus Veenman noemen stereotiepe lage verwachtingen resulterend in “lage 
schooladviezen” als belangrijke factor in het belemmeren van (school)succes. Succesvolle allochtonen. 
Over de maatschappelijke carrière vanTurken, Marokkanen, Surinamers en Molukkers in hoge functies, Amsterdam/
Meppel: Boom, 1992. De onderzoeksresultaten zijn op dit punt ook volgens hen niet eenduidig.  

8 Kinderen die als vluchteling naar Nederland komen zijn niet persé in armoede opgegroeid. 
Sommigen groeiden op in luxe, met ouders die een vooraanstaande positie in de samenleving 
bekleedden. Hun ambities zijn daar op afgestemd. De komst naar Nederland is in dat opzicht een 
koude douche voor velen van hen. Ook als ze zich de taal snel eigen maken, kost het veel inspanning 
en overtuigingskracht om in hogere segmenten van het onderwijs te belanden. Iets soortgelijks 
geldt voor kinderen die voor hun migratie in eigen land een traject richting hoger onderwijs 
volgden. Zie voor de achtergronden en prestaties van vluchtelingkinderen van verschillende 
herkomst in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs onder meer Lia Mulder, Kinderen van 
asielzoekers in het basisonderwijs, Nijmegen: ITS 2000; Lia Mulder, Kinderen van asielzoekers in het voortgezet 
onderwijs, opdrachtonderzoek Ministerie van OC&W, Nijmegen: ITS 2000. Zie ter vergelijking de 
studie naar ambities en de krachtsinspanningen van volwassen, hoogopgeleide vluchtelingen om 
die in Nederland te verwezenlijken, van Dieteke van der Ree en Solomon Afework. Ambities... en 
dan? Problemen en perspectieven van hoogopgeleide vluchtelingen bij het vinden van een aansluiting op de Nederlandse 
arbeidsmarkt, Rotterdam: Erasmus Universiteit 2002. 

9 Met deze stelling wil ik het reële probleem van de zogenaamde “taalachterstand”, zoals het in de 
media en wetenschap genoemd wordt, niet ontkennen. Dit is echter geen specifiek Nederlands 
probleem, maar een hindernis voor nieuwkomers in elk ander land waar een andere dan hun 
moedertaal dominant is. Het vraagt om goed taalbeleid op verschillende niveaus en voldoende, 
gedifferentieerd en goed gefaciliteerd onderwijsaanbod. Dit ontbrak tot de jaren negentig 
volledig. Hier zijn recent goede richtlijnen voor beschreven. Zie bijvoorbeeld de serie Taalbeleid in 
het ROC, delen 1 t/m 4; Mirjam Tuinder, deel 1, Voorwaarden en uitgangspunten. Oriëntatie op taalbeleid; 
Mirjam Tuinder, Els Kok en Marion Siemonsma, deel 2, Schoolvoorbeelden. Praktijkervaringen en adviezen 
voor de invoering van taalbeleid; idem, deel 3, Handboek voor diagnose en invoering. Werken aan een schoolspecifiek 
taalbeleid; Marleen van de Wouw en Judith Kortas, deel 4, Training coördinatoren taalbeleid. Uitgangspunten 
en beschrijving, Rotterdam: Partners Training en Innovatie 1998. Zie ook Dirkje Ebbers, Hilde I. 
Hacquebord en Joachim van Hoorn, Het koffertje voor taalbeleid en taalgericht vakonderwijs, Amsterdam: 
Atlas Adviesgroep 1998.

10 In studies naar school- en ander succes van bepaalde minderheidsgroepen (vrouwen, “allochtonen”, 
et cetera) wordt vaak verwezen naar individuele factoren of persoonlijkheidskenmerken als aanleg, 
talent, intelligentie, doorzettingsvermogen en ambitie om verschillen binnen groepen te verklaren 
die met meetbare variabelen als opleidingsniveau, sociaal-economische positie en sociaal-culturele 
oriëntatie van ouders, om er een paar te noemen, niet te verklaren zijn. Zie de genoemde studie 
van Dagevos en Veenman (1992). Zo’n constatering roept echter nieuwe vragen op. Wat de 
voorwaarden zijn voor het tot bloei komen van aanleg, talent en intelligentie, voor het vormen 
van gezonde ambities en kweken van voldoende doorzettingsvermogen komt binnen dergelijke 
studies niet in beeld en ligt wellicht meer op het terrein van de pedagogiek en psychologie. De 
levensverhaalbenadering waarin familiegeschiedenissen en familiescripts aandachtspunten zijn 
biedt interessante alternatieve aanknopingspunten voor mobiliteitsonderzoek. Zie bijvoorbeeld 
Daniel Bertaux en Paul Thompson, Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility, 
Oxford: Clarendon Press 1997.

11 Het is opvallend dat schoolfalen, in de zin van bij verwachtingen of gemeten naar gemiddelden 
achterblijvende prestaties op school, voortijdig schoolverlaten en schooluitval, vaker onderzocht 
zijn dan schoolsucces, zoals ook Meijnen, Rupp en Veld constateren in Succesvolle allochtone leerlingen, 
2001: p. 8, en bijna tien jaar eerder, Dagevos en Veenman in hun Succesvolle allochtonen, 1992. 
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12 Bij uitgangspositie denk ik bijvoorbeeld aan mate van beheersing van de Nederlandse taal door 
ouders en kinderen, aan sociaal-economische positie van het gezin, aan het opleidingsniveau van 
beide ouders, aan kennis over het Nederlandse onderwijssysteem, aan betrokkenheid en steun 
van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Deze variabelen, ook wel leerlingkenmerken 
genoemd, worden in onderzoek naar achterblijven of achterstand dan wel sociale stijging van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen veelvuldig gebruikt om oorzaken en achtergronden 
te verklaren. In de onderzoeksgroep valt de scheidslijn tussen succes en falen niet samen met 
specifieke, quasi-objectief vast te stellen leerlingkenmerken. Bij overeenkomstige school- en 
levenservaringen, die per definitie ook altijd uniek zijn, denk ik bijvoorbeeld aan ontmoediging 
door onderwijzers, ruzie met klasgenoten, twijfel over opleidings- en beroepskeuze, aanvaringen 
op de werkvloer, echtscheiding van ouders, relatieproblemen, ziekte, et cetera. 

13 In het schakeljaar zijn twee korte stages van elk een week voorzien op zelfgekozen adressen, 
meestal bij een verwant of bevriend gezin met kleine kinderen. 

14 De schakelklas begon in studiejaar 1998-1999 met negen leerlingen. Voor de herfstvakantie 
haakten er al twee af, om over te stappen naar een andere opleiding (administratie). Het interview 
met Sherida vond plaats in februari 1999.

15 Mijn keuze om haar hele verhaal ondanks haar aarzeling op te nemen in het boek is ingegeven door 
bewondering voor haar kracht, door het bijzondere van haar verborgen verhaal en door politieke 
motieven, maar daarmee niet minder problematisch. Om de kans op herkenning te verkleinen zijn 
behalve de naam ook sommige biografische gegevens veranderd.

16 Met de bedoeling illegaal verblijf in Nederland te ontmoedigen is met de invoering van de 
Koppelingswet op 1 juli 1998 elke aanspraak op overheidsvoorzieningen afhankelijk gesteld 
van verblijfsstatus. Mensen zonder verblijfsvergunning worden zo uitgesloten van collectieve 
voorzieningen, ontheffingen en vergunningen. Dit betreft onder andere het ziekenfonds, onderwijs 
en uitkeringen. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerplichtige kinderen (tot 16 jaar), voor 
acute medische nood en voor juridische bijstand. De invoering van de wet leidde tot veel protest, 
onder meer van witte illegalen zelf, van wie een groep in hongerstaking ging. Daarop is een aantal 
dossiers van witte illegalen opnieuw onderzocht door de IND om te kijken of ze voor legalisering 
in aanmerking kwamen. Een deel van de witte illegalen kreeg toen alsnog een verblijfsvergunning, 
een deel niet. Eén van de redenen om ook in deze laatste instantie een verblijfsvergunning te 
weigeren is de beschuldiging valse of vervalste documenten te hebben gebruikt. Het gaat dan 
in het bijzonder om verblijfs- en/of werkvergunningen. Dit bevestigt het verhaal van Fatim dat 
juist zij en haar familie niet voor een “pardon” in aanmerking kwamen, ondanks het feit dat ze 
hier wortel geschoten hebben, schoolgaan en werken. Voor de vaak schrijnende gevolgen van de 
invoering van de Koppelingswet voor witte illegalen, zie onder meer het verslag van het congres dat 
het actiecomité Geen mens is illegaal in samenwerking met het Komitee Zelfstandig Verblijfsrecht 
Migrantenvrouwen organiseerde op 2 oktober 1999: De “witte illegalen” en de Koppelingswet, februari 
2000, te downloaden van internet. Over de specifieke situatie van witte illegalen in Amsterdam 
was veel ophef in de media, vooral ook door de zaak van de familie Gümüs, die teruggestuurd 
werd naar Turkije. Zie bijvoorbeeld Frenk der Nederlanden, Een Turkse kleermaker in Nederland. De zaak 
Gümüs, witte illegalen en de politiek, Amsterdam: Van Gennep 1998; ‘Cohen speelt met witte illegalen’, 
Intermediair, vol. 35, nr. 35, 1999, p. 41.

17 In een BBL-traject, werkend leren, zou Fatim een salaris krijgen. In een BOL-traject zou ze 
normaliter recht hebben op studiefinanciering, maar dat gaat vanwege haar illegale status niet 
op. 

18 Onder druk van de publieke opinie en actiegroepen als het Autonoom Centrum stelde 
staatssecretaris Schmitz van Justitie in een interview in Binnenlands Bestuur van 23 februari 1996 dat 
scholen niet als controleurs hoeven op te treden. “Scholen zullen niet verplicht worden illegale 
leerlingen van 17 jaar en ouder van school te sturen, de Koppelingswet is niet bedoeld als heksenjacht 
op illegalen.” Met de invoering van een centrale registratie van alle schoolgaande jongeren door 
middel van een persoonsgebonden “onderwijsnummer” en “onderwijskaart”, dreigden officieel 
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illegaal verklaarde leerplichtige leerlingen alsnog buiten de boot te vallen. Om dit te voorkomen 
is een wijziging doorgevoerd waarbij een alternatief onderwijsnummer wordt toegewezen aan 
leerlingen die niet beschikken over een sofi-nummer omdat hun ouders illegaal in Nederland 
verblijven, dan wel in een asielprocedure verwikkeld zijn of in de Duitse of Belgische grensstreek 
wonen. Kinderen uit de eerst genoemde groep zijn leerplichtig ondanks het feit dat ze illegaal 
in Nederland verblijven, stelt minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en 
mogen niet als illegaal herkend worden aan hun alternatieve onderwijsnummer. Zie ‘Wijzigingen 
van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het 
onderwijs’, Memorie van antwoord, Eerste Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 2000-2001, 25 
828, nr. 264b, 27 juni 2001.

19 Grappig genoeg verklaart een van de drie jongens die in de periode van onderzoek op de opleiding 
voor helpende zat zijn keuze om van zorgen zijn beroep te maken ook met een verwijzing naar zijn 
zieke, hulpbehoevende oma. Zorg was voor hem echter een tweede keuze, nadat de grafische school 
tegenviel. Bovendien zorgde hij niet zelf voor zijn oma, maar inspireerden de nonnen die dat deden 
hem. 

20 Gouden sieraden met (edel)stenen spelen een belangrijke rol in de Surinaamse cultuur. Ze weren 
het boze oog, of stemmen geesten gunstig. 

21 Bolletjes slikken is een lucratieve, maar gevaarlijke activiteit. Het gaat om verpakte bollen cocaïne, 
die ingeslikt meegesmokkeld worden op vliegreizen naar Amsterdam, meestal vanuit de Antillen, 
om ze hier in te ruilen voor geld.

22 Paul Thompson spreekt in dit verband van transgenerational repeating difficulties, een verschijnsel dat 
ook in therapeutische kringen, met name in de familiesysteemtherapie, bekend is. ‘Family Myth, 
Models, and Denials in the Shaping of Individual Life Paths’, in Daniel Bertaux en Paul Thompson 
(eds), Between Generations. Family Models, Myths, and Memories, International Yearbook of Oral History 
and Life Stories, volume II, Oxford: Oxford University Press 1993, p. 27. 

23 Op de opleiding wordt geleerd patiënten en cliënten niet voluit bij hun naam te noemen, maar 
aan te duiden met een initiaal, wanneer ze als case opgevoerd worden. Dit uit overwegingen van 
privacy. Melissa houdt zich daar keurig aan. 

24 Mijn opmerking is niet alleen gebaseerd op mijn eigen onderzoekservaringen en de verhalen van 
interviewees over moeders en tantes die in de uitvoerende zorg werken, maar bijvoorbeeld ook 
terug te vinden in de verhalen die Philomena Essed optekende voor haar scriptie, later uitgebracht 
onder de titel Alledaags racisme, Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara 1984, en haar proefschrift: 
Understanding Everyday Racism. An Interdisciplinary Theory and Analysis of the Experience of Black Women, 
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 1990. Het proefschrift is in het Nederlands uitgebracht 
onder de titel: Inzicht in alledaags racisme, Utrecht: Het Spectrum 1991. Zo schrijft Essed dat meer dan 
de helft van de veertien Surinaamse vrouwen die zij interviewde voor haar scriptie werkzaam is of 
is geweest in de zorgsector. Zij verwondert zichzelf niet over het hoge aantal; Surinaamse vrouwen 
werden immers al in de jaren vijftig geworven om in Nederlandse ziekenhuizen te komen werken. 
Volgens Essed duurde dat tot 1970. Essed, 1984, p. 76. Ze verwijst naar een publicatie van Fred 
Budike, Surinamers naar Nederland. De migratie van 1687 tot 1982, Amsterdam: Ivabo 1982. De werving 
kende een opleving in de tweede helft van de jaren negentig. 

25 Sinds de machtsovername door generaal Siad Barre in 1969 en de Ogaden-oorlog tegen Ethiopië in 
1977 verkeert Somalië nagenoeg permanent in een staat van (burger)oorlog. 

26 Zoals ik in het verhaal van Zahra in hoofdstuk 3 al in noot 24 vermeldde zijn er zes hoofdstammen 
of -clans in Somalië, die elk onderverdeeld zijn in subclans. Na de onafhankelijkheid van Somalië 
in 1960 volgden regeringen waarin de Darood clan sterk vertegenwoordigd was, onder meer in de 
persoon van president Sherwaarke. Toen hij in 1969 vermoord werd door een lijfwacht, pleegde 
generaal Siad Barre een staatsgreep en leidde sindsdien een schrikbewind tot aan zijn val in 1991. 
De strijd om de macht tussen de verschillende clans ging door. Met name leden van de Majeerteen, 
de Hawiye en de Isaaq clans moesten het ontgelden. Barre kwam na 21 jaar ten val tijdens een 
bloedige burgeroorlog, waarbij vooral de Hawiye wraakacties ondernamen. De familie van Zina 
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vluchtte, tezamen met duizenden andere Darood inwoners van Mogadishu de stad uit, net als de 
familie van Zahra. 

27 Aangezien Zina en haar familie als vluchteling naar Parijs kwamen nadat Frankrijk, Nederland, 
België, Duitsland en Luxemburg het verdrag van Schengen hadden ondertekend (14 juni 1985) 
hadden ze formeel in Frankrijk asiel moeten aanvragen. Toch werden ze daar weggestuurd en 
werd hun aanvraag in Nederland gelukkig zonder meer in behandeling genomen, wat uiteindelijk 
leidde tot de A-status voor het hele gezin. 

28 In een OC, ofwel onderzoeks- en opvangcentrum, wordt een nader gehoor afgenomen en moet de 
eerste beslissing op het asielverzoek worden afgewacht. 

29 Er wonen sinds 1997 volgens officiële cijfers ruim duizend vluchtelingen uit Somalië in Amsterdam, 
waarvan het merendeel in Zuid-Oost. Het aantal nam in de afgelopen jaren toe. Zie statistieken van 
de afdeling O & S van de Gemeente Amsterdam, onder meer via de website www.amsterdam.nl. 

30 Anders dan de opleiding verpleegkunde op mbo niveau, in de nieuwe kwalificatiestructuur niveau 
4 genoemd, is de hbo-opleiding verpleegkunde (niveau 5) nog altijd verbonden aan een ziekenhuis. 
Het onderwijs wordt gegeven op een hogeschool, niet op een ROC.

31 Ivbo staat voor individueel voorbereidend beroepsonderwijs en is bedoeld voor leerlingen met 
gedrags- en leerproblemen; vanaf augustus 1999 staat dit type onderwijs bekend als afdelingen of 
scholen voor leerwegondersteunend onderwijs, opgenomen in het nieuwe vmbo.

32 Anders dan de andere interviewees, die “onderaan” begonnen op de laagste opleiding in de zorg, 
de opleiding voor helpende, begon Zina na de middelbare school meteen aan de mbo-opleiding 
voor verzorgende. Ze kwam in mijn vizier op aanraden van een docent van de Amsterdamse School 
voor Gezondheidszorg die abusievelijk meende dat zij indertijd in Emmen begonnen was op de 
opleiding voor helpende. Omdat ze me met haar markante verschijning en zelfbewuste optreden 
in de klas intrigeerde, vroeg ik haar toch voor een interview. De keuze haar verhaal op te nemen 
in dit hoofdstuk is gerechtvaardigd omdat ze een echte doorzetter en doorstromer is. Haar 
schoolloopbaan in Nederland, alsmede de horden en obstakels erin, vertonen grote overeenkomst 
met die van de overige leerlingen uit mijn onderzoeksgroep. 

33 In de negentiende eeuw hadden verschillende Europese mogendheden koloniale aspiraties in de 
hoorn van Afrika en bevochten elkaar de macht. Met korte onderbrekingen maakten de Britten 
de dienst uit in het noorden van het Somalisch schiereiland en de Italianen in het zuiden, tot de 
onafhankelijkheid van Somalië in 1960. 

34 Waarschijnlijk ging het om het Dagblad van het Noorden. Het interview heb ik helaas niet kunnen 
achterhalen. 

35 Jaren terug was Albert Heijn een van de eerste bedrijven die intiatieven op dit gebied ondernam en 
een modeontwerper een bij het uniform passende sjaal liet ontwerpen die caissières naar believen 
om hun hals of hoofd konden knopen. 

36 Op 4 oktober 1992 stortte een Israelisch vliegtuig neer op twee flats in de Amsterdamse Bijlmer. De 
ramp kostte 43 mensen het leven en had een lange nasleep, ook vanwege mogelijk giftige stoffen 
die erbij vrijkwamen.

37 Angela merkt erover op dat ze elke keer “op het nippertje” is. De huishoudschool waar ze op zat, 
officieel een school voor lhno (lager huishoudelijk en nijverheidsonderwijs), veranderde tijdens 
haar deelname in een vbo. De kmbo-opleiding, ook wel Kort-VZ (korte opleiding verzorging) in de 
wandelgangen, veranderde in Helpende Gezondheidszorg ofwel Bol 2. Toen ze doorstroomde naar 
de lange opleiding (Lang-VZ, lange opleiding verzorging) mocht er niet meer gesproken worden 
van mdgo-vp (middelbaar dienstverlenend en gezondheidszorg onderwijs-verpleegkunde), maar 
heette de opleiding voortaan opleiding voor verzorgende ofwel Bol 3. 

38 Philomena Essed muntte de term alledaags racisme in haar gelijknamige boek uit 1984. Zie noot 24.
39 Bij observaties in de klas waren deze scheidslijnen ook voor mij duidelijk zichtbaar in het gebruik 

van de ruimte en in de groepsvorming tijdens en na afloop van de lessen. Het feit dat enkelen 
van de witte leerlingen verbaal heel sterk zijn vergroot hun dominante gedrag in de klas. Bij het 
vaststellen van het menu voor het eindfeest in juni 1999, waarbij iedereen moest opgeven wat ze 
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mee wilde nemen, was het een hoop gekrakeel. Sommige klasgenoten van kleur hielden zich op 
de achtergrond, anderen lieten hun afkeer duidelijk blijken in de vorm van boze blikken of een 
stevige opmerking. Eerdere beschuldigingen van racisme hebben de sfeer in de klas geen goed 
gedaan. 

40 Het onderscheid tussen een mbo- en een hbo-opleiding verpleegkunde is onvoldoende duidelijk, 
zowel op de werkvloer van bijvoorbeeld ziekenhuizen, die de voorkeur geven aan hbo-ers, als voor 
de leerlingen. De waarde van een hbo-opleiding verpleegkunde wordt hoger geacht dan die van 
een mbo-opleiding verpleegkunde. Doorstromers in de gezondheidszorg met een diploma op 
niveau 3 proberen daarom vaak niveau 4 over te slaan en verder te gaan op niveau 5. In reactie 
op vragen van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stage- 
en opleidingsproblematiek bij verpleegkundigen en verzorgenden, suggereert staatsecretaris 
Vliegenthart het omgekeerde, als zou een diploma verpleegkunde op niveau 4 goed genoeg zijn 
voor leerlingen met ambities. “Waarom zou een schoolverlater immers kiezen voor een HBO-
opleiding als de MBO-variant opleidt tot hetzelfde beroep?” Zij meent dat bij de zorginstellingen 
onvoldoende gedifferentieerd wordt in functies. Emancipatiebeleid 2000, Tweede Kamer, vergaderjaar 
1999-2000, 26 800 XVI en 26 814, nr. 119, Bijlage 3 Opleidingen verpleging en verzorging, p. 18. 
Kijkend naar de kwalificatiestructuur Verpleging en Verzorging, ingevoerd in 1997, is het beeld 
complexer. Zie Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. 
Eindrapport van de Commissie Kwalificatiestructuur, Zoetermeer/Rijswijk 1996, oa pp. 14-16 en pp. 71-
116 voor een vergelijking van de verschillende deelkwalificaties en bijbehorende eindtermen van 
niveaus 4 en 5.

41 Een onthutsende schets van de ouderenzorg in Nederland aan de vooravond van de 21e eeuw biedt 
het boek Geen tijd om aardig te zijn, geschreven door Suzanne Buis, zelf werkzaam als verpleeghulp 
in een verpleeghuis (Utrecht: Het Spectrum 1997). Een mogelijk nog indringender beeld van 
de benarde levens- en werkomstandigheden in verpleeghuizen geeft Bert Keizer, schrijver en 
verpleeghuisarts, in Het refrein is Hein. Dagen uit een verpleeghuis, Nijmegen: Sun 1994.

42 De Landelijke Beeldvormingscampagne Zorgsector ging in november 1999 van start, op 
initiatief van de overheid. Primair doel is personeel te werven dan wel te behouden voor de 
zorgsector, in het licht van reële en verwachte personeelstekorten bij een voortdurend stijgende 
vraag naar professionele zorg en verpleging. Zie onder meer de website van de campagne: 
www.zorgcampagne.nl. Zie ook hoofdstuk 7.

43 Angela legde me in haar eigen woorden uit wat de verschillende drachten betekenen. De uitleg staat 
niet op band, maar is door mij na afloop van het interview opgetekend in mijn dagboek. Daaruit 
onderstaand fragment: De Pruis, in fel lichtblauw/turkoois – “blauw is mijn lievelingskleur” - is 
de dracht van de meest vooraanstaande zwarte slavin in de koloniale tijd, geïnspireerd op de dracht 
van de witte vrouwen op de plantages. Op last van de koloniale meester waren deze vrouwen, die in 
huis bedienden, helemaal bedekt. Het is een weelderige jurk van prachtige satijnen stof, waaronder 
veel onderjurken met kant gedragen worden en een speciaal “bocheltje” voor op de rug: een kussen 
met ongebleekte katoen eromheen, om de jurk beter te laten vallen. “Dan staat het beter, hè.” Een 
speciale doek, een speciale tas en een rieten waaier completeren het geheel. De Bigikoto, blauw-
wit gestreept, van eenvoudige katoen, is de dracht van de slavin die op het land werkt. Tot slot de 
Alla Kondre, een pak waarin allemaal verschillend gedessineerde stoffen verwerkt zijn. Alle landen 
betekent het letterlijk. De dracht symboliseert de combinatie van alle volken en alle bijbehorende 
drachten. Moeder en zus Orlanda staan ook in vol ornaat op de foto. Ze dragen sari’s, in oranje en 
rood, die verwijzen naar de druppels Hindoestaans bloed in de familie.

44 De Surinaams-Nederlandse psychiatrisch verpleegkundige en schrijver Henri Stephen omschrijft 
de Apoekoe-winti in zijn boek over winti als een bosgeest met typisch menselijke trekken, die 
meestal in de gedaante verschijnt van een korte dikke man. “Een Apoekoe kan van iemand houden 
en dan krijgt diegene heel veel medewerking van deze winti. Wie niet met hem weet om te gaan, 
krijgt heel veel tegenwerking. Het beste is zijn bescherming als ‘obia’ op prijs te stellen vanwege 
zijn buitengewone kracht en moed... Zijn geliefde plek in het bos is onder de grote ‘kakantrie-



Noten

345

boom’.” Een obia is een winti die als genezer of ziener optreedt. Henri J.M. Stephen, Winti. Afro-
Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland, Amsterdam: Karnak 1985, pp. 53-54. 

45 Mijn nieuwsgierigheid komt voort uit een onderdeel van mijn doctoraalstudie antropologie, 
visuele antropologie, waarin ik met een aantal studenten een film maakte over winti-praktijken 
in Amsterdam. Het blok werd gegeven door de antropoloog Rob Boonzajer Flaes en de filmer 
Maarten Rens in 1986.

46 Er is hier ook sprake van een methodologische eigenaardigheid van het zogenaamde topical life 
history interview. Een bepaald thema staat centraal, het hoofdthema van het onderzoek, waardoor 
de interviewer afleidende zijpaden laat liggen om zicht op het geheel te houden en een zekere 
controle te hebben over de loop van het interview. Het gevaar bestaat dat dergelijke zijpaden, die 
ik sidelines noem en die mogelijk essentiële informatie bevatten, niet verkend worden en daardoor 
buiten beeld verdwijnen en uiteindelijk uit het verhaal geschreven worden. Tegelijkertijd is een 
representatie van zelf en/of ander per definitie incompleet. Er blijven altijd dingen onvermeld. 
Zie voor een kritische uiteenzetting over de eigenaardigheden van een (levensverhaal)interview 
bijvoorbeeld het fraaie artikel van Ronald J. Grele, ‘History and the Languages of History in the 
Oral History Interview: Who Answers Whose Questions and Why?’, in: Eva MacMahan en Kim Lacy 
Rogers (ed.), Interactive Oral History Interviewing, Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates 1994, pp. 1-17. Voor 
een kritisch-feministische beschouwing zie de bundel samengesteld door Sherna Berger Gluck en 
Daphne Patai (eds), Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, London: Routledge 1991. 

47 In de levensverhaalbenadering en ook in meer psychologisch georiënteerd onderzoek wordt 
gewezen op het onstabiele karakter van zelfbeelden en zelfbeschrijvingen: mensen zien en 
definiëren zichzelf wisselend afhankelijk van de sociale context. Anders gezegd: zelfbeelden en 
zelfbeschrijvingen, maar ook zelfgevoel en zelfwaardering variëren naar tijd en plaats, en vooral 
ook naar aanwezige, kijkende en luisterende ander. Zelfbeleving is echter geen speelbal van 
context en ander en kent zekere patronen, individuele eigenaardigheden, waarbij het streven 
naar positieve zelfwaardering sturend werkt. Zie voor een bespreking van tegenstrijdige visies 
op het zelfconcept, toegepast op onderzoek naar de zelfbeleving van migrantenkinderen: Maykel 
Verkuyten, Zelfbeleving van jeugdige allochtonen. Een psychosociale benadering, Amsterdam / Lisse: Swets & 
Zeitlinger 1992.

48 Maikel Verkuyten verwijst in Zelfbeleving van jeugdige allochtonen (1992) op de veelvoorkomende 
neiging het systeem de schuld te geven voor eigen mislukkingen. Blaming the system, ofwel een 
external locus of control, zou niet zozeer duiden op gebrek aan zelfvertrouwen maar op inzicht in 
machtsverhoudingen en keuze voor zelfbescherming. Door de oorzaak van falen buiten de 
persoonlijke controlesfeer te plaatsen wordt het gevoel van eigenwaarde beschermd en neemt 
de waardering voor het zelf toe. Deze gedachte plaatst de meer gangbare veronderstelling dat 
een sterke “interne controle oriëntatie” (anders geformuleerd: het idee dat uitkomsten een 
resultaat zijn van eigen gedrag en dat het leven in hoge mate zelf vorm te geven is), de mate van 
zelfvertrouwen en zelfwaardering, en daarmee de kansen op succes positief beïnvloedt, in een 
ander perspectief. Zelfbeleving van jeugdige allochtonen, pp. 112-116. Het is wel de vraag in hoeverre 
deze neiging voorbehouden is aan of specifiek is voor migrantenjongeren. 

49 Om over de grond en achtergrond van de levenshouding en de vorming van persoonlijkheidskapitaal 
van leerlingen meer duidelijkheid te krijgen, zijn meerdere diepte-interviews en mogelijk ook 
interviews met bijvoorbeeld ouders of opvoeders nodig, alsmede kruisbestuiving met andere 
disciplines als de psychologie en/of psycho-analyse. 

50 Dagevos en Veenman wijzen in genoemde studie uit 1992 naar maatschappelijk succes bij mensen 
uit etnische minderheidsgroepen in navolging van Sowell (1981) op het bestaan van verschillende 
“stijgingskanalen”, waaronder onderwijs, etnisch ondernemerschap, politieke mobilisatie en 
overige trajecten waarvoor formeel onderwijs niet direct vereist is, zoals sport en  misdaad. In hun 
conclusie stellen ze echter dat “opleidingskwalificaties in de huidige Nederlandse samenleving het 
instroomniveau in de functie- en beroepenstructuur”, en daarmee de kansen op verdere sociale 
stijging in belangrijke mate bepalen. Succesvolle allochtonen, pp. 18-19 en 176.
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51 In dit verband is het interessant de conclusies van het recente rapport van Justus Veenman over het 
gebrek aan succes in de zin van sociale stijging van jongeren van Molukse komaf, in het bijzonder 
van de zogenaamde derde generatie, opnieuw te bezien. Molukse jongeren in Nederland. Integratie met de 
rem erop, Assen: Van Gorcum 2001.

52 Sommige afhakers geven in hun verhaal ook blijk van flexibiliteit en aanpassingsvermogen, alleen 
betreft het dan vaak situaties buiten school, zoals op de werkvloer van de supermarkt waar zij hun 
bijbaan hebben. Zie bijvoorbeeld de verhalen van Tom en Nermin in hoofdstuk 5. Op dit vlak lijkt 
er dus geen sprake van een absoluut verschil tussen afhakers en doorzetters, maar een situationeel 
verschil. 

53 Halverwege het interview vroeg Angela’s moeder het woord. Ze benadrukte dat ze haar kinderen 
altijd vrij had gelaten in hun keuzen. Ze was duidelijk trots op Angela, steunde haar plan verder te 
studeren en sprak de hoop uit dat ze zou worden wat ze eigenlijk wil (interview met Angela, 1 juni 
1999).
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7  Emancipatie door scholing? 
Meisjesberoepsonderwijs en 

de cultuur van het helpen

Iedereen is in principe in staat zorg te verlenen 
(Selma Sevenhuijsen, De plaats van zorg, 2000)

7.1. Het echte werk - inleiding
In het kader van de landelijke beeldvormingscampagne voor de zorgsector (De 

Zorg. Het echte werk – zie hoofdstuk 1) is een handzaam boekje uitgegeven 

met de titel: “...en hoe gaat het met u vandaag?”. Het kleurrijke boekje is gratis 

uitgedeeld in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen.1 Het heeft als doel de 

beroepstrots van werknemers in de zorg op te vijzelen. Zij zijn immers, in de 

woorden van de campagneleiders, de beste ambassadeurs voor hun eigen vak. Zij 

kunnen vrienden en kennissen informeren over wat werken in de zorg betekent 

en zo hun enthousiasme wekken om van zorgen ook hun beroep te maken. In het 

voorwoord richten Franc Janssen, voorzitter van de stuurgroep van de campagne, en 

projectleider Hanneke van Tongeren zich dan ook nadrukkelijk tot verplegenden, 

verzorgenden en helpenden, die ze consequent met “u” aanspreken. Het boekje is 

met name voor hen samengesteld, omdat vooral zij elke dag weer de vraag stellen 

waar alle hulpbehoevenden in het land op wachten en die ze zo waarderen: ‘en hoe 

gaat het met u vandaag?’. Zij stellen deze vraag “iedere keer als zij het huis van een 

cliënt binnengaan, een ziekenkamer of een kamer in een verzorgingshuis. Terwijl 

het te verwachten antwoord niet altijd even opgewekt zal zijn” (Janssen en Van der 

Veen 1999: 1). De vanzelfsprekendheid waarmee deze vraag steeds oprecht gesteld 

wordt komt volgens Janssen en Van Tongeren terug in de waardering van de patiënt 

of cliënt voor de persoonlijke aandacht die hij of zij ontvangt. “De beroepsgroep is 

geliefd bij het publiek!”, constateren zij triomfantelijk en voegen eraan toe dat dit 

boekje elke lezer die deze overtuiging nog niet deelt daar alsnog van zal overtuigen. 

De tekstschrijvers van het boekje proberen de aantrekkelijkheid van verzorgende 

en verplegende beroepen te onderstrepen door een beeld te geven van de 

geschiedenis van verzorging en verpleging en met name van hun professionalise-

ringsproces. Een bonte mengeling van verhalen en illustraties belicht aspecten van 

de praktijk en beeldvorming van verzorgen en verplegen door de eeuwen heen, te 

beginnen bij het oude India, Egypte en Griekenland via de gods- en gasthuysen uit 

de middeleeuwen in grote stappen naar de huidige tijd. Beroepszorgers moeten de 

trots die ze voelen over hun vak in de illustraties en verhalen kunnen herkennen. 
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Dat zou hun zelfbewustzijn versterken en hun waardering voor het werk doen 

toenemen. Janssen en Van Tongeren roepen hen op het boekje vooral ook aan de 

eigen kinderen, ouders, buren, vrienden of kennissen te geven. “Dan zien zij ook wat 

u al lang wist: De zorg. Het echte werk” (idem: 2).

De toon van het boekje is positief: het moest in de eerste plaats wervend zijn. 

Moeilijke onderwerpen zijn vermeden. Het beeld dat uit het boekje overweldigend 

naar voren komt is dat vrouwen zich altijd al ontfermd hebben over zieken, 

ouderen, armen en zwakken, dat ze het graag doen en dat ze er goed in zijn. Het 

is een wensbeeld. Nagenoeg alle illustraties in het boekje bevestigen dit beeld. Het 

zijn iconen van verzorgende vrouwelijkheid, al dan niet in uniform: van statige 

heilige op een kerkpaneel (Elisabeth van Hongarije), gedinstingeerd middelpunt 

van nieuwbakken zusters (Florence Nightingale), uniforme groep op foto’s uit de 

collectie van de stichting Historisch Verpleegkundig Bezit, zonder opsmuk in een 

vacature van het Amsterdamse Lucas Andreas Ziekenhuis, verleidelijk poserend op 

de kaft van een “zusterroman” (Goede zorgen, slechte zorgen), schrikbarend streng als 

Big Nurse (Louise Fletcher) in de film One Flew over the Cuckoo’s Nest of juist hilarisch 

als zuster Klivia (Hetty Blok) in de televisieserie Ja zuster, nee zuster, tot aan grotesk in 

een cartoon van Kamagurka. Het promotieboekje toont in de iconen verschillende 

manieren van kijken naar zorgende vrouwen, maar problematiseert die nergens. 

Met deze iconen en de bijbehorende verhalen suggereert het boekje dat de zorg een 

fantastisch werkveld is - voor vrouwen. 

De opzet, de toon en de presentatie van het boekje sluiten aan bij de gangbare 

gedachte in de wereld van beleid en advies dat het tekort aan personeel in de 

zorgsector zoals dat aan het einde van de twintigste eeuw opnieuw naar voren 

kwam geen structureel probleem is, maar hooguit een imagoprobleem. Daarom 

krijgen we positieve verhalen voorgeschoteld en lezen we niets over de ambivalentie 

die verzorgende beroepen aankleeft: dankbaar en ondankbaar werk tegelijk. De 

schaduwkanten in de gezondheidszorg waarmee het proces van professionalisering 

gepaard ging, zoals de ongelijke machtsverhoudingen en arbeidsverdeling naar 

sekse, klasse en uiteindelijk ook kleur, met steeds machtiger geneesheren en 

onderschikking van meest vrouwelijke zorgverleners, komen in het boekje niet ter 

sprake. De beleving en ervaring, het enthousiasme, de frustratie en de zorgen van 

beroepskrachten, leerlingen en opleiders door de jaren heen blijven grotendeels 

buiten beeld. 

Tussen de regels door zijn wel glimpen op te vangen van het structurele 

probleem dat het opleidings- en beroepsveld van de zorg kenmerkt: de benauwende 

reproductie van verzorgende vrouwelijkheid in combinatie met een gebrek aan 

maatschappelijke waardering. De opleiding voor helpende aan de Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg  is een schoolvoorbeeld van de valkuilen die dit 

structurele probleem creëert voor leerlingen en leerkrachten. In dit hoofdstuk 
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geef ik het verhaal over opleiden en opgeleid worden voor de (ouderen)zorg op een 

Amsterdamse school aan het einde van de twintigste eeuw een bodem. Het verhaal 

over de aantrekkingskracht en de afkeer van helpen als beroep, en in het verlengde 

daarvan het verhaal over het ontstaan van de bejaardenhelpster - inmiddels 

vervangen door een scala aan assisterende, helpende en verzorgende functies in de 

ouderenzorg - zit verstopt in het grotere verhaal van de historische verknoping 

tussen vrouwen en zorgberoepen, inclusief bijbehorend beroepsonderwijs. Voor een 

goed begrip van de goede bedoelingen, de knelpunten en valkuilen in het huidige 

zorgonderwijs is een terugblik in de wordingsgeschiedenis ervan verhelderend. 

In de etnografie van de school (hoofdstuk 2) wees ik op de lijn die van de huidige 

opleiding voor helpende gezondheidszorg terugloopt naar het huishoudonderwijs. 

Iets minder rechtstreeks loopt een tweede lijn naar de bejaardenhulp en de gezinshulp, 

ontstaan in de eerste helft van de twintigste eeuw, en vandaar naar de armenzorg 

en de ziekenzorg in voorgaande eeuwen. In deze twee velden stond de vorming 

en cultivering van verzorgende vrouwelijkheid centraal. Daar werd bepaald wie 

geschikt was voor welk soort zorgarbeid en hoe daarvoor opgeleid diende te worden. 

Zonder te pretenderen een volledig overzicht te geven van de ontwikkelingen in de 

twee velden en hun raakvlakken, schets ik hun contouren en doorwerking in hun 

Amsterdamse gesitueerdheid. Ik kijk daarbij vooral naar de late negentiende eeuw, 

in het bijzonder naar twee beginpunten die ik als richtinggevend beschouw voor de 

vormgeving van het meisjesberoepsonderwijs in de twintigste eeuw: de start van een 

eerste verpleegstersopleiding aan een ziekenhuis, het Buitengasthuis te Amsterdam 

in 1883, en de oprichting van de Eerste Amsterdamsche Huishoudschool in 1891. 

Ik volg in grote stappen de ontwikkelingen rond de steeds inniger verknoping van 

vrouwelijkheid, zorgarbeid en meisjesberoepsonderwijs in de twintigste eeuw, zoals 

die met name in het kmbo gestalte kreeg. Ik eindig met een korte beschouwing over 

de plaats van (leren) helpen en zorgen in deze tijd. Waar relevant koppel ik terug 

naar de verhalen en beelden in het promotieboekje. 

7.2. Aureoolzoekers en overlevers
Van oudsher is de zorg voor vreemde anderen: zieken, armen, wezen, ouderen en 

andere hulpbehoevenden in Europa nauw verbonden met religieuze instanties en, 

specifieker, met vrome, rijke dames. Zij belichaamden de inspiratie en de motivatie 

om voor anderen te zorgen en hadden er ook de middelen voor. Het promotieboekje 

haalt een aantal van hen voor het voetlicht, zoals genoemde Elisabeth van Hongarije 

(1207-1231) en de eveneens heilig verklaarde Louise Le Gras-de Marillac (1591-1660). 

De eerste stichtte volgens het boekje in haar korte leven een klein ziekenhuis bij 

de Wartburg, waar zij woonde, en vervolgens nog drie ziekenhuizen op andere 

plaatsen. Ze wordt een “typisch voorbeeld” genoemd van “adellijke liefdadigheid” 



Emancipatie door scholing?

350

(Janssen en van der Veen 1999: 22). Het boekje laat in het midden wat de aard en 

omvang was van de ziekenhuizen die zij stichtte.2 Met grote sprongen gaat het door 

de eeuwen heen, waarin door “kerkhervorming, de opkomst van het protestantisme, 

contrareformatie, beeldenstorm, oorlogen en, ten gevolge van dit alles, steeds grotere 

armoede” in de vijftiende en zestiende eeuw in West-Europa een “systematische 

verslechtering” optrad in de gezondheidszorg (idem: 29). 

De vroege zorg voor armen en zieken, de zogenaamde “goede werken” (Caritas 

en Diakonia) als gepraktiseerd vanuit gods- en gasthuizen, worden wel gezien als de 

bakermat van het Europese ziekenhuis en de latere verzorgings- en verpleeghuizen 

die er de gespecialiseerde afsplitsingen van waren (Vernède 1927; Querido 1967; 

Spijker 1979).3 De goede werken in naam van een christelijke god omvatten in die 

vroege tijd het spijzen van hongerigen, het laven van dorstigen, het kleden van 

naakten, het begraven van doden, het herbergen van reizigers, het troosten van 

zieken (krankentrooster), het bevrijden van gevangenen, maar bovenal het redden 

van andermens’ ziel. Niet alleen sociale bewogenheid met het lijden van anderen 

was een belangrijk motief voor het doen van goede werken en het verzaken van 

het eigen lichaam daarbij, maar vooral ook het verwerven van een eeuwige kroon 

(Querido 1967: 10; Spijker 1979: 66-69). Het lijden van zelf en anderen moest niet 

zozeer opgeheven worden, dan wel aanvaard als een bijzondere gunst van god, die 

de blik hoger deed richten. Ter illustratie toont de Nederlandse psychiater Arie 

Querido in zijn boek over de geschiedenis van de gezondheidszorg in West-Europa 

een afbeelding van nonnen die tot hun knieën in het water lakens staan te wassen. 

De geschiedenis van het helpen, verzorgen en verplegen in (West-)Europa is 

doortrokken van dit christelijke motief, helpen het lijden van anderen draaglijk 

te houden, dat door twintigste-eeuwse hervormers van de ziekenverpleging als 

Frederike Meyboom enigszins laatdunkend werd getypeerd als “aureool zoeken” 

(Van Brink-Poort 1963: 16). Dit moet een hele opgave geweest zijn, als we de bronnen 

mogen geloven, die steevast melding maken van de “mensonterende toestanden”, 

de “abominabele kwaliteit” en de “middeleeuws barbaarse” gang van zaken in 

de gods- en gasthuizen (Vernède 1927, Querido 1967, Spijker 1979, Pley 1981, 

Verdoorn 1981). Als voorbeeld geeft het promotieboekje het Hôtel Dieu in Parijs, 

dat ook volgens Querido en Vernède bekend stond om zijn overvolle ziekenzalen, 

gebrekkige voorzieningen, tekort aan verplegend personeel en bovenal, om de stank 

die er hing (Janssen en Van der Veen 1999: 23).4  

Tot ver in de twintigste eeuw zagen religieuzen als de Augustinessen en 

Begijnen het als hun plicht zich met de zorg voor hulpbehoevenden te bemoeien. 

De organisatie van de zorg kwam echter steeds meer in handen van burgers, 

georganiseerd in gilden.5 Plaatselijke notabelen namen het bestuur en beheer van de 

gasthuizen over; de dagelijkse leiding kwam in handen van zogenaamde vaders en 

moeders. Ze werden geassisteerd door lekenpersoneel, ook wel meiden en knechten 
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genoemd. Met de intrede van chirurgijns en later doctoren in de achttiende eeuw 

veranderden de gasthuizen geleidelijk in rudimentaire ziekenhuizen, voor met 

name arme zieken. Het personeel dat er rondliep en meestal ook woonde had weinig 

kennis van verzorging of verpleging en was bovendien vaak zelf ziek of corrupt. 6 Zij 

zochten geen aureool, maar waren primair gericht op de eigen overleving. Van enige 

systematische scholing op het gebied van verzorging of verpleging was tot het einde 

van de negentiende eeuw nauwelijks sprake. 

7.3. Liefdezusters en andere modelverpleegsters 
De eerste heldin van het boekje die met onderwijs in de zorg in verband wordt 

gebracht is de adellijke weduwe Louise Le Gras-De Marillac. Zij was geïnspireerd 

door het werk van de katholieke priester Vincent de Paul in het Franse Châtillon, bij 

wie zich in 1617 een groep dames aangesloten had om armen, ouden van dagen en 

zieken het evangelie te brengen en stervenden bij te staan. In katholieke bronnen 

staat dat deze dames door “tegenstand van hun echtgenoten” niet zelf naar de zieken 

gingen, maar hun dienstboden stuurden. Louise Le Gras bracht in navolging van hen 

in 1633 in Parijs een groep jonge vrouwen bijeen om hen op te leiden voor hulp aan 

de armsten der armen in het Hôtel Dieu.7 Het promotieboekje toont haar portret, 

maar vertelt slechts het halve verhaal. Ze zou met haar visie en dadendrang haar tijd 

ver vooruit zijn geweest. Ze wist “voor het eerst een groot aantal ‘gewone’ meisjes” 

te interesseren voor een “behoorlijk zware opleiding” tot Liefdezuster, en met hun 

inzet de kwaliteit van de zorg in de Franse gasthuizen te verbeteren (Janssen en Van 

der Veen 1999: 29). Niet verteld wordt dat de liefdezusters uitsluitend gerekruteerd 

werden uit de betere stand en dat zij zich al gauw lieten bijstaan door zogenaamde 

liefdedochters, meest arme meisjes van het platteland, om het zware en vuile werk 

te doen waartegen zij zichzelf niet opgewassen voelden. Over de inhoud van de 

training die de zusters en dochters kregen (“een behoorlijke bagage aan kennis en 

ervaring” – idem: 30) staat niets in het promotieboekje.  

Het is interessant dat ook in die vroege periode al een onderverdeling naar klasse 

werd aangebracht onder de vrouwen die de zorg voor hulpbehoevenden en zieken op 

zich namen. Ook in later eeuwen en op andere plaatsen ontstonden er voortdurend 

afsplitsingen in het veld van verzorging en verpleging, waarbij fortuinlijker 

vrouwen, weliswaar geroepen, zich vooral richtten op de patiëntenzorg, en minder 

op de huishoudelijk-verzorgende voorwaarden daarvoor. Vrouwen met minder 

beschaving, althans in de ogen van diegenen die opleiding en werk in de verzorging 

en verpleging financierden en organiseerden, werden geschikt geacht voor het zware 

of vuile werk in de keukens en wasserijen. De nadruk op beschaving versterkte de 

hiërarchisering in het vrouwendomein van de gezondheidszorg. De terugkerende 

roep om beschaafde jonge vrouwen voor de verpleging is deels te begrijpen als 
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een reactie op tijden waarin het personeel van gasthuizen hoofdzakelijk bestond 

uit mensen die zelf aan lager wal geraakt, ziek of invalide waren en die vooral uit 

geldnood, zonder veel bezieling, voor anderen zorgden. Het spanningsveld tussen 

vrouwen die uit roeping en/of vanwege het aureool actief worden in de zorg en 

vrouwen die voor anderen zorgen om in eigen onderhoud te kunnen voorzien is 

blijven bestaan, al is het onderscheid in de praktijk ook nu niet zo absoluut. 

De katholieke beweging van de Liefdezusters, die wereldwijd nog altijd 

bloeiende centra heeft, inspireerde in later eeuwen en vanuit andere religieuze 

zuilen tot soortgelijke initiatieven. Zo hadden dominee Theodor Fliedner en zijn 

vrouw Frederieke in het Duitse Kaiserswerth bij Düsseldorff, in de eerste helft 

van de negentiende eeuw, volgens het promotieboekje duidelijk de liefdezusters 

voor ogen bij het inrichten van een ziekenhuis en een kindertehuis, het opzetten 

van reclasseringswerk en het opleiden van “diaconessen” om er te werken. In het 

boekje wordt hun voortvarende aanpak geroemd, die in heel Europa geprezen werd, 

met name in de gegoede kringen. Opmerkelijk is de neutrale beschrijving van de 

taakverdeling tussen de echtelieden: terwijl Frederieke zich in Kaiserswerth “bezig” 

hield met het “perfectioneren van de opleidingen en de verdere begeleiding van 

de diaconessen”, reisde Theodor heel Europa af om geld in te zamelen en nieuwe 

diaconessengemeenschappen te stichten (Janssen en Van der Veen 1999: 37-38). Wat 

de opleidingen in Kaiserswerth inhielden komen we uit het boekje niet te weten. In 

andere bronnen komt naar voren dat vooral arme, ongetrouwde meisjes er scholing 

en onderdak geboden kregen, om met het helpen van anderen hun bestaan te 

verdienen.8 

Het verhaal van de Fliedners vormt de opmaat naar dat van een nog veel grotere 

heldin in de iconografie van de zorg: Florence Nightingale (idem: 45-48, 56). Niet 

genoemd wordt haar landgenote, vriendin en voorbeeld Elisabeth Fry, die, na een 

bezoek aan Kaiserswerth, als eerste de reorganisatie van de ziekenverpleging in 

Engeland ter hand nam en daartoe onder meer een genootschap voor Nursing Sisters 
oprichtte. Deze zusters gingen als christelijk liefdewerk zieken verplegen, thuis en 

in gasthuizen. Het bijzondere aan het genootschap waren de strenge toelatingseisen: 

leerlingen moesten een onbesproken karakter hebben en een goede gezondheid, en 

voorts kunnen lezen en schrijven. Met name door die laatste eis was het genootschap 

alleen toegankelijk voor vrouwen uit betere kringen, die in staat waren gesteld 

onderwijs te volgen. Ook Nightingale deed bij oprichting van een school voor 

verpleegkundigen in Londen (1860) vooral een beroep op “fatsoenlijke” vrouwen 

van goede komaf.9 Door haar heldendaden in de Krimoorlog - de Dame met de Lamp 

– en haar tomeloze inzet voor de kwaliteitsverbetering en professionalisering van 

de gezondheidszorg staat Nightingale tot op de dag van vandaag symbool voor de 

ideale verpleegster/zorgzame vrouw. Ze wordt met eerbied geportretteerd in het 

boekje.
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Het promotieboekje volgt de gangbare canonisering van vrouwelijke hoofd– 

personen in geschiedenisboeken en daarmee de meer zichtbare hoofdlijnen van 

de ontwikkelingen in de verzorging en verpleging. Het zorg- en verpleegonderwijs 

blijft grotendeels buiten beeld. De beleving van het helpen, zorgen en verplegen 

komt in het boekje aan bod in anekdotes van beroepskrachten uit deze tijd, niet 

in het historisch overzicht. Werknemers in de zorg moeten hun beroepstrots 

opkrikken door zich te spiegelen aan grote vrouwen, met een bijzondere levensloop. 

Dit maakt de identificatie niet gemakkelijk en het boekje schiet daarmee haar doel 

wellicht voorbij. 

Nightingale was in haar tijd niet de enige die vernieuwing teweegbracht in de 

gezondheidszorg en daarmee wegen opende voor betaald, geschoold werk door 

vrouwen. Sinds Napoleon de dienstplicht invoerde en met enorme legers oorlogen 

voerde op het Europese continent zorgden vrouwen in heel Europa op afstand voor 

de soldaten die erin betrokken raakten - vaders, broers, ooms, neven- door kousen 

voor hen te breien en windsels en wattenpluksels te maken. Verpleegkundige en 

historica Cora van der Kooij schrijft dat deze vrouwen in hun damescomités al 

breiend met elkaar spraken over de nood van de soldaten in de militaire hospitalen 

en over manieren waarop zij konden helpen (“Zij wilden méér dan thuis zitten 

breien, zij wilden ter plaatse aanwezig zijn en de soldaten verplegen” - Van der 

Kooij 1990: 20).10 Zij verklaart hiermee de toestroom van vrouwen in de betaalde, 

professionele ziekenzorg aan het einde van de negentiende eeuw. Die toestroom 

werd wederom gekanaliseerd, langs klassenlijnen. 

7.4. Feministische wegbereidsters en beschaafde jonge vrouwen 
Voor Nederland beginnen de verbeteringen in de gezondheidszorg volgens de 

samenstellers van het promotieboekje met de oprichting van organisaties als de 

Vereeniging voor Ziekenverpleging, het Witte Kruis en de Nederlandsche Bond voor 

Ziekenverpleging, aan het einde van de negentiende eeuw.11 Het zijn de voorlopers 

van de “vermaatschappelijking” of “verplaatsing” van zorg die in de twintigste eeuw 

een grote vlucht nam.12 Verplegen en verzorgen werd steeds meer als een echt beroep 

gezien, een beroep dat scholing vereiste en een fatsoenlijke betaling rechtvaardigde. 

Deze ontwikkeling wordt in het promotieboekje opgehangen aan de inspanningen 

van twee Amsterdamse dames van goede huize: freule Jeltje de Bosch Kemper en 

Anna Reynvaan. Het promotieboekje beeldt ieder van hen af als heldin en wijdt 

korte passages aan hun werk. Het onderlinge verband tussen leven en streven van de 

dames en de grote aanzet die zij gaven tot emancipatie van vrouwen blijven echter 

onbelicht. Het boekje verwijst daarvoor naar het Nationaal Museum Verpleging 

en Verzorging, waar in samenwerking met onder andere de Stichting Historisch 

Verpleegkundig Bezit de afgelopen honderdvijftig jaar geschiedenis van verzorging 
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en verpleging op tentoonstellingen in beeld wordt gebracht (Janssen en Van der 

Veen 1999: 60-61). 

Ik wil iets uitgebreider stil staan bij de inzichten en activiteiten van De Bosch 

Kemper en Reynvaan, omdat zij eind negentiende eeuw de koers uitzetten voor het 

latere beroepsonderwijs in zowel de zorg als de verpleging. Het zijn feministes van de 

eerste golf, echte wegbereidsters, ieder op hun eigen manier. Anna Reynvaan hoorde 

bij de tweede lichting gediplomeerden van de opleiding voor pleegzusters van het 

Witte Kruis. Ze leidde de reorganisatie van het Buitengasthuis – in de volksmond 

nog altijd Pesthuis genoemd, naar zijn oorspronkelijke functie bij de bouw in 

1630 – waar in die tijd voornamelijk arme “krankzinnigen” en besmettelijk zieken 

verpleegd werden. Als belangrijkste middel daartoe zag Reynvaan volgens haar 

biografe Martha van Brink-Poort (1963) het optreden van “beschaafde vrouwen” als 

verpleegster, om de laakbare gewoonten van de zittende wakers en ziekenoppassers, 

onder wie “te oud geworden prostituees, dronkenlappen, zwervers en bedelaars”, 

bij te schaven en op termijn te vervangen. Ze begon aan haar missie met nachtelijk 

surveilleren om orde op zaken te stellen in de ziekenzalen. Dat werd haar door het 

personeel niet in dank afgenomen, integendeel: ze bedreigden haar met fysiek 

geweld (“Als je het hart hebt om vannacht weer te surveilleren, zullen we je poten 

breken” - Van Brink-Poort 1963: 7-8). Reynvaan liet zich echter niet intimideren, ook 

niet toen ze op een nacht bijna van een met groene zeep ingesmeerde, dan wel met 

erwten bestrooide trap viel.13 

Reynvaan ging voortvarend te werk. Zo bewerkstelligde ze in korte tijd dat zowel 

patiënten als personeel behoorlijk gekleed gingen, door ziekenhuiskleding en 

uniformen in te voeren. Ook zorgde ze ervoor dat er ‘s nachts daadwerkelijk gewaakt 

bij de zieken in plaats van geslapen of gevreeën, dat er meer aandacht besteed werd 

aan de bereiding van de maaltijden en dat zieken niet langer door de oppassers 

ingeschakeld werden om hun klussen te doen. In 1883 stelde geneesheer-directeur 

Van Deventer haar aan als verpleegkundig directeur, waarna zij samen een tweejarige 

cursus startten voor leerling-verpleegsters (Lambregts 1989).14 Kandidaten werden 

bij aanmelding streng geselecteerd op “ontwikkeling” en “beschaving” en kregen 

na toelating inwoning en een salaris van ƒ125,- per jaar. Van Deventer onderwees 

anatomie, fysiologie, gezondheidsleer en algemene verpleegkunde, Reynvaan 

zorgde met de hoofdverpleegster voor de praktische opleiding op de werkvloer 

van het ziekenhuis. Na de theoretische opleiding werden de leerlingen bevorderd 

tot verpleegster. Drie andere grote Amsterdamse ziekenhuizen modelleerden hun 

opleiding voor verpleegsters naar die van het Buitengasthuis.15 Het Amsterdamse 

model werd op een internationaal congres in Chicago in 1893 geroemd door de 

nieuwe geneesheer-directeur van het Binnengasthuis, Johann Stumpff.16 

Gediplomeerde verpleegsters konden in die tijd drie kanten op. In de eerste 

plaats konden zij blijven werken in het ziekenhuis waar ze waren opgeleid en op 
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termijn opklimmen tot hoofdverpleegster van een afdeling, waarna hun werk 

eruit bestond leiding te geven aan de verpleegsters op de zalen en het opleiden 

van leerlingen. Ten tweede konden verpleegsters toetreden tot een vereniging voor 

ziekenverpleging, om te worden ingezet voor thuisverpleging. Tenslotte bestond de 

mogelijkheid zich te vestigen als zogenaamde vrije verpleegster en te werken in de 

particuliere verpleging.17 Tot in de beginjaren van de twintigste eeuw bleef de vraag 

naar particuliere verpleging groot, mede vanwege de aarzelende publieke acceptatie 

van de ziekenhuizen nieuwe stijl. Er kwamen geleidelijk steeds meer afsplitsingen 

voor de meer eenvoudige dagelijkse thuiszorg. 

Jeltje de Bosch Kemper was rond de voorlaatste eeuwwisseling een spin in het 

web van de uitbreiding van beroepsmogelijkheden voor vrouwen. Bij nagenoeg 

elk initiatief in de (re)organisatie van de ziekenzorg was zij actief betrokken, als 

medeoprichter van verenigingen, bestuurslid en algemeen pleitbezorger. Daarvoor 

had ze haar sporen al verdiend als voorzitter van de vrouwenvereniging Tesselschade, 

waar ze zich in eerste instantie richtte op herwaardering en professionalisering 

van de vrouwelijke handwerken. De vereniging stelde ook beurzen beschikbaar 

aan vrouwen om een beroepsopleiding te volgen tot bijvoorbeeld bloemiste, 

hulpapothekares, lerares of “bewaarschoolhoudster” - de voorloper van de 

huidige kinderleidsters in crèches en speelzalen (Biemond-Kam 1966: 150; Van der 

Kooij 1990: 23). De Bosch Kemper was sterk doordrongen van de noodzaak voor 

(burger)vrouwen deel te nemen aan de maatschappij door het verrichten van betaalde 

arbeid. Ze wilde vrouwen echter niet in de hoek van vrouwenwerk gedrukt zien. Zo 

weigerde ze bijvoorbeeld haar medewerking aan de Nationale Tentoonstelling van 

Vrouwenarbeid in 1898, omdat er volgens haar geen speciale vrouwenarbeid bestond. 

Dat ze haar tijd in meerdere opzichten ver vooruit was, blijkt ook uit haar pleidooi 

voor het oprichten van gemengde ambachtsscholen. Na de gezondheidszorg zette 

ze zich met gelijk enthousiasme in voor de professionalisering van het huishouden 

(zie paragraaf 7.5). 

De samenwerking tussen beide dames ontstond in de tijd van de oprichting van 

het Maandblad voor Ziekenverpleging, het vakblad van de Bond voor Ziekenverpleging, 

die zij samen hadden opgericht. De Bosch Kemper werd “presidente” van de 

redactiecommissie en Reynvaan werd benoemd tot redactielid. Vooral Reynvaan 

schreef in de vijf jaar dat ze actief deel uit maakte van de redactie regelmatig zelf voor 

het blad, over uiteenlopende onderwerpen als basale hygiëne en juiste handelwijzen 

bij het verplegen van besmettelijk zieken. Belangrijke aandachtspunten in die 

begintijd waren ook de beeldvorming over verpleegsters, de verhouding tussen 

geneeskunde en verpleegkunde, en de functieomschrijving van verpleegsters. Was 

een verpleegster primair een hulpje van de arts, of althans de helpende hand die een 

deel van zijn arbeid overnam en zijn voorschriften nauwgezet uitvoerde, of had zij 

een geheel eigen taakgebied en verantwoordelijkheid? 
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Reynvaan had op deze vraag een duidelijk antwoord. Haar bijdragen in het 

maandblad getuigen van haar grote idealisme het beroep verpleegster de erkenning 

en waardering te geven die het in haar ogen verdiende. Zo kwam zij in het geweer 

tegen de eerste zusterroman, Zuster Bertha, geschreven door dokter Aletrino (1891). 

In de roman lijkt de liefde een grotere rol te spelen in het leven van een verpleegster 

dan haar werk en loopt de liefdesaffaire die zij aanknoopt met een dokter slecht 

af, waardoor zij in een ongunstig daglicht gesteld wordt. Als tegenwicht schreef 

Reynvaan een klein boekje over de ideale verpleegster, Zuster Clara (1891). Zij droeg 

het op aan de door haar zo bewonderde dokter Van Deventer. In het voorwoord 

motiveerde ze haar daad als volgt: 

De voorstelling door hem [dokter Aletrino] van verhoudingen en toestanden 

in het ziekenhuis gegeven, zijn niet en behoren niet te zijn zoals hij ze tekent. 

Zijn boek zal, vrees ik, daarom kwaad doen; het zal jonge meisjes en vooral hun 

ouders bezwaar doen zien in een werkkring, waarin zij zich toch zo uitnemend 

nuttig leren maken.... Zuster Clara is een verzameling van kleine schetsjes, alle op 

waarheid gegrond. Mogen zij door hun eenvoudigheid hun weg vinden tot het 

hart van allen, die lust en roeping gevoelen voor het werk der dienende liefde in 

en buiten het ziekenhuis!

De schetsen waarop het boekje is gebaseerd zijn deels autobiografisch. Van Brink-

Poort meent dat Reynvaan in haar ijver het beroep van verpleegster hoog te houden 

een nogal zwart-wit beeld tekent van het dagelijks leven van verpleegsters, net als 

dokter Aletrino. Waar hij tegenwicht wilde bieden aan het gangbare beeld van de 

zichzelf wegcijferende en opofferende verpleegster door een reëler beeld te geven, 

is de verpleegster in Reynvaans schetsen vooral een troostende engel, die zowel de 

hogergeplaatste dokters als de aan haar zorg toevertrouwde leerling-verpleegsters en 

patiënten altijd rustig en vriendelijk tegemoettreedt. 

Aletrino’s vooruitstrevende opvatting dat verpleegster een beroep is als elk 

ander vond gehoor bij Frederike Meyboom, die zich als één van de eersten van 

een nieuwe generatie hervormers verzette tegen de “aureool zoekenden” onder de 

verpleegsters. In haar ogen moest niet alleen het welzijn van patiënten, maar ook 

het welzijn van verpleegsters aandacht krijgen.18 De inspanningen van de nieuwe 

generatie hervormers konden niet voorkomen dat de verpleegster gaandeweg vooral 

de assistente van de dokter werd (Van der Kooij 1990: 32-38). Ze werd ook wel de 

huisvrouw van het ziekenhuis genoemd (Bijleveld en Derksen 1976). In de loop der 

jaren kreeg zij zelf telkens nieuwe assistenten om het lagere, meer routinematige 

werk te doen.19 De verstrengeling tussen verpleging, zorg- en dienstverlening, 

onder invloed van de toenemende aandacht voor een professionelere manier van 

huishouden en dagelijkse zorg in het begin van de twintigste eeuw valt in het 
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promotieboekje buiten beeld. Het vervolg van het hoofdstuk moet dan ook gezien 

worden als een aanvulling op de in het boekje verbeelde geschiedenis van de cultuur 

van het helpen en zorgen zoals zich die in de twintigste eeuw, met bijbehorend 

beroepsonderwijs voor meisjes, ontwikkelde. 

7.5. Geheimen van de burgerpot en de waschbehandeling 
De overtuiging dat ook de huishouding, net als de ziekenverpleging, een vak is 

dat geleerd moet worden en een beroep is dat professioneel en tegen fatsoenlijke 

betaling uitgeoefend kan worden leidde eind negentiende eeuw tot een veelheid aan 

initiatieven in het onderwijs. Mevrouw Leliman-Bosch, oorspronkelijk kooklerares, 

maar al gauw bevorderd tot lerares huishoudkunde en vanaf 1918 inspectrice 

en historiografe van het meisjesvakonderwijs, schreef in de inleiding van haar 

Geschiedenis van het huishoudonderwijs in Nederland (1933) dat men nog aan het einde van 

de vorige eeuw dacht dat de “huishoudelijke kundigheden” niet anders dan in 

huiselijke kring konden worden geleerd. “Van moeder op dochter, van meesteres op 

dienstbode werd de kennis overgebracht, vrijwel altijd volgens de oude gewoonten, 

zonder er rekening mee te houden dat het leven daarbuiten was veranderd, en dat 

de wetenschap heel wat had gevonden, dat van de allergrootste waarde was om te 

worden toegepast op voeding, woning, kleeding” (Leliman-Bosch 1933: 7). 

Met de opsomming voeding, woning en kleding gaf Leliman-Bosch aan waar 

het in de huishoudkunde en het huishoudonderwijs zoals dat vanaf het einde van 

de negentiende eeuw gestalte kreeg in Nederland, om ging en om bleef gaan, tot 

op de dag van vandaag, in de lessen huishoudkunde op de opleiding voor helpende 

gezondheidszorg in Amsterdam. In hoofdstuk 2 zagen we al glimpen van de trends 

en tradities in het huishoudonderwijs in het beeld dat huishoudkundelerares Mieke 

ervan schetste op basis van veertig jaar eigen ervaring, als leerling en lerares. De Eerste 

Amsterdamsche Huishoudschool aan het Zandpad, waar Mieke zelf haar opleiding 

kreeg, speelt in de geschiedenis en beeldvorming van het huishoudonderwijs en 

daaraan gerelateerd meisjesberoepsonderwijs in Nederland een belangrijke rol. 

Het was de eerste huishoudschool in Nederland, opgericht in 1891 door Hendrina 

Scholten-Commelin en Jeltje de Bosch Kemper.20 

Met name De Bosch Kemper bemoeide zich intensief met het curriculum, 

het bestuur en de publiciteit van de Amsterdamsche Huishoudschool. Anders 

dan bij de Haagse Kookschool lag het accent er niet op maaltijdbereiding, maar 

op de huishouding als geheel. In het hele land hield De Bosch Kemper lezingen 

om de moderne ideeën over vakonderwijs voor meisjes en over huishoudelijk en 

verzorgend werk te verspreiden, met evenveel vuur als zij dat eerder deed voor de 

ziekenverpleging. Zij was ervan overtuigd dat kennis van huishoudkunde van belang 

was voor iedere vrouw, ongeacht haar maatschappelijke positie. Van huishoudkunde 



Emancipatie door scholing?

358

zou een verheffende invloed kunnen uitgaan op het hele maatschappelijke leven (De 

Knecht-Van Eekelen 1999). De leerlingen leerden immers niet alleen huishouden, 

maar ook “werken en denken”. 

Ondanks verzet tegen dit type vakonderwijs vanuit de meer radicale hoek van 

voorvechters van vrouwenrechten, onder meer verwoord door Wilhelmina Drucker, 

werden overal in het land huishoudscholen, huishoudafdelingen of cursussen 

gestart.21 Pedagoge Mineke van Essen (1990) ziet drie “omstandigheden” als bepalend 

voor het ontstaan van dit type vakonderwijs: de slechte gezondheidstoestand van 

de zogenaamde volksklasse, het verlangen naar opwaardering van de huisvrouw, 

en de behoefte aan geschoolde arbeid voor vrouwen. Hiermee is ook de parallel 

duidelijk met de gelijktijdige opkomst van het verpleegonderwijs. In een korte 

periode leidden de inspanningen voor een meer professionele, wetenschappelijk 

verantwoorde huishouding en verpleging tot een “woud aan opleidingen” op het 

ruime terrein van huishouding en zorg.22 

De bomen in dit woud droegen verschillende namen, van Kookschool, 

Huishoudschool en Nijverheidsschool tot Vrouwenarbeidschool, Nutsschool, 

(Huishoud- en) Industrieschool, Vakschool en Volkshuishoudschool. Deels legden 

ze verschillende accenten en bedienden ze verschillende klassen; de overeenkomsten 

waren echter groot. Vanuit de verschillende zuilen waren een aantal stichtingen op 

hetzelfde onderwijsterrein actief, zoals de Sint Catharina in Helmond en Den Bosch, 

de Sint Dyonisius en Sint Ursula in Tilburg. De gemeenschappelijke noemer was 

het aanbieden van scholing in als vrouwelijk bestempelde vaardigheden. Vóór 

de invoering van de Nijverheidsonderwijswet van 1921 kregen slechts een aantal 

instellingen hiervoor subsidie van het rijk.23 Veel scholen, waaronder de Eerste 

Amsterdamse Huishoudschool, draaiden jarenlang op particuliere giften.24 De 

salarissen van de aan de school verbonden leraressen waren mede daarom laag. 

Ruim dertig jaar overziend, constateerde Leliman-Bosch dat het huishoud–

onderwijs vanaf het begin een tweeledig doel had. Het leidde leerlingen op tot een 

vak waarmee zij in eigen onderhoud konden voorzien, maar bereidde hen tevens 

voor op de taak van huisvrouw en moeder die hen volgens de opvattingen van die tijd 

onvermijdelijk wachtte. Dit zag zij als voordeel, omdat de investeringen van ouders 

en overheid in de scholing van dochters zo ook bij huwelijk “productief” bleven en 

niet verloren gingen voor de gemeenschap (1933: 91). Van Essen neemt deze visie 

over en verklaart haar min of meer van toepassing op alle onderwijs dat speciaal voor 

meisjes werd opgezet tussen grofweg 1800 en 2000. Meisjesonderwijs dient volgens 

haar al tweehonderd jaar een dubbel doel en is daarmee dubbelzinnig. 

Een terugblik naar de beginperiode geeft een beeld van de ontwikkelingen in het 

huishoudonderwijs als constante in het meisjesberoepsonderwijs. De lange traditie 

maakt het vasthouden eraan, zoals in de opleiding voor helpende gezondheidszorg, 

waar het eigenlijk niet langer relevant is, begrijpelijk.25 Het beeld toont tevens de 
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verwevenheid van sekse en klasse in de benadering van de doelgroepen die men 

er door de jaren heen voor op het oog had. Waar het huishoudonderwijs sinds de 

jaren zeventig van de twintigste eeuw een soort restonderwijs is, voor meisjes met 

een lage sociale positie, voor meisjes die niet willen deugen en voor meisjes van wie 

gedacht wordt dat ze niet kunnen of willen leren, was de insteek bij de oprichting 

van de eerste huishoudscholen aan het einde van de negentiende eeuw een andere. 

De verwachtingen waren hooggespannen: het huishoudonderwijs moest rijk en arm 

goed doen, de huisvrouw genot doen vinden in de vervulling van haar dagelijkse 

plichten en de waardering vergroten voor huishoudelijk en verzorgend werk als 

noodzakelijke voorwaarde voor volksgezondheid (Leliman-Bosch 1933: 11).

De Eerste Amsterdamsche Huishoudschool wilde zich richten op leerlingen van 

alle klassen, maar had aanvankelijk een elitaire uitstraling. Dit werd versterkt doordat 

de lesgelden vanwege de particuliere financiering relatief hoog waren. Gestart in een 

huis aan de Prinsengracht begon de school met zeven interne leerlingen. De school 

had in die beginjaren drie doelstellingen, getuige de prospectus uit 1891. 

De Amsterdamsche Huishoudschool stelt zich ten doel:

10. Jonge meisjes bekend te maken met al die kundigheden die iedere vrouw 

later, in eigene of anderer woning nodig heeft te weten;

20. Onderwijzeressen te vormen die deze kennis practisch en theoretisch kunnen 

brengen op de Volksschool, of in aansluiting daarmede:

30. Dienstboden te leeren koken, strijken, enz.

Er zullen inwonende leerlingen worden aangenomen, en er zullen verschillende 

cursussen worden gehouden.26

Na een cursus huishoudkunde van een jaar kregen de leerlingen die bij aanvang 

minimaal zeventien jaar moesten zijn, bij “volkomen tevredenheid over bekwaam–

heid en gedrag”, van het bestuur een “diploma van bekwaamheid” uitgereikt. In de 

avonduren konden de interne leerlingen zich oefenen in “eenvoudig boekhouden” 

en het “bijhouden van talen en verkregen talenten”. Naast deze cursus werden er 

ook kortere avondcursussen voor “minvermogenden” en dienstboden gehouden. 

Deze laatsten konden een getuigschrift Burgerpot halen, als ze minstens een jaar 

de avondlessen volgden. Voor de cursus “Strijklessen en behandeling der wasch” 

werden leerlingen verzocht hun eigen strijkgoed mee te brengen, een gewoonte die 

lang gehandhaafd is op de huishoudscholen. 

Volgens een artikel van een enthousiast pleitbezorgster van de school, Martine 

Wittop Koning, tevens lerares koken en voedingsleer, was de belangstelling in 

het tweede jaar al zo groot dat de interne leerlingen elders gehuisvest moesten 

worden. Voor de dienstbodenopleiding die in 1893 van start ging was aanvankelijk 

minder belangstelling. Volgens de betrokkenen lag het aan de “onbekendheid met 
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dit nieuwe vak” (Wittop Koning 1895: 509). Vier leerlingen leerden in dat jaar de 

geheimen kennen van de burgerpot en de fijne keuken, van het wassen, strijken, 

tafeldekken en bedienen. De geringe belangstelling valt wellicht ook te verklaren uit 

het feit dat de meeste dienstboden het vak in de praktijk leerden (Poelstra 1996). Ook 

waren er soortgelijke cursussen en opleidingen aan de oudere Leer- en werkscholen 

en Industriescholen voor meisjes, die wel subsidie kregen van het rijk. Het accent lag 

bij deze scholen meer op nijverheidsonderwijs, bijvoorbeeld naaldvakken, maar er 

werden ook kooklessen en andere huishoudvakken gegeven. Tot ver na de Tweede 

Wereldoorlog werkten deze scholen, althans in Amsterdam, niet samen, ook al 

vertoonden hun aanbod en curricula grote overeenkomsten.27 

Via mond-op-mondreclame meldden zich in het jaar na de oprichting nieuwe 

leerlingen aan en in 1895 waren er drie klassen met in totaal zesendertig leerlingen. 

Een nieuw gebouw was dringend noodzakelijk. Bij gebrek aan overheidssteun gaf 

De Bosch Kemper een circulaire uit waarin zij haar plannen voor de bouw van een 

echte school uiteenzette en om financiële ondersteuning vroeg. Het benodigde 

startkapitaal kwam binnen en de echtgenoot van Scholten-Commelin kocht een 

stuk grond aan de rand van het Vondelpark en schonk dat vervolgens aan de school 

voor nieuwbouw. Architect Posthumus Meijes ontwierp en bouwde vervolgens het 

nieuwe schoolgebouw, met een Zwitsers aandoende gevel. In zijn tijd werd het 

volgens Wittop Koning tot één van de “sieraden van Amsterdam” gerekend, niet 

in de laatste plaats vanwege zijn fraaie en gunstige ligging,  tussen dichte groene 

bomen en toch vlakbij het Leidseplein, dus goed bereikbaar (Wittop Koning 1895: 

508). 

De nieuwe school opende haar deuren op 3 mei 1895. Jonge vrouwen uit 

gegoede milieus waren er intern, kregen er les over voedingsleer en bekwaamden 

zich vooral in het bereiden van gezonde maaltijden. De recepten die zij gebruikten 

zijn opgetekend in het Kookboek van de Amsterdamsche Huishoudschool, dat verschillende 

herdrukken beleefde en tot op de dag van vandaag in veel huishoudens geraadpleegd 

wordt. Biemond-Kam roemde in haar overzicht van 75 jaar Amsterdamsche 

Huishoudschool de gezellige, hartelijke sfeer van de school. “Hoe gezellig, hoe 

hartelijk is de sfeer hier aan het Zandpad. Het huis van freule Jeltje, waar de leerlingen 

altijd welkom waren aan de ene kant, de grote tuin van de familie Scholten, waarin 

ze vrij mochten wandelen, aan de andere kant. Een intiem hoekje in de grote stad” 

(1966: 155). 

De indeling van het gebouw verraadde het standsbewustzijn van die tijd. Op de 

eerste verdieping was een keuken waar jonge dames leerden koken, de zogenaamde 

“boven-keuken”. Op de begane grond waren twee keukens: één voor de inwonende 

dienstboden, en een tweede “leerkeuken” voor cursussen aan dienstboden en 

volksmeisjes. Wittop Koning geeft een intrigerende beschrijving van de uitrusting 

van de leerkeuken op de begane grond:
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De benedenkeuken is zoo eenvoudig mogelijk ingericht met het oog op de 

volkslessen. Hier vindt men in plaats van gas een paar petroleumstellen; hier 

worden geëmailleerde pannen door steenen vervangen; hier is alles zóó ingericht, 

dat de meisjes niet verwennen door het gebruik van allerlei instrumenten, die ze 

zich thuis toch niet kunnen aanschaffen (1895: 509).

De aandacht voor huishouden en hygiëne, geïnstitutionaliseerd in de kook- en 

huishoudscholen, paste in de lijn van het burgerlijk beschavingsoffensief dat een 

eeuw eerder was ingezet door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en dat op 

het verwante terrein van de verpleging ook zijn sporen trok. Na de jonge vrouwen 

uit gegoede milieus en de dienstboden kwamen ook jonge meisjes van lage komaf 

in het vizier bij het streven naar professionalisering van huishoudelijk werk door 

middel van gericht onderwijs. Naast de dagopleiding werden aan het Zandpad 

voor deze meisjes en voor andere doelgroepen als doofstommen, weeshuismeisjes 

en fabrieksmeisjes korte cursussen opgezet in koken, wasbehandeling en hygiëne. 

Dat deze “volksmeisjes” niet altijd overtuigd waren van het nut van de lessen blijkt 

uit de bijdrage van de toenmalige directrice van de Amsterdamse Huishoudschool, 

Suze Meyboom, in de rubriek ‘Kook- en huishoudscholen’ van het tijdschrift 

Vrouwenarbeid. Zij meende dat iedereen die zich met het volksonderwijs bezighield 

dikwijls teleurgesteld werd door de “onverschilligheid” van deze leerlingen (1898: 

112, in De Knecht-Van Eekelen 1999: 7). 

Om deze kennelijk wijd verbreide onverschilligheid tegen te gaan ontstond 

het plan om de interesse voor huishoudkunde al op de lagere school te wekken. De 

plaatselijke schoolopziener wees het plan echter af onder verwijzing naar de Wet 

op het Lager Onderwijs, waarin de vakken koken en huishoudkunde niet waren 

opgenomen. In Den Haag mochten er wel demonstratielessen gegeven worden op 

de zogenaamde herhalingsscholen voor meisjes tot vijftien jaar. Den Haag had dan 

ook een langere traditie op het gebied van kookles, al had de Haagse Kookschool 

in navolging van de Amsterdamse Huishoudschool inmiddels haar curriculum 

verbreed. 

Op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 presenteerden 

de kook- en huishoudscholen zich als modern en professioneel. Historica 

Annemarie de Knecht-Van Eekelen schrijft in haar artikel over kookonderwijs dat 

er een leerkeuken was ingericht met moderne materialen en nieuwe apparaten. 

“Speciale aandacht ging uit naar de wit geëmailleerde gootsteen, een ijskast, kleine 

kookkachels, pannenrekken in plaats van ‘onhygiënische keukenkasten’ en open 

planken in plaats van het muffe gootsteenkastje” (De Knecht-Van Eekelen 1999: 

6). Ook werden er anatomische wandplaten getoond, die gebruikt werden bij 

voedingsleer en onderwijs in hygiëne. De presentatie richtte zich voor een belangrijk 
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deel op de tegenstanders van huishoudonderwijs; zij moesten overtuigd worden van 

het nut en de waarde ervan. Daarin slaagde zij maar ten dele. Kritiek op dit type 

meisjesonderwijs zou er altijd blijven. 

Tegenstanders van dit type meisjesonderwijs, zoals pedagoge Ida Heijermans, 

die het onderwijscongres op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 

organiseerde, zagen in het vrouwelijke curriculum een gevaarlijke, tegenstrijdige 

boodschap. Het was “opvoeden met een dubbel doel”: opleiden voor de gezinstaak 

onder het mom van vakonderwijs, en dit was geen voordeel maar eerder een nadeel 

voor meisjes.28 Voorvechters van het eerste uur, onder wie Wittop Koning, zagen 

echter talloze mogelijkheden voor leerlingen van kook- en huishoudscholen om 

het geleerde buitenshuis, betaald en professioneel toe te passen: in ziekenhuizen, 

weeshuizen, en zelfs in het leger en bij de marine. Deze instellingen konden volgens 

haar “dankbaar werk verschaffen aan zeer vele vrouwen in Nederland” (Wittop 

Koning 1898: 144-145).

De ironie wil dat de marine geen vrouwen maar mannen als kok liet opleiden 

aan het Zandpad. Ze kregen er sinds 1895 een cursus van dertig lessen. De koks 

van het leger en de koopvaardij volgden een jaar later. Ook na hun verhuizing 

naar het nieuwe gebouw aan de Frederik Roeskestraat in 1969 bleef het onderwijs 

aan deze koks een apart, gesloten domein (zie hoofdstuk 2). Het roldoorbrekende 

potentieel van de gezamenlijke huisvesting beperkte zich tot de inzet van leraressen 

in mannenklassen.

7.6. Stampvolle scholen, uitgeschoven lesroosters en het ontstaan van de bejaardenhelpster
In de eerste decennia van de twintigste eeuw ontstonden er steeds meer 

beroepsgerichte differentiaties in het huishoud- en nijverheidsonderwijs, variërend 

van kinderjuffrouw en “lingerievak” tot vruchtenteelt en zuivelbereiding. Het 

aantal meisjes dat de huishoud- en industriescholen bezocht steeg volgens Leliman-

Bosch van ruim 16.000 in 1918 tot 55.000 in 1930. Zij sprak in haar overzichtswerk 

van “stampvolle scholen” en “uitgeschoven lesroosters” ten gevolge van de 

groeiende instroom van leerlingen in de jaren twintig (1933: 100). De promotie 

van huishoudkunde en verzorging als volwaardige vakken en beroepen, waar 

pleitbezorgsters als Wittop Koning en De Bosch Kemper zich voor hadden ingezet, 

wierp zijn vruchten af. De opleidingen kregen meer cachet en een bij de tijd passende 

invulling, of althans benaming.

Aan de Amsterdamse Huishoudschool werd de opleiding voor dienstbode 

omgedoopt in opleiding voor gezinshulp.29 De school startte voorts gespecialiseerde 

opleidingen voor kinderverzorgster, huishoudkundige voor inrichtingen, en sociaal 

werk (woninginspectie, weeshuizen), die aanvankelijk alleen in de vorm van een korte 

cursus te volgen waren. Ook in andere steden breidde het aantal beroepsopleidingen 
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aan de huishoud-, nijverheids- en industriescholen voor meisjes zich uit, altijd in de 

richting van verzorgende vrouwelijkheid en professionalisering van huishoudelijk, 

dienstverlenend, verzorgend en verplegend werk. Vanwege het tekort aan leraressen 

op de huishoudscholen die in navolging van de Haagse en Amsterdamse scholen 

overal in het land werden opgericht nam de opleiding tot lerares huishoudkunde 

een prominente plaats in op de school aan het Zandpad.30 Meisjes met een diploma 

van het gymnasium, de hbs of de mms konden na een jaar huishoudelijke vorming 

een snelle leraressenopleiding doen (Biemond-Kam 1966: 155-156).

Met de ontwikkeling van steeds meer verfijnde en gecentraliseerde examens, 

eerst voor leraressen huishoudkunde en later ook voor de verschillende 

lagere beroepsopleidingen, werd gepoogd een stevige basis te leggen voor het 

huishoudonderwijs.31 De eisen voor toelating tot de leraressenopleidingen 

gingen omhoog. Een “behoorlijke voorontwikkeling” werd noodzakelijk geacht; 

kandidaten moesten de beginselen van natuur- en scheikunde kennen en de vereiste 

algemene ontwikkeling bezitten. Met de invoering van de nijverheidswet in 1921 

werden de leraressenexamens officieel staatsexamens en kregen zij de codes waaraan 

door oudgedienden in het huishoudonderwijs als Mieke en Tineke nog altijd wordt 

gerefereerd als zij het over hun vakopleiding hebben (zie hoofdstuk 2).32 Een speciale 

vakvereniging, de Bond van Leeraressen bij het Huishoudonderwijs, legde zich toe 

op het bevorderen van het huishoudonderwijs in brede zin en het stroomlijnen van 

het curriculum. De eerste bijeenkomst van de bond vond uit zuinigheid plaats in de 

dameswachtkamer van het Haagse station. In het kielzog van de bond werden lokale 

beroepsverenigingen opgericht, zoals een bemiddelingsbureau voor gediplomeerde 

huishoudsters in Amsterdam. 

Met de toenemende beroepsdifferentiatie ontwikkelde zich ook de hiërarchie in 

het opleidingsveld, die op haar beurt zorgde voor de kanalisering van verschillende 

leerlingstromen. In de jaren dertig werd de opleiding hulp in de huishouding 

bijvoorbeeld losgekoppeld van het beroep huishoudkundige. Voor het laatste was 

voortaan een mulo of mms opleiding vereist. Geleidelijk aan vormden zich in de 

tweede helft van de twintigste eeuw meer zelfstandige opleidingsinstituten op 

deelgebieden van de zorg, opgesplitst naar categorieën hulpbehoevenden, zoals 

kinderen, gehandicapten, ouderen, jongeren en zieken. Zo was er de KVJV, voor 

kinder- en jeugdverzorging, de INAS voor inrichtingsassistente, en de INTAS, 

een interim schakelopleiding voor toeleiding naar het inservice-onderwijs in de 

verpleging. De ontwikkeling hield gelijke tred met de opkomst van professionele 

organisaties die de zorg voor de verschillende doelgroepen op zich namen, zoals 

“kinderbewaarplaatsen” en fröbelscholen voor kleuters, en in later jaren ook 

speciale “inrichtingen” voor gehandicapten. Huishoudkunde en basale zorg voor 

lichaam en directe leefomgeving bleven echter een belangrijk onderdeel van deze 

meisjesopleidingen. 



Emancipatie door scholing?

364

Specifieke opleidingen voor de ouderenzorg, indertijd bejaardenhulp en 

bejaardenzorg genoemd, dateren van eind jaren vijftig. Ze kwamen op in het 

kielzog van de zich uitbreidende voorzieningen voor ouderen, vaak opgedeeld naar 

zuil. De Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg gaf in 1955 een voorzet met de 

oprichting van een opleidingscommissie. Deze gaf vervolgens jaarlijks rapporten 

uit met landelijke richtlijnen voor de opzet en inhoud van een éénjarige cursus 

“bejaardenhelpster” (Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg (NFB) 1956, 1957 en 

1959).33 Een bejaardenhelpster werd omschreven als een “in bejaardentehuizen ten 

behoeve van de daarin wonende valide en/of tijdelijk hulpbehoevende bejaarden op 

huishoudelijk gebied werkzame kracht” (NFB 1956: 3). 

De rapporten beschreven de “op dit moment best-denkbare opleiding” en 

hadden tot doel “wisselvalligheid en ongelijkheid” van de opleidingen voor 

bejaardenhelpsters in Nederland te voorkomen, schrijft voorzitter Tilanus 

in het voorwoord bij het derde rapport. Uit zijn voorwoord blijkt verder dat 

bejaardentehuizen in die tijd als onontbeerlijke voorziening werden gezien “voor 

mensen die thuis in moeilijkheden zijn geraakt”. Bejaardenhelpsters dienden voor 

hen gereed te staan en moesten zo goed mogelijk voor hun taak zijn toegerust. “Hoe 

meer dit rapport gebruikt wordt, hoe beter de bejaarden geholpen worden!”, besluit 

Tilanus nadrukkelijk (NFB 1959: 4). 

In de opleidingscommissie van de landelijke federatie zaten leden van 

voornamelijk protestantse stichtingen. Zij stelden zich voor de nieuwe opleiding 

onder te brengen bij het bestaande huishoudonderwijs (“nijverheidsonderwijs in de 

vorm van huishoudscholen”), daar zij over de geschikte accommodatie beschikten 

voor de helpsteropleiding (idem: 7). Voor het verkrijgen van overheidssubsidie 

moest het bestuur van de betrokken huishoudschool het plaatselijk College van 

B en W om een noodzakelijkheidsverklaring vragen. Pas daarna kon het vereiste 

Koninklijk Besluit tot officiële uitbreiding van het leerplan van de huishoudschool 

met de cursus bejaardenhelpster tot stand komen. 

Afgaande op de rapporten, één van de weinige bronnen over de opkomst van 

opleidingen voor de ouderenzorg in de naoorlogse jaren die ik aantrof in het 

Gemeentearchief Amsterdam, was een goede integratie van theorie en praktijk in 

die tijd een belangrijk aandachtspunt. Persoonlijkheidsvorming werd gezien als 

een wezenlijk onderdeel van die integratie. Als raadgeving aan de docenten staat 

expliciet vermeld dat hun methode van doceren niet te schools mocht zijn en dat 

tevens rekening moest worden gehouden met het ontwikkelingsniveau van de 

leerlingen. Als toelatingseisen golden zes jaar lagere school en een minimum leeftijd 

van zestien jaar. Als aanbeveling voor de keuze van docenten geeft het rapport de 

volgende richtlijnen: een priester of predikant voor de geestelijke vorming, docenten 

met akten N XII en N XIX voor de huishoudelijke vorming, een volledig bevoegd 

onderwijzer of onderwijzeres voor de algemene vorming, een ambtenaar van de 
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sociale dienst of een maatschappelijk werker voor de oriëntatie in de bejaardenzorg 

in het algemeen, een geestelijk verzorger, pedagoog of psycholoog voor de omgang 

met bejaarden, een medicus of “verpleegster-docente” voor de lessen in hygiëne en 

“huiselijke ziekenverzorging” en tot slot een “welfareleidster” of een “persoon met 

een N-akte”, bijvoorbeeld N XX, voor handenarbeid en “tijdsbesteding” (NFB 1959: 9). 

Het is de vraag of de één- en tweejarige cursussen die in het land van start gingen 

in het begin van de jaren zestig werden gegeven door een dermate uitgebreid 

team van docenten. Er zijn weinig bronnen die de opleidingspraktijk uit die 

tijd documenteren. Wat opvalt in de rapporten van de landelijke federatie is de 

diversiteit van vakgebieden en de gedetailleerde opsomming van onderdelen van 

het lesprogramma (“zorg voor en gebruik van wandelwagens, bejaardenstoelen, 

looprekken, loopstokken, enz.”; “aandacht voor mogelijke gebreken aan brillen, 

gehoorapparaten, gebitten, kunstledematen, etc”; “oordeelkundig bewaren van 

etensresten”; “voldoende vaardigheid in het geven van was- en badbeurten, haar-, 

nagel-, voet- en handbehandeling”).34 Leerlingen die met succes de cursus afsloten, 

kregen een getuigschrift en, tegen kostprijs, een genummerd insigne.35 

Uit het jaarverslag van de later opgerichte Stichting Opleidingen Bejaardenzorg 

(SOB) uit 1967 vallen de institutionele ontwikkelingen in het opleidingsveld 

enigszins te reconstrueren. In het bestuur van de stichting waren verschillende 

maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd, zoals Humanitas, de Maatschappij 

tot Nut van ‘t Algemeen, de Nederlandse Federatie van Algemene Instellingen voor 

gezinsverzorging en Joodse Instellingen voor ouden van dagen, chronisch zieken 

en invaliden. De opleiding voor bejaardenhelpster had inmiddels een vaste plek 

in het opleidingsveld van de zorg en dienstverlening gekregen, gesubsidieerd door 

het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Eind jaren zestig 

kon de opleiding voor bejaardenhulp gevolgd worden op een tiental scholen van 

verschillende signatuur, zoals de Amsterdamse Huishoudschool aan het Zandpad, 

de Vakschool voor Meisjes in Leiden, de School voor Werkende Meisjes in Den Haag, 

en de Industrie- en Huishoudschool in Amersfoort. Naast de reguliere opleidingen 

waren er korte oriënteringscursussen bejaardenzorg in het kader van opleidingen 

gezinsverzorging. 

Opvallend in de ontwikkeling van het curriculum als weergegeven in het 

jaarverslag van de SOB uit 1967 is de verschuiving in aandacht van lichamelijke en 

huishoudelijke zorg naar de mentale problematiek van ouderdom en het leven in 

een bejaardentehuis, in de vernieuwde terminologie “bejaardenoord” genaamd. Het 

jaarverslag schetst een toekomstscenario waarbij “de samenleving” steeds meer taken 

op het gebied van “dienst- en serviceverlening” overneemt die voorheen idealiter in 

familieverband verricht werden. De Stichting stelt dat hoogbejaarden niet eenzaam 

en verlaten mogen sterven en dat “de oudjes” goed verzorgd moeten worden, maar 

vraagt zich tegelijkertijd af of dat voldoende is. “Een goede verzorging verlengt 
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het leven, maar hoe moeten we dat waarderen als het nauwelijks zinvol is?” (SOB 

1967: 4). De Stichting betrekt de “cultureel-antropologische vraag” naar de zin van 

het bestaan ook op de opleiding van degenen die er werken. Zij moeten voldoende 

geschoold zijn om met zingevingsvragen om te kunnen gaan. Dat verklaart de 

opkomst van de meer uitgebreide beroepsopleiding bejaardenverzorgster in de 

jaren zeventig, als een noodzakelijk vervolg op die van bejaardenhelpster. 

De argumenten die de Stichting in haar jaarverslag aanvoert voor een duidelijk 

onderscheid in de eisen voor bejaardenhelpster en bejaardenverzorgster roepen 

associaties op met soortgelijke hiërachiserende retoriek in het veld van het 

verpleegonderwijs, waar voortdurend gehamerd werd op de noodzaak alleen 

beschaafde jonge vrouwen toe te laten tot verpleegstersopleidingen. 

De eerste fase van de opleiding was die van de helpster, het gewone meisje 

dat enige basiskennis omtrent de bejaardenproblematiek diende te worden 

bijgebracht. De tweede fase is nu ingezet, waarbij de opleiding primair is gericht 

op de bejaardenverzorgster. Daarbij gaat men uit van een wat hoger niveau van 

algemene ontwikkeling en kan meer kennis en inzicht omtrent de mentale en 

lichamelijke problematiek van bejaarden worden doorgegeven (ibidem).

Niet duidelijk was volgens de Stichting vooralsnog hoe in bejaardenoorden de 

verhouding tussen beide beroepsgroepen moest zijn. In het verslag staat dat elk 

personeelslid op zijn minst weet moet hebben van de behoefte aan erkenning 

van volwaardig menszijn, de behoefte aan privacy, aan vriendschap en waardering 

van bejaarden. “Een doeltreffende opleiding en inzicht in de essentiële functies” 

zijn daarvoor vereist, heet het nogal cryptisch. Tot slot wijst de Stichting in haar 

jaarverslag op het belang van open, pluriform bejaardenwerk, in de vorm van 

vrijwilligerswerk en initiatieven in de wijkzorg (Tafeltje dekje, friendly visiting). 

Daarvoor zullen ook bejaardenverzorgsters nodig zijn of zullen werknemers moeten 

worden bijgeschoold. “Het is allemaal nogal chaotisch”, luidt de conclusie van het 

jaarverslag, met als toevoeging dat het wenselijk zou zijn door middel van een aantal 

proefprojecten meer duidelijkheid te scheppen (idem: 4-5). 

De Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, waar de Stichting bij was 

aangesloten, nam het voortouw in het scheppen van meer duidelijkheid door 

een aantal werkgroepen te formeren die de landelijke ontwikkelingen moesten 

bestuderen en ideeën aandragen voor de opzet en inhoud van nieuwe opleidingen 

op dit vlak (Werkgroep Kaderopleiding, Werkgroep Bejaardenverzorgster nieuwe 

stijl, Contactgroep Oriënteringscursus Gezinshelpsters bij Bejaarden). Landelijk 

was het aantal cursisten of leerlingen dat zich in die tijd expliciet schoolde voor de 

ouderenzorg klein, blijkt uit de statistieken die bijgeleverd zijn in het jaarverslag.36 

In de Nota Bejaardenbeleid 1970, waarin voor het eerst een samenhangend geheel 
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van beleidsmaatregelen is geformuleerd, wordt aangedrongen op uitbreiding van 

het aantal gespecialiseerde gezinshelpsters en ziekenverzorgsters voor bejaarden.  

Het spoor van de beroepsopleidingen in de ouderenzorg vertakte zich in 

de jaren zeventig en tachtig in een loot die primair verbonden was met het 

reguliere beroepsonderwijs in de verzorging en verpleging, en één die wortelde 

in de zorginstellingen, met eigen beroepsopleidingen en beroepskwalificaties. 

In Amsterdam ging de Thuiszorg in deze tweede loot een prominente plek 

innemen. Het woud aan opleidingen werd steeds ondoorzichtiger en pogingen het 

opleidingsveld in de verzorging en verpleging te stroomlijnen bleven niet uit. 

Schriftelijke bronnen over de opkomst van gespecialiseerde opleidingen voor 

ouderenzorg zijn beperkt voorhanden. Over de beleving van meisjes en jonge 

vrouwen die eind jaren zestig een beroepsopleiding of cursus voor bejaardenhulp en 

bejaardenzorg volgden is in geschreven bronnen nog minder te vinden. Oral history 

zou in deze leemte kunnen voorzien. Duidelijk is wel dat er ook in de jaren zestig 

en zeventig, net als nu, onvoldoende jonge gediplomeerde vrouwen waren om in 

de groeiende behoefte aan professionele ouderenzorg en pleegzorg te voorzien. 

Jongens werden in die tijd, ondanks de opkomende tweede feministische golf, niet 

gezien noch aangesproken als potentiële beroepskrachten voor de (ouderen)zorg. 

Buitenlandse vrouwen moesten uitkomst bieden. 

7.7. Intermezzo: intrede van migrantenvrouwen37 
Aan het einde van de jaren zestig van de twintigste eeuw kreeg het domein van de 

betaalde zorg, het vrouwelijke segment van de arbeidsmarkt, met de intrede van 

migrantenvrouwen een nieuwe dimensie. Parallel aan de werving van gastarbeiders 

voor industrie en mijnbouw, werden buitenlandse vrouwen uitgenodigd het werk 

op zich te nemen dat Hollandse gezinnen die het zich konden permitteren liever 

uitbesteedden: de dagelijkse zorg voor de huishouding, voor kinderen, zieken en 

ouderen. In eigen land was er onvoldoende personeel voor te vinden. Er waren 

uiteraard ook vrouwen die op eigen houtje naar Nederland migreerden, op zoek 

naar werk en een beter leven. Sommigen van hen vonden zelf emplooi op de formele 

of informele zorgmarkt; anderen werden er in speciale cursussen voor opgeleid. 

In de wervings- en tewerkstellingpraktijken rond vrouwen van kleur in de 

gezondheidszorg werken oude klassengebonden opvattingen door over wie voor welk 

werk geschikt is. Dit leidde er in de jaren zestig toe dat vrouwen van kleur ongeacht 

ervaring of opleiding vooral ingezet werden voor het basale, uitvoerende werk in de 

verschillende zorginstellingen. Buitenlandse zorg- of verplegingsdiploma’s werden 

niet erkend of laaggewaardeerd. Ook kregen vrouwen van kleur soms minder 

betaald dan hun wit-Hollandse collega’s bij gelijk werk. Deze praktijken zijn weinig 

beschreven. In vroege publicaties over etnische minderheden en migratie wordt 
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nauwelijks aandacht besteed aan zelfstandige (arbeids)migratie van vrouwen of 

overzeese werving van vrouwen voor bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt als de 

zorg.38 De sociaal-geograaf Hans van Amersfoort wijdt er in zijn proefschrift uit 1974 

een korte passage aan, helaas zonder bronvermelding. En passant geeft hij blijk van 

een eenzijdige, mannelijke kijk op zorgarbeid.

Gastarbeid is een noodzakelijk element waar het verrichten van ongeschoolde 

arbeid niet alleen niet aantrekkelijk maar ook niet nodig is. De voortdurende 

verlenging van de leerplicht geeft iedereen een zeker recht op min of meer 

geschoolde arbeid. Daarbij komt nog dat in de industriële maatschappij arbeid 

steeds sterker wordt beoordeeld naar de mate van ingewikkeldheid, specialisatie 

en professionalisme. Arbeid die een beroep doet op andere menselijke 

eigenschappen, zoals nodig bij de verzorging van bejaarden, wordt zowel qua 

inkomen als prestige minder beloond. In deze sector is het werven van personeel 

op de Nederlandse Antillen, in Indonesië, ja zelfs op de Philippijnen dan ook 

al enige tijd gebruikelijk. Arbeid die niet professioneel is en dan ook nog de 

dagelijkse interactie met prestige-loze categorieën als zieken, bejaarden en 

kinderen met zich meebrengt, wordt als onbevredigend ervaren (1974: 188). 

De connotaties niet-professioneel, prestigeloos en onbevredigend, en de implicaties 

van het opgeworpen contrast tussen zorgarbeid en geschoolde arbeid zijn 

illustratief voor het toenmalig dominante beeld van verzorgende beroepen, althans 

in wetenschappelijke kringen. Verzorging van bejaarden, zieken en kinderen 

heette in de jaren zeventig kennelijk nog steeds ongeschoold werk; de omgang met 

hulpbehoevenden was in de verbeelding van - mannelijke? - wetenschappers weinig 

verheffend en al helemaal niet bevredigend. Dit verklaart misschien ook het gebrek 

aan onderzoek op dit terrein.39 Het negatieve beeld van verzorgende beroepen dat 

Van Amersfoort schetst contrasteert met het beeld dat de vroegere pleitbezorgers van 

het meisjesvakonderwijs hooghielden en met de imagopolitiek van recente datum, 

waarbij de zorg wordt voorgesteld als echter werk dan menig ander, misschien wel 

het enige echte werk dat telt.40 

Voor het verhaal van buitenlandse vrouwen die naar Nederland kwamen 

om voor anderen te zorgen zijn we vooralsnog grotendeels aangewezen op 

journalistieke bronnen. Zo schreef journaliste Elma Drayer een prachtig artikel over 

de komst van vrouwen uit de Filippijnen op basis van interviews met hen en overige 

betrokkenen voor Vrij Nederland (1998). Omdat het zo’n onbekende geschiedenis is 

die desalniettemin deel van de context vormt van mijn verhaal over opgeleid worden 

voor de zorg aan het einde van de twintigste eeuw parafraseer ik haar verhaal. In 

1964 arriveerde de eerste groep per KLM. Ze werden enthousiast ontvangen: hun 

toekomstige collega’s hadden zelfs het Filippijnse volkslied ingestudeerd. De 
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Filippina’s werden als gasten rondgeleid in Amsterdam, waar ze zouden gaan werken 

in het Wilhelmina Gasthuis. Het waren gediplomeerde verpleegkundigen. Hun 

tewerkstelling verliep niet zonder problemen. In de praktijk bleken de Filippijnse 

verpleegsters andere opvattingen over hun taken te hebben dan in Nederland van 

hen verwacht werd. Het schoonmaken van ziekenzalen en verschonen van bedden 

hoorde volgens hen niet bij hun takenpakket. Dit leidde tot wrijving met het 

Hollandse personeel. 

Een verklaring werd gezocht in de aard van de verpleegstersopleiding op de 

Filippijnen. Het was daar een universitaire studie, alleen bereikbaar voor meisjes 

uit rijke families. Die waren hun hele leven gewend aan bedienden in huis en 

onvoldoende getraind in het zware werk, aldus professor Hattinga Verschure, 

die destijds, in zijn functie van directeur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in 

Amsterdam, actief betrokken was bij de werving van verplegend personeel in het 

buitenland (Drayer 1998: 39). In 1967 vloog Hattinga Verschure zelf naar Manilla, 

met twee adjunct-directeuren, zusters Felicitas en Doorenbosch. Ze hadden 

“achthonderd man personeel” nodig voor een nieuw filiaal, het Lucas Ziekenhuis. In 

eigen land waren ze volgens hem niet te vinden. Op de Filippijnen “wemelde” het 

daarentegen van de vroedvrouwen. “Als we ze meenamen, schaadden we het land 

niet. Het waren practical nurses, niet te beroerd om patiënten te verpotten.” Achteraf 

noemt Hattinge Verschure het wel een rare onderneming, om meisjes te gaan 

“vangen” (ibidem). 

Tussen 1967 en 1970 kwamen er vier groepen van telkens dertig Filippina’s 

naar het OLVG, meest opgeleid als vroedvrouw. Ze kregen een contract voor drie 

jaar en werden aangesteld als ziekenverzorgster. Veel van de vrouwen die toen 

naar Nederland kwamen, zijn gebleven.41 Zij tekenden bij, eerst voor twee jaar 

en later voor onbepaalde tijd. De meesten deden hetzelfde werk als de Hollandse 

verpleegsters, maar tegen een lager loon. Virgie Tonogan, één van de vrouwen uit 

de lichting van 1970, is er nog steeds boos om. Aanvankelijk was ze trots op zichzelf. 

Geld was in het begin niet belangrijk. Terugkijkend zegt ze zich niet uitgebuit te 

voelen, maar wel gebruikt. Ze voegt eraan toe: “Maar wij lieten ons ook gebruiken” 

(Drayer 1998: 41).42 

Niet alleen gastarbeidsters vingen de personeelstekorten in de zorg- en 

dienstverlening op. Ook vrouwen die vóór de jaren zestig naar Nederland kwamen, 

zoals vrouwen uit voormalig Nederlands-Indië en Suriname, vonden emplooi 

in bejaarden-, verpleeg- en ziekenhuizen. Ze werden met minder bombarie 

binnengehaald dan de Filippijnse verpleegsters en vroedvrouwen. Ze maakten 

kamers schoon, zorgden voor schone bedden en werkten in de keuken. Hun 

groeiende aandeel in met name de uitvoerende zorg is amper gedocumenteerd. In 

de overzichtsbundel Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw, 

onder redactie van Rineke van Daalen en Marijke Gijswijt-Hofstra (1998) worden 
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zij niet genoemd. De journalist Will Tinnemans refereert in zijn overzichtswerk 

Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994) 
kort aan een “traditie” van migrantenvrouwen die werken in de zorgsector.43 Hij 

verklaart deze traditie met de heersende restricties voor buitenlandse vrouwen 

op de arbeidsmarkt. Buitenlandse vrouwen die zich bij hun man wilden voegen 

mochten bijvoorbeeld niet in de industrie werken. Ook kregen ze geen verblijfs- of 

werkvergunning als ze kinderen hadden. Tinnemans schrijft dat het kabinet alleen 

“enige clementie” opbracht voor vrouwen die bereid waren “in de sociale sfeer” te 

werken. “Ziekenhuizen, bejaardenoorden en andere voorzieningen in de zorgsector 

kampten in die jaren met een schrijnend gebrek aan personeel en kregen daarom 

ontheffing voor het in dienst nemen van buitenlandse vrouwen” (1994: 39).44

Het verhaal van Tinnemans is enigszins gechargeerd en weinig specifiek. De 

historica Margaret Chotkowski (2000) geeft in haar artikel over de tewerkstelling van 

Joegoslavische vrouwen een genuanceerder beeld, met empirische onderbouwing. 

Buitenlandse vrouwen kwamen niet alleen naar Nederland om zich bij hun man te 

voegen, schrijft zij, maar werden actief geworven in hun geboorteland. Ze werkten 

ook buiten de sociale sfeer en omzeilden waar nodig de toelatingscriteria van de 

wervingsbureaus: jong, ongehuwd, kinderloos, met valse papieren. Chotkowski 

concentreert zich op het beleid rond de komst van Joegoslavische vrouwen en 

seksespecifieke verschillen in de regelgeving rond werving en tewerkstelling. Over 

de persoonlijke ervaring en beleving van de Joegoslavische vrouwen en over de 

plaatsen waar zij gingen werken komen we weinig te weten. De komst van vrouwen 

uit andere wervingslanden fungeert in haar onderzoek hooguit als context. Toch 

levert haar onderzoek een belangrijke bijdrage aan de onderbelichte geschiedenis 

van arbeidsmigratie en -participatie van buitenlandse vrouwen en een aanzet tot het 

nuanceren van het dominante model van (arbeids)migratie. 

Helma Lutz gaat een stap verder. In een scherp artikel over de positie van 

migrantenvrouwen in Nederland, getiteld ‘The Tension between Ethnicity 

and Work. Immigrant Women in the Netherlands’ (1994), bekritiseert zij het 

zogenaamde VeM-beleid (vrouwen en minderheden), dat deel uitmaakte van het 

emancipatiebeleid in de jaren tachtig. Dit beleid richtte zich op het creëren van 

scholingsmogelijkheden en werkgelegenheid voor migrantenvrouwen. Onder 

leiding van het VeM-bureau, een interdepartementale werkgroep, werden tussen 

1983 en 1997 verschillende projecten gestart. Het betrof telkens toeleiding naar 

vrouwelijke beroepsvelden met een tekort aan personeel, zoals de projecten 

Polka (Project Opleiding Leidster Kindercentra Allochtonen), TOPAZ (Tijdelijk 

Ondersteuningspunt Allochtonen in de Zorgsector), PAG (Project Allochtonen in 

de Gezondheidszorgopleidingen) en niet met name genoemde projecten voor de 

kraamzorg. Na de opheffing van het VeM-bureau in juni 1997 werden via andere 

kanalen soortgelijke projecten opgezet.45 
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Sommige opleidingen uit de VeM-tijd waren geen succes. De training voor 

gezinsverzorgsters, opgezet voor vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, 

mislukte volledig vanwege gebrek aan belangstelling. Lutz gebruikt dit voorbeeld 

om het VeM-beleid als geheel te veroordelen. Zij stelt dat migrantenvrouwen in 

Nederland, ongeacht hun achtergrond en vooropleiding, op één hoop gegooid 

worden en ongevraagd in beroepen gesluisd die voor Hollandse vrouwen als 

“onwenselijk” gelden. Onwenselijk, vanwege de lage beloningsschaal en de 

wisseldiensten, die een combinatie van zorg en arbeid bemoeilijken. Door dergelijk 

beleid worden migrantenvrouwen, schrijft Lutz, misschien onbedoeld, ingelijfd in 

traditionele, westerse beelden van vrouwelijkheid als zorgzaam en dienstbaar van 

nature. In Lutz’ optiek is er sprake van een complot van de Nederlandse overheid 

om migrantenvrouwen te marginaliseren in derderangsbanen in het vrouwelijke 

segment van de arbeidsmarkt.

Lutz is één van de weinige wetenschappers die waarschuwt voor het ontstaan 

van etnische segregatie op de arbeidsmarkt en de dubbelzinnige rol die de overheid 

in deze ontwikkeling speelt. Terecht bekritiseert zij de weinig gedifferentieerde 

aanpak van het VeM-bureau en de vooroordelen waar deze op stoelde. Toch 

behoeft haar betoog nuancering. Lutz heeft gelijk als ze zegt dat veel projecten die 

speciaal werden opgezet voor “allochtone vrouwen” voortkwamen uit economische 

noodzaak en daarmee voorbijgingen aan de wensen en behoeften op het gebied van 

scholing en arbeid van de vrouwen zelf. Migrantenvrouwen zijn echter geen makke 

schapen die zich alle kanten op laten duwen. Soms stemmen ze met de voeten, zoals 

de vrouwen van Marokkaanse en Turkse komaf die de beoogde doelgroep waren van 

de opleiding voor gezinszorg. Ook zijn er beroepsopleidingen in de zorg die wel 

aanspreken en voor sommige migrantenvrouwen de brug vormen naar betaalde 

arbeid en wellicht zelfs arbeidsplezier.46 

Een al te kritische houding ten opzichte van traditioneel vrouwenwerk in 

de zorgsector als optie voor migrantenvrouwen is problematisch omdat zij de 

stereotiepe lage waardering bestendigt die dit werk aankleeft. Het probleem van de 

lage waardering van zorgarbeid reikt verder dan overheidsbeleid op het gebied van 

scholing en werkgelegenheid voor migrantenvrouwen. Een dergelijk perspectief 

brengt meisjes en vrouwen die van zorgen hun beroep (willen) maken in diskrediet. 

Ook biedt dit perspectief geen ruimte voor de grote verschillen die er bestaan in 

arbeidsbeleving en -waardering in de verschillende sectoren van de zorg. Het voedt 

de gedachte dat meisjes en vrouwen die zich scholen in de zorg of werken in de zorg 

verkeerde keuzen maken, en daarmee uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun lage positie op de arbeidsmarkt. 

Niet zozeer de verzorgende beroepen zelf noch een opleidings- of beroepskeuze 

in die richting zijn problematisch, maar de ongelijkheid in waardering voor 

verschillende soorten werk en de nagenoeg onopgemerkte verstrengeling van 
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kleur, klasse en sekse met de hiërarchische, statusbeladen arbeidsdeling in de 

gezondheidszorg. Ook het stokken van het emancipatieproces in met name het 

onderwijs, waar het tot nu toe niet gelukt is te breken met benauwende reproducties 

van mannelijkheid en vrouwelijkheid, noch meisjes en jongens tot roldoorbrekende 

keuzen te bewegen en zorg te leren erkennen als waardevol, integraal onderdeel van 

een mensenleven, is deel van het probleem en behoeft nader onderzoek.47 

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden wel hernieuwde pogingen 

ondernomen emancipatie of althans gelijke kansen te bewerkstelligen in het 

onderwijs en daarmee stereotiepe, seksespecifieke opleidings- en beroepskeuzen te 

doorbreken. Meisjes in het algemeen en jongeren uit “kulturele minderheden” waren 

daarbij belangrijke doelgroepen voor wie daartoe speciale onderwijsvoorzieningen 

werden gecreëerd. Opnieuw waren er veel goede bedoelingen, maar bleef het 

gewenste resultaat vaak uit. Dit geldt in het bijzonder voor het meisjeskmbo, dat 

nauwelijks slaagde in haar opdracht te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. 

7.8. Het gat in de Mammoet 
Tot aan de invoering van de Wet op het Voorgezet Onderwijs in 1968, in de 

wandelgangen de Mammoetwet, was het beroepsonderwijs voor meisjes en 

jongens een bonte verzameling van opleidingen, meestal ontstaan uit particulier 

initiatief en niet of slechts gedeeltelijk bekostigd door de overheid (De Bruijn 

1997: 11). De beroepsopleidingen verschilden onderling sterk van kwaliteit, niveau, 

inrichting, duur, bekostiging en doelgroep. De verzameling weerspiegelde de 

standenmaatschappij; er waren aparte opleidingen en cursussen voor arbeiders- en 

boerenkinderen, kinderen van middenstanders en kinderen uit hogere milieus. De 

wildgroei aan opleidingen en opleidingsinstituten had te maken met de geringe 

overheidsbemoeienis op dit terrein, die op haar beurt een uitvloeisel was van de 

strekking van de Wet op het Middelbaar Onderwijs van minister Thorbecke uit 1863.48 

Het initiëren en financieren van beroepsonderwijs zag de overheid lang niet als haar 

taak. Thorbecke meende zelfs dat beroepsonderwijs niet op school hoefde plaats te 

vinden, maar beter op zijn plek was op de werkvloer zelf. Het beroepsonderwijs heeft 

zich daarmee lange tijd buiten de (onderwijs)wet ontwikkeld, waarbij het werkveld 

een dominante rol speelde door middel van het leerlingwezen. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het onderwijs beheerst door twee grote 

idealen: integrale herinrichting van het onderwijssysteem en gelijke kansen 

voor iedereen. Herinrichting van het onderwijssysteem moest de langverwachte 

samenhang en overzichtelijkheid brengen in het woud van opleidingen, dat 

niet alleen in de vrouwelijke sectoren van het beroepsonderwijs was ontstaan, 

maar overal. In opeenvolgende kabinetten leidde dit streven tot een stroom aan 

beleidsplannen die nog altijd niet ten einde is. Het streven naar gelijke kansen kwam 
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volgens de chroniqueurs van naoorlogs Nederland, de socioloog Kees Schuyt en de 

historicus Ed Taverne, in opeenvolgende decennia onder verschillende noemers 

naar voren. “In de jaren vijftig heette het de ‘democratisering’ van het onderwijs, 

waardoor arbeiderskinderen konden gaan deelnemen aan de hogere vormen van 

voortgezet onderwijs en via deze route de universiteit zouden kunnen bereiken. 

Later stonden de gelijke kansen in het teken van ‘verborgen talent’ of ‘individuele 

ontplooiing’”(Schuyt en Taverne 2000: 311).49 Aan de vooravond van de laatste 

eeuwwisseling werd het bestrijden van achterstand het sleutelwoord.

Doelgroepen van het gelijke-kansenstreven wisselden door de jaren 

vooral van naam, culturele achtergrond en huidskleur, maar hadden een lage 

sociaal-economische positie en slechte uitgangspositie in het onderwijs als 

gemeenschappelijke kenmerken. Er zijn vele pogingen ondernomen om de 

schoolloopbaan van deze “kansarme” leerlingen te verlengen en verbeteren. Toch 

bleef het zo dat een groot deel van hen terechtkwam in het onderste segment van 

het voortgezet onderwijs of lager beroepsonderwijs, om daar met moeite een - 

laaggewaardeerd - diploma te halen of zonder diploma van school te gaan. Hun 

kansen op aansluiting in het middelbaar beroepsonderwijs en hun perspectieven op 

de arbeidsmarkt bleven beperkt.50 

In de aanloop naar de invoering van de Mammoetwet, die zestien jaar lang 

werd voorbereid door onder meer onderwijsminister Cals (1952-1963), groeide 

de kritiek op de traditionele standsgewijze inrichting van het onderwijsstelsel. 

De algemene maatschappijkritische golf van eind jaren zestig versterkte deze 

kritiek. Tegelijkertijd verloor het standenconcept dat aan het onderwijsstelsel ten 

grondslag lag aan functionaliteit en daarmee aan legitimering. Op de arbeidsmarkt 

werden beroepsopleidingen meer dan voorheen als noodzakelijke vervolgopleiding 

gezien. Dit had te maken met het verhogen van kwaliteitseisen en de toenemende 

complexiteit van de verschillende werkvelden, onder meer door de introductie van 

nieuwe technologie. De roep om beter en hoger geschoold personeel was een trend 

in de hele twintigste eeuw, die uiteindelijk culmineerde in de wettelijk vastgelegde 

eis van een minimale startkwalificatie voor de arbeidsmarkt voor elke Nederlandse 

staatsburger (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, 1996). 

Een andere constante in de naoorlogse jaren is de bezorgdheid over het wel en 

wee van jongeren en met name van diegenen onder hen die de school vroeg de rug 

toekeerden om te gaan werken in bijvoorbeeld fabrieken.51 De bezorgdheid betrof hun 

“zedelijke verwildering”, die zou zijn ingezet in de bezettings- en bevrijdingstijd, en 

aangewakkerd door de opkomst van een vrijetijds- of jeugdcultuur in het kielzog 

van modernisering en industrialisatie. Grote groepen van de jonge werkende 

generatie dreigden “asfaltjeugd” te worden, met de Amerikaanse filmheld James 

Dean (snel leven en jong sterven) als voorbeeld (Van Gaal 1994: 17). De bedreiging van 

de (christelijke) huwelijksmoraal en gezinsidealen maakte een aangepaste vorming 
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noodzakelijk, meenden autoriteiten en zielzorgers. Vanuit verschillende zuilen 

werden vanaf de jaren vijftig initiatieven ontplooid op het gebied van georganiseerde, 

buitenschoolse vorming, allereerst voor werkende jongeren. Tot begin jaren 

zeventig bestonden deze naast elkaar en hadden zij ieder hun eigen programma 

en missie. Bekend zijn vooral de zogenaamde levensscholen, zoals de katholieke 

Mater Amabilisscholen en Zonnebloemcursussen voor meisjes, de Graalbeweging, 

het volks- en dorpshuiswerk, en vormingscentra voor “bedrijfsjeugd” (De Jong, 

Moerkamp en Onstenk 1987; Van Essen 1990; Vossen 1994). De nadruk lag bij 

deze organisaties niet op kennisoverdracht, maar op persoonlijkheidsvorming en 

maatschappelijke oriëntatie. Verschillende vormingscentra hadden banden met het 

beroepsonderwijs, zoals het nijverheidsonderwijs.52 

Er waren niet alleen initiatieven van volwassenen op het gebied van scholing en 

vorming voor jongeren. Werkende jongeren eisten zelf ook het recht op scholing 

op. Ze gingen er op 1 november 1969 zelfs de straat voor op. Met hun demonstratie 

claimden zij wat in artikel 12 van de Arbeidswet van 1919 al was vastgelegd voor de 

jongsten in de arbeidersklasse: het recht op één dag vorming of onderwijs per week, 

na het vervullen van de leerplicht. In vijftig jaar was het niet gelukt hier structureel 

in te voorzien. De toenmalige minister van onderwijs, dr. G.H. Veringa, liep mee in 

de demonstratie om de rechtvaardigheid van de claim te onderstrepen.53 Het protest 

leidde tot een golf van aandacht voor werkende jongeren in de media. Zo zond de 

KRO op 21 april 1970 een spraakmakende documentaire uit, waarin schokkende 

cijfers gepresenteerd werden. Van de ruim 300.000 werkende jongeren van 14 tot 17 

jaar volgde zeventig procent geen enkele vorm van scholing, niet in werktijd, noch in 

de avonduren. Voor meisjes lag dit percentage hoger dan voor jongens. Zij hoefden 

niet verder te leren, omdat zij slechts werkten tot hun trouwen. In een bijbehorend 

cahier luidde de hoofdconclusie dat kinderen uit handarbeidersgezinnen en 

volksbuurten op de lagere school onvoldoende gestimuleerd werden door te leren 

en rechtstreeks opgeleid werden tot werkende jeugd. De aandacht had een stroom 

beleidsvoornemens, maatregelen en nieuwe initiatieven tot gevolg.

Eén van de belangrijke nieuwe initiatieven was de oprichting van streekscholen, 

die zich richtten op het geven van “niet-volledig dagonderwijs”, ofwel “effectief 

beroepsbegeleidend onderwijs”. Al in 1963 waren er op dit gebied drie experimenten 

van start gegaan, in Amsterdam, Roermond en Krommenie. Doel was aan te sluiten 

bij de leerervaringen van de bedrijfsleerling en de eisen van de werkvloer. Leerlingen 

moesten al doende hun weg vinden in bedrijfsleven en maatschappij: “werkend 

leren leven” (Piets, Von Reeken en Huskes 1966; Van Gaal 1994: 43-44). De aandacht 

van de streekscholen ging in de beginjaren vooral uit naar werkende jongens en 

technische beroepen. Sociale vaardigheden als leren samenwerken en omgaan 

met bijvoorbeeld technologische veranderingen in productieprocessen moesten 

maximaal aandacht krijgen. Het ontwikkelen van technische zelfredzaamheid en 



Emancipatie door scholing?

375

beroepsbekwaamheid stond voorop, met de concrete beroepspraktijk als invalshoek 

voor het curriculum. Een dag op een streekschool bestond uit zes uur “vakleer”, 

twee uur maatschappelijke begeleiding en één uur lichamelijke opvoeding. Het 

trefwoord uit die tijd was “levensecht onderwijs” (Van Gaal 1994: 43). 

Het idealisme van de initiatiefnemers van de streekscholen kreeg een extra 

impuls door de vernieuwingsdrang waartoe de Mammoetwet aanleiding gaf. 

Met de officiële invoering van de wet in 1968 werd een omvangrijk proces van 

onderwijshervorming ingeluid waarbij gepoogd werd de verschillende takken van 

het middelbaar en ander voortgezet onderwijs definitief te integreren.54 Het was het 

begin van een voortdurend touwtrekken over de koers van het beroepsonderwijs in 

navolgende jaren. Cals benadrukte het belang van samenhang in het onderwijs in 

zijn lofrede op de nieuwe wet. Het onderwijs moest volgens hem gezien de grote 

onderlinge verschillen in begaafdheden van kinderen vele wegen bieden, waarbij 

geen doodlopende straten mochten zijn. 

De moderne stad van ons onderwijs zal geen doolhof mogen zijn, geen wirwar 

van kleine en grote wegen, die geen verbinding met elkaar hebben. Zij zal 

moeten worden opgebouwd naar een weldoordacht verkeersplan. Welnu, dat 

verkeersplan is in de Mammoetwet vastgelegd of vloeit eruit voort. Dat plan 

voorziet in wegen op verschillende niveaus, maar ook in vele verbindingen 

daartussen, niet alleen voor degenen, die beschikken over snelle auto’s, maar 

ook voor de fietsers en voetgangers, die – zij het dan iets langzamer – hetzelfde 

einddoel als de automobilisten kunnen bereiken (VPRO radio, 19 november 

1969, geciteerd in Verlinden, 1968: 16-17).

Volgens oud-raadadviseur bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

Verlinden gaf de Mammoetwet de stoot tot een ware revolutie in ons onderwijs. 

Alle vormen van voortgezet onderwijs, met uitzondering van het wetenschappelijk 

onderwijs, werden in één stelsel ondergebracht. “De Mammoet” onderscheidde drie 

schoolsoorten: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet 

onderwijs en beroepsonderwijs. De inhoud van elk van de drie typen onderwijs werd 

afgestemd op de latere functies in de maatschappij. Door speciale brugklassen werd 

het uitstellen van een definitieve schoolkeuze mogelijk. Met het onderbrengen van 

de verschillende schooltypen onder één dak ontstond de mogelijkheid voor verticale 

verbindingen tussen de verschillende schoolsoorten en kon een “verkeerde” 

schoolkeuze tijdig bijgesteld worden. 

Volgens de nieuwe onderwijswet begon ieder kind zijn schoolloopbaan 

met algemeen vormend onderwijs, om deze uiteindelijk af te sluiten met een 

beroepskwalificatie. Er waren globaal twee trajecten: een traject lbo, met de 

mogelijkheid door te stromen tot in het hbo, en een traject algemeen vormend 
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onderwijs met als eindpunt universiteit.55 Er was officieel niet langer sprake van 

bepaalde onderwijstypen voor verschillende bevolkingsgroepen (standen). De 

waardering van de verschillende niveaus van de beroepsopleidingen: laag, midden 

en hoog, kenmerkte zich echter als vanouds door een sterke hiërarchie, die sturend 

en selecterend werkte richting arbeidsmarkt (De Vries 1993, Schuyt en Taverne 

2000).56 Schoolloopbanen bleven grotendeels klassengebonden. De selectie vond nu 

echter plaats op basis van meetbaar kennisniveau: “goede” leerlingen volgden de 

hoogste, cognitief georiënteerde schooltypen, minder goede leerlingen gingen naar 

het lager gewaardeerde beroepsonderwijs. 

De Mammoetwet ontketende een scala aan nieuwe organisatievormen, waar–

onder de scholengemeenschap. Ook versterkte de wet de greep van de overheid 

op het onderwijs en op de kwaliteit ervan, met een verregaande regelgeving 

en bureaucratisering tot gevolg. Veel van de onvrede in onderwijsland over de 

organisatie en kwaliteit van het voortgezet onderwijs in de afgelopen decennia is 

terug te voeren op het veranderingsproces dat de wet inluidde, en dat onder meer 

een eindeloze reeks gedwongen fusies met zich meebracht. 

In het begin van de jaren zeventig werd onderwijs voor een kwetsbare groep, 

jongeren tussen de vijftien en achttien jaar die in grote getale het dagonderwijs 

“vroegtijdig” verlieten, een belangrijk aandachtspunt. In zijn beleidsnota Naar 
het participatie-onderwijs (1975) probeerde onderwijsminister Jos van Kemenade 

deze groep nieuw perspectief te bieden. Hij wilde mogelijkheden scheppen voor 

“leerervaringen” die meer aansloten op de maatschappelijke werkelijkheid. Hiervoor 

moesten nieuwe onderwijsvormen en onderwijsvoorzieningen gecreëerd worden. 

Het leren zou hierin slechts voor een gedeelte op school plaatsvinden, en voor de 

rest in de vorm van stages in verschillende sectoren van de samenleving, zoals de 

beroepswereld, het verenigingsleven en de vakbonden. Het “participatie-onderwijs” 

zou met zijn principe van leren op basis van maatschappelijke ervaringen volgens 

Van Kemenade een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

het hele onderwijs (Uitleg 1975). 

In de tweede helft van de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam er veel 

kritiek op de vormgeving van het beroepsonderwijs en de vernieuwingsplannen 

in het kader van het participatie-onderwijs. Men vreesde het ontstaan van nieuwe 

vormen van restonderwijs, als “goedkope oplossing” voor het opvangen van 

negatieve gevolgen van een “slecht funderend onderwijs”.57 Zo zou het onderwijs 

in bijvoorbeeld de gezondheidszorg zich kenmerken door een “totaal verziekte 

struktuur”, met “veel overlappingen, papieren doorstromingsmogelijkheden en 

veel misbruik van stagiaires en andere leerlingen als goedkope arbeidskrachten”, 

heette het in een artikel in Werkende Jeugd uit augustus 1975.58 Als voorbeeld werd de 

invoering van volledige leerlingenstatus voor zogenaamde verzorgingsassistentes 

genoemd, “een ontkrachting van beleid naar partisipatie-onderwijs”. Volgens de 
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critici toonde dit aan hoe weinig regeringsnota’s waard zijn. De schrijvers van 

het artikel stelden dat tweederde van het personeel in de gezondheidszorg uit 

allerlei soorten leerlingen bestaat. “Als Van Kemenade het onderwijs werkelijk 

wil vernieuwen, moet hij de opleidingen in de gezondheidszorg eens gaan 

saneren en ze allemaal proberen in te passen in het te ontwikkelen partisipatie-

onderwijs.” Vergelijkbare onvrede was er met het functioneren van het verwante 

opleidingscluster MHNO/MSPO (middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs 

en middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs) en de slechte rechtspositie van 

stagiaires in het algemeen (“Personeel nodig? Neem een stagiaire”; “Stages dweilen 

en afwassen”).59 

De commotie rond het participatie-onderwijs viel grotendeels samen met onrust 

naar aanleiding van een onbedoeld gevolg van de invoering van de Mammoetwet. 

Verschillende categorieën jongeren dreigden buiten de boot te vallen. Het 

betrof jongeren voor wie de toelatingseisen van het secundair of middelbaar 

beroepsonderwijs te hoog waren en jongeren die de middelbare school voortijdig 

verlieten, zoals dat zo mooi heet, dat wil zeggen zonder diploma en vaak nog 

(deels) leerplichtig.60 Voor deze categorie jongeren was geen vangnet voorzien. Ze 

vielen in het gat van de Mammoet. Het leerlingwezen, een alternatieve vorm van 

beroepsonderwijs, bood voor deze groep jongeren geen uitkomst. Daarvoor was 

namelijk een leerarbeidsovereenkomst vereist, die vanwege de economische malaise 

in de jaren zeventig moeilijk te bemachtigen was. 

Om het gat in de Mammoet te dichten werd besloten tot het opzetten van een 

aantal experimenten, waaronder proefprojecten kort middelbaar beroepsonderwijs 

(kmbo) en speciale oriëntatie- en schakelcursussen. De plannen van het ministerie 

borduurden voort op het idee van participatie-onderwijs. De proefprojecten 

moesten het samenhangend geheel aan onderwijsvoorzieningen completeren 

door het aanbieden van drempelloos, vernieuwend onderwijs dat jongeren die 

elders niet (langer) terecht konden alsnog de kans bood zich te kwalificeren voor 

de arbeidsmarkt. Deze onderwijsvorm richtte zich vooral op schoolverlaters met 

minimaal tien jaar dagonderwijs, dus jongeren tussen de zestien en achttien jaar 

met of zonder diploma van bijvoorbeeld het lager technisch onderwijs (lto), het 

lager economisch en administratief onderwijs (leao) of het lager huishoudelijk en 

nijverheidsonderwijs (lhno). Andere verwante experimenten waren projecten voor 

“randgroepjongeren”, gelieerd aan het vormingswerk, en speciale projecten om 

schooluitval tegen te gaan.61 

In 1979 startten zeventien proefprojecten voltijds kmbo naar aanleiding van een 

gezamenlijke nota van de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en Sociale 

Zaken (1978). Het betrof nieuwe onderwijsvoorzieningen in bestaande instellingen, 

zoals scholen voor lager beroepsonderwijs, streekscholen en vormingsinstituten. In 

korte trajecten van gemiddeld twee jaar werden jongeren opgeleid tot “beginnend 
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beroepsbeoefenaar” in een sector naar keuze: dienstverlening en gezondheidszorg, 

techniek, economie en administratie, of landbouw. De proefprojecten hadden drie 

doelen: het kwalificeren voor een beroep, het bevorderen van doorstroming naar 

het reguliere mbo en het emanciperen van achtergestelde groepen (Godefrooij en 

Gijtenbeek 1980 en 1984).

De nota bood globale richtlijnen voor de opzet van de experimenten. Scholen 

kregen veel vrijheid voor de concrete uitwerking en vormgeving van de trajecten. 

Vernieuwing was een sleutelwoord en moest betrekking hebben op de inhoud, de 

didactiek en de structuur van het onderwijs. Ten aanzien van de didactiek werd 

van overheidswege benadrukt dat het om participatief onderwijs moest gaan, ook 

wel participerend leren genoemd, voor een brede groep praktisch ingestelde en/

of maatschappelijk achtergestelde jongeren. Algemene en vooral sociale vorming 

of zelfs emancipatie was daarbij minstens zo belangrijk als functiegerichte 

training. Idealiter zou het kmbo daardoor een meervoudige kwalificatie opleveren: 

een maatschappelijke kwalificatie, een beroepsgerichte kwalificatie en een 

doorstroomkwalificatie. Anders dan het leerlingwezen stond niet het werknemer 

zijn en het leveren van een productieve bijdrage aan een bedrijf of instelling 

centraal, maar het leren deelnemen onder goede begeleiding. Deze wijziging stelde 

hoge eisen aan de leerbedrijven en de praktijkopleiders op de werkvloer.

In minder dan tien jaar breidde het aantal proefprojecten zich uit van zeventien 

tot tweeënvijftig projecten kmbo en achttien projecten Kort Middelbaar Agrarisch 

Onderwijs. Het aantal deelnemers nam snel toe.62 Over de hele linie was er eind jaren 

zeventig sprake van explosieve groei van het secundair beroepsonderwijs, mede door 

de stijgende jeugdwerkloosheid ten gevolge van de verslechterende economie. Ook 

de verlenging van de leerplicht tot tien jaar, gevolgd door een partiële leerplicht 

van nog een jaar, droeg bij aan de groeiende instroom in met name het volledig 

dagonderwijs.63 De centrale doelstelling van de Mammoet: het bieden van een 

samenhangend, overzichtelijk onderwijsstelsel, werd door alle nieuwe experimenten 

al snel ondergraven. De diversiteit in de ontwikkelingen en vormgeving van het 

beroepsonderwijs nam eerder toe dan af (De Bruijn 1997: 13).

In Amsterdam gingen in die tijd twee proefprojecten kmbo van start: de Groene 

School en het Christelijk Kmbo Amsterdam en Zaanstreek, een van de voorlopers van 

de huidige opleiding voor helpende gezondheidszorg in Amsterdam (zie hoofdstuk 2). 

In een uitgebreid, inventariserend onderzoek naar nieuwe onderwijsvoorzieningen 

voor jongeren in Amsterdam van onderwijsonderzoekers Peter Godefrooij en Jan 

Gijtenbeek (1980, 1984) worden beide projecten uitvoerig beschreven op basis van 

interviews met mensen uit het onderwijsveld.64 Onderstaande beschrijving ontleen 

ik aan hun publicaties.

Het Christelijk Kmbo kende bij de start zeven vakrichtingen: uiterlijke 

verzorging, verzorgende beroepen, elektrotechniek, metaalbewerking, detailhandel, 
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administratie, bouw/hout en een oriënterend en schakelend programma (O&S). Ook 

de Groene School bood de richtingen verzorgende beroepen en uiterlijke verzorging 

aan, naast O&S en een aantal experimentele vormen van participatie-onderwijs die 

al eerder van start waren gegaan in samenwerking met de streekscholen Elandstraat 

en Westerstraat, en de vormingscentra Montelbaen, Jan Speijkercentrum en 

Noorderlicht. Oorspronkelijk hadden deze instellingen het plan gezamenlijk een 

kmbo Groot Amsterdam op te richten, maar dat is er nooit van gekomen. Het plan 

werd ingehaald door nieuw beleid van de onderwijsminister. 

De Groene School richtte zich voornamelijk op leerlingen die in het reguliere 

onderwijs waren vastgelopen en zonder diploma van school gingen. Het Christelijk 

Kmbo had merendeels leerlingen met een regulier diploma van het lbo. Beide 

instituten kenmerkten zich echter door heterogene groepen, zowel naar achtergrond 

en vooropleiding als naar motivatie en leerdoel. Het vergde een individuele aanpak. 

Dit leidde volgens de geïnterviewden in het onderzoek van Godefrooij en Gijtenbeek 

tot de nodige problemen in de dagelijkse lessen en ook in het ontwikkelen van een 

effectief lesprogramma. Een voordeel van beide instellingen was dat de betrokken 

docenten meest jong en idealistisch waren. Een medewerker van het Christelijk 

Kmbo verwoordde de situatie als volgt: 

Een groot deel van de problemen los je op door bijzonder veel aandacht en 

bijzonder veel zorg aan de leerlingen te besteden. Door een stuk liefde te geven 

kun je heel veel bereiken, maar er zijn grenzen aan de individualisering. Met 

onderwijskundige middelen kun je maatschappelijke problemen niet oplossen. 

Het mislukken van een deel van de leerlingen is een maatschappelijk probleem 

(Godefrooij en Gijtenbeek 1984: 59).

De grote hoeveelheid aandacht en zorg gold nadrukkelijk meisjes en vanaf het 

midden van de jaren tachtig in toenemende mate ook meisjes en jongens van 

kleur (“kulturele minderheden”, ook wel “cumi-leerlingen”). Deze twee groepen 

leerlingen, die elkaar deels overlapten, hadden volgens de heersende opvattingen 

immers beide een onderwijsachterstand. 

In Amsterdam draaiden in de eerste helft van de jaren tachtig op drie scholen 

emancipatieprojecten: het Christelijk KMBO, De Groene School en de streekschool 

in de Westerstaat (BBO). Doelstellingen van het project op het Christelijk KMBO 

waren globaal het inzicht krijgen in de eigen rolpatronen, het doorbreken van 

stereotiepe carrièreverwachtingen, het leren stellen van “realistische, niet rol-

gebonden toekomstdoelen” en het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid 

- let wel, allemaal bij meisjes (Godefrooij en Gijtenbeek 1984: 65). De Groene School 

wilde daarnaast ook de inhoud en de aanpak van de onderwijsprogramma’s voor 

meisjes verbeteren, onder meer door hun ervaringen serieus te nemen (idem: 66). Op 
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de streekschool werd openstelling voor meisjes van traditionele jongensopleidingen 

als schilderen en elektrotechniek nagestreefd, in opdracht van het ministerie, met 

de nodige scepsis (idem: 69). De meisjes zelf - zes van de tweeëndertig gereserveerde 

leerlingplaatsen werden in het eerste jaar van het project bezet - hadden naar verluid 

geen behoefte aan speciale begeleiding en faciliteiten.

Landelijk zetten ondersteuningsorganisaties als het COBO (Centraal Overleg 

Beroepsbegeleidend Onderwijs), het PCBB (Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven), de LOVWJ en het CIBB (Centrum voor Innovatie Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven) emancipatie als doelstelling van het kmbo en ander vormend of 

lager beroepsonderwijs op de agenda.65 Zij organiseerden conferenties, landelijke 

projectgroepen, werkgroepen en cursussen voor docenten. Ook gaven ze publicaties 

uit, waaronder een aantal specifiek gericht op het meisjesberoepsonderwijs, 

getuige de veelzeggende titels (Meisjes worden zelfstandig, Verzorging is meer, Emancipatie in 
opleidingsprogramma’s, Werken aan assertiviteit).66 

Eén van de centrale problemen die een projectgroep aan de orde stelde in de 

meisjesopleidingen (zorg en dienstverlening) was de gangbare, maar verkeerde 

veronderstelling dat leerlingen de juiste, vereiste beroepshouding - een vrouwelijke 

eigenschap - bij binnenkomst in zich hebben en dat deze op de opleiding hooguit 

gepolijst hoeft te worden. Een ander aandachtspunt vormde de spanning tussen het 

bevorderen van een onafhankelijke houding en het aanleren van een zorgzame en 

dienstverlenende houding. Opvallend in het scala aan studiedagen en publicaties is 

de eenzijdige gerichtheid op meisjes, als een magere invulling van de vraag om wie 

en welke zaken het bij emancipatie zou kunnen gaan. 

In de jaren tachtig volgden docenten van de opleiding voor helpende aan de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg speciale cursussen en studiedagen 

met betrekking tot emancipatie van meisjes. Vooral de docenten persoonlijke & 

maatschappelijke vorming en sociaal-agogische vorming waren geïnteresseerd. De 

bijbehorende congresbundels met kritische beschouwingen, waarschuwingen en 

adviezen ten aanzien van meisjes in het beroepsonderwijs hebben ze in de kast staan. 

De implementatie van alle adviezen en suggesties is echter niet systematisch ter 

hand genomen. Veel van mijn onderzoeksbevindingen (1997-2000) komen overeen 

met tekortkomingen die Ida Bontius, Bep Dijkhuizen en andere onderzoekers 

constateerden in het meisjesberoepsonderwijs van de jaren tachtig. Toch stond 

emancipatie in 1999 nog steeds als doel vermeld in de onderwijsmissie van de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg, niet alleen van meisjes, maar van alle 

achtergestelde groepen in de samenleving (zie hoofdstuk 2).

Ten aanzien van “buitenlandse leerlingen” of “kulturele minderheden”, zoals 

leerlingen van kleur in het begin van de jaren tachtig nog vaak werden aangeduid, 

werd een soortgelijk arsenaal aan kritische beschouwingen en - vaak tegenstrijdige 

- adviezen ontwikkeld. Vrijwel zonder uitzondering werd de zeer heterogene 
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groep leerlingen van kleur en/of anderstalige leerlingen vanaf hun entree in het 

Nederlandse onderwijs als probleem beschouwd. Dit had vooral betrekking op 

taal. Vrij algemeen heette het dat een goede beheersing van het Nederlands een 

absolute voorwaarde was voor enig succes op school, en in het verlengde daarvan, 

voor succes op de arbeidsmarkt. Met het leren van Nederlands moest dan ook zo 

snel mogelijk worden begonnen. Deel van het probleem waren in de ogen van 

docenten en onderwijsonderzoekers voorts moeizame aansluiting, door verschillen 

tussen thuiscultuur en school- of dominante cultuur, door een gebrekkig beroeps- 

en opleidingsbeeld en door onvoldoende belangstelling en steun van de ouders 

voor de schoolloopbaan van hun kinderen. Oplossingen werden gezocht in extra 

formatie en daardoor kleinere groepen, extra voorlichting en begeleiding, Remedial 

Teaching, herschrijven en selecteren van het lesmateriaal, differentiatie in de klas, 

vorming van schakelklassen en nascholing van docenten. 

Een speciale projectgroep onderwijskundige ontwikkeling van het Christelijk 

Kmbo Amsterdam en Zaanstreek inventariseerde in mei 1987 de stand van zaken 

met betrekking tot “kulturele minderheden”.67 Naast een reeks tabellen met 

percentages leerlingen naar herkomstland lezen we in het rapport dat de hoge uitval 

onder met name Turkse leerlingen geweten wordt aan gebrekkige opvang op school 

in combinatie met een schoolkeuze die onvoldoende steunt op een reëel opleidings- 

en beroepsbeeld. Het rapport eindigt met een lijst aanbevelingen op onderdelen als 

de intake en plaatsing, de leerlingenbegeleiding, de ontwikkeling van lesmateriaal 

en toetsen, en deskundigheidsbevordering van docenten. Opvallend is de expliciete 

aandacht voor het omgaan met racisme op stage en het aantal concrete activiteiten 

ter bestrijding van racisme op school (een cursus van de Anne Frank-Stichting, een 

“vooroordelendag”, en een anti-racisme werkgroep). 

Een andere oplossingsstrategie voor het bestrijden van achterstand en uitval van 

leerlingen van kleur: een gericht voorkeursbeleid voor het aantrekken van personeel 

van kleur,  kreeg weinig navolging. Docenten van kleur voor de klas zouden de 

identificatiemogelijkheden van leerlingen van kleur vergroten en daarmee hun 

kansen op succes. De LOVWJ stelde in haar publicatie Over grenzen heen. Een handreiking 
voor het ontwikkelen van een facet-beleidsplan voor allochtone meisjes (1992) nadrukkelijk dat 

staf en docenten in een multi-etnische school een afspiegeling moeten zijn van de 

samenstelling van de “school-/instituutsbevolking” en dat het streven erop gericht 

moet zijn “ondervertegenwoordiging van minderheden in alle geledingen van 

het instituut op te heffen”. Dit kan volgens de organisatie door streefcijfers vast 

te stellen voor aanstelling van “allochtone vakdocenten en begeleiders” en door 

ook in bestuursdeelname en directie te zoeken naar aanstelling van “allochtonen” 

(Dijkhuizen 1992: 24). 

De LOVWJ pleit tevens voor gericht “allochtonenbeleid” op school, gezien 

het grote marktaandeel van “etnische jongeren” voor onder meer het “Kort-

MBO”, en voor continuïteit in de ontwikkelde deskundigheid van docententeams 
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in de omgang met deze jongeren. Als belangrijke onderdelen van bedoelde 

deskundigheid bij docenten en staf worden genoemd: bewustwording van de eigen 

(onderwijs)houding, normen en waarden, (ped)agogische benadering, didactische 

en methodische aanpak, aanpassen lesmateriaal, toetsen en begeleiding (idem: 25). 

Uit mijn beschrijving van de stand van zaken op de opleidingen voor helpende 

en verzorgende op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg aan het einde 

van de twintigste eeuw blijkt dat op dit gebied nauwelijks systematisch beleid is 

ontwikkeld (zie hoofdstukken 2 en 4).

In navolgende jaren raakte het kmbo ingeburgerd in het reguliere 

beroepsonderwijs. Aan het succes van de nieuwe onderwijsvoorziening voor zestien 

tot achttienjarigen werd sinds de start getwijfeld. Zou het niet een nieuwe vorm van 

restonderwijs worden, een vergaarbak voor leerlingen die om welke reden dan ook 

hun draai niet vonden in het onderwijs of elders om welke reden dan ook niet terecht 

konden? In hun inventarisatie van 1980 constateren Godefrooij en Gijtenbeek dat 

de doorstroming, één van de drie doelen van de proefprojecten, in de beginjaren 

gering was. Op het Christelijk Kmbo stroomde slechts drie procent van de leerlingen 

door naar het reguliere mbo, meestal naar het mhno of mspo. Emancipatie of, in 

engere zin opgevat, roldoorbreking bij beroepskeuzen, was eveneens moeizaam. 

Een overgrote meerderheid van de meisjes koos verzorgende beroepen of 

administratie, jongens bleven metaalbewerking, bouw/hout en elektrotechniek 

kiezen.68 Godefrooij en Gijtenbeek wijzen er op dat met name leerlingen van kleur 

moeite hadden aansluiting te vinden bij het regulier voortgezet onderwijs. Zij 

stellen dat de gemeente Amsterdam weinig actief was in het realiseren van adequate 

onderwijsvoorzieningen voor “allochtone jongeren” in het voortgezet onderwijs en 

wijten dit aan een algeheel gebrek aan constructief onderwijsbeleid in Amsterdam.69 

Feit is dat de ontwikkeling van gericht taalbeleid in het beroepsonderwijs, één van 

de voorwaarden voor goed onderwijs aan leerlingen met een andere moedertaal, 

ruim twintig jaar op zich liet wachten. 

Het grootste probleem van het kmbo in Amsterdam en Zaanstreek, als elders in 

het land, was dat het zich inderdaad ondanks alle goede voornemens ontwikkelde tot 

een nieuwe vorm van restonderwijs, een opvang voor een zeer divers samengestelde 

groep leerlingen, onder wie de “moeilijkste” leerlingen die nergens anders terecht 

konden of wilden, maar die toch naar school moesten. Een vorm van onderwijs die 

althans wat betreft de vrouwelijke varianten nauwelijks aansloot op de arbeidsmarkt. 

Het was aanvankelijk “opleiden voor werkloosheid”, zoals opleidingscoördinator 

Tineke Sorgdrager het in haar terugblik op die tijd noemde (zie hoofdstuk 2). 
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7.9. Groot, groter, grootst: sectorvorming en vernieuwing
Onderwijskundige Elly de Bruijn vat de ontwikkelingen rond het gat in de 

Mammoetwet in haar proefschrift over het kmbo (1997) samen als “fragmentatie”. Ze 

stelt dat er wederom een veelheid aan initiatieven en projecten op de scholingsmarkt 

ontstond, die pas na jaren geëvalueerd, met elkaar vergeleken en meer op elkaar 

afgestemd werden. Zij contrasteert deze ontwikkelingen met tegenovergestelde 

bewegingen in onderwijsland in de jaren tachtig en negentig, met toverwoorden 

als schaalvergroting, stroomlijning en “harmonisatie”, bewegingen die hun 

hoogtepunt beleefden in de ROC-vorming aan het einde van de twintigste eeuw. De 

ontwikkelingen vonden plaats over de hoofden van de leerkrachten en vooral ook de 

hoofden van de leerlingen heen. Voor de laatsten veranderde telkens vooral de naam 

van de opleiding die ze volgden. Het effect van de schaalvergroting en voortdurende 

reorganisatie was dat veel docenten gaandeweg hun idealisme en enthousiasme 

voor onderwijsvernieuwing verloren. De afstand tussen werkvloer en management, 

tussen school en werkveld werd steeds groter.

In het middelbare beroepsonderwijs startte de zogeheten harmonisatie 

met de sector verzorging en dienstverlening. Alle bestaande, door de overheid 

bekostigde opleidingen werden in één structuur ondergebracht, vergelijkbaar 

met die van het middelbaar technisch onderwijs en het middelbaar economisch en 

administratief onderwijs (De Bruijn 1997: 14). Concreet leidde dit tot de oprichting 

van zogenaamde MDGO colleges in het land (middelbaar dienstverlenend en 

gezondheidszorg onderwijs). In Amsterdam vestigde het MDGO College zich 

in hetzelfde gebouw als de vroegere Amstel Akademie en de latere Amsterdamse 

School voor Gezondheidszorg. Het primaire doel van de harmonisatie, versterkt 

door de herstructurering in het kader van de “SVM-operatie” (Sectorvorming en 

vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs, met bijbehorende SVM-wet) 

in de tweede helft van de jaren tachtig, was het vergroten van het rendement van de 

afzonderlijke opleidingen. Dit doel moest verwezenlijkt worden door samenwerking 

en integratie, onder meer tussen mbo en streekscholen. Eindresultaat moest een 

betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn. 

De SVM-operatie startte in november 1986 met het uitkomen van een 

Hoofdlijnennotitie van de overheid (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

1986). De “fusie-operatie”, die liep van 1 augustus 1987 tot 1 augustus 1991, behelsde 

de samenvoeging van mbo-scholen, proefprojecten kmbo en leerlingwezen per 

beroepssector. In een tweede fase zouden hun programma’s en didactiek op elkaar 

afgestemd worden. De overheid liet zich inspireren door de Community Colleges in 

de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die alle soorten onderwijs voor jongeren 

van zestien jaar en ouder, met uitzondering van het hoger onderwijs, herbergen. 

De operatie was complex en niet zonder risico, vanwege de grote verschillen naar 

zuil, aanpak en visie van de betrokken scholen en beroepsvormers. Een landelijk 
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extern projectmanagementteam, de zogenaamde SVM-procescoördinatie, moest de 

operatie leiden. 

De Bruijn schrijft dat de eerste fase van sectorvorming ook het karakter van 

een bezuinigingsoperatie had. Zo werd het voltijds kmbo integraal ingepast in het 

reguliere sectorale beroepsonderwijs, waarbij het recht op additionele financiering 

verloren ging. Ook werd de zogenaamde lumpsum financiering ingevoerd en kregen 

onderwijsinstellingen meer eigen verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun 

onderwijsvoorzieningen. In de Hoofdlijnennotitie ging men ervan uit dat het aantal 

deelnemers aan het kmbo niet verder zou groeien. Het economisch tij was aan het 

keren en de werkloosheid onder schoolverlaters daalde navenant, zodat de instroom 

van werkloze jongeren die zich inschreven op het kmbo bij gebrek aan beter naar 

verwachting zou afnemen. 

De tweede fase van de SVM-operatie: vernieuwing, startte in 1990, maar kent 

geen duidelijk eindpunt. De fase ging als het ware over in de voorbereidingen 

van een nieuwe grote operatie in het onderwijsveld, de invoering van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs (WEB), ingeluid met een nieuwe Hoofdlijnennotitie 

over de vorming van Regionale Opleidingencentra (Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen 1991).70 Veel van de sleutelbegrippen uit de SVM keerden terug 

in de beleidsdocumenten rond de WEB: flexibilisering van leerwegen, maatwerk, 

modulering, breed opleiden. In het kader van de WEB werd de verzakelijking van het 

onderwijs doorgezet in de vorm van een onderwijscontract dat de leerling of cursist 

afsluit met de onderwijsinstelling. Gediplomeerde leerlingen worden daarmee tot 

produkten die op tijd en tegen liefst geringe kosten in vaste quota moeten worden 

afgeleverd. 

In de praktijk leidde de vorming van Regionale Opleidingencentra (ROC’s) in 

de eerste plaats tot grote nieuwe lokale fusierondes. Hiermee was het doel dat de 

overheid zich sinds het opstellen van de Nijverheidsonderwijswet in 1919 stelde: 

samenhang te brengen in het voortgezet onderwijs, op papier in ieder geval 

eindelijk bereikt. Naast voltijds en deeltijd beroepsonderwijs (b), kregen ook de 

basiseducatie en het algemeen voortgezet onderwijs voor volwassenen (ve) een plek 

in de Regionale Opleidingencentra. Het samengaan van onderwijs aan jongeren 

en volwassenen heeft ook te maken met het vervagen van het onderscheid tussen 

initieel en post-initieel onderwijs sinds de jaren tachtig en een toenemende nadruk 

op het adagium van een leven lang leren (De Bruijn 1997: 28).71 Tegelijkertijd nam 

het belang van beroepskwalificaties en scholing in het algemeen toe en kreeg ook 

het algemeen vormend volwassenenonderwijs (de be en het vavo) de taak toe te 

leiden naar de arbeidsmarkt. 

Met de ROC-vorming werd het kmbo, mede door de invoering van de nieuwe 

kwalificatiestructuur voor de verschillende beroepssectoren in 1997, verder 

gestroomlijnd (zie hoofdstuk 2). Het vertegenwoordigt nu niveau twee op een 
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schaal van vijf. De vormgeving en inhoud van de opleiding moest worden aangepast 

aan de nieuwe kwalificatiestructuur. De problemen zijn daarmee echter niet 

opgelost. De opheffing van de afdeling orïentatie en schakelen (O&S), de speciale 

onderwijsvoorziening voor leerlingen die nog niet weten welke kant ze op willen 

of leerlingen die vanwege sociale problemen of gedragsproblemen niet toegelaten 

worden op het mbo, bracht oude dilemma’s met zich mee.72 Leerlingen moeten in een 

vroeg stadium weten welke kant ze opwillen en kiezen daardoor soms “verkeerd”. In 

het werkveld betekende de afschaffing van de eigen inservice-opleidingen een verlies 

van zeggenschap over de vorm en inhoud van de opleidingen, alsmede over het 

instapniveau en de motivatie van de leerlingen. Afhankelijk van de kwaliteit van 

de samenwerking tussen school en zorginstellingen wordt dit verlies al dan niet 

gecompenseerd.73 Tenslotte creëert de Web, net als de Mammoet¸ haar eigen gat aan 

de onderkant van het onderwijsveld. Inmiddels zijn er nieuwe proefprojecten gestart 

op assistentniveau (niveau 1) om diegenen op te vangen voor wie de meer of minder 

officiële toelatingseisen van het zogenaamd drempelloze basisberoepsonderwijs op 

niveau 2 toch te hoog zijn.74 

In Amsterdam is het proces van op elkaar afstemmen en integreren van 

verschillende benaderingen, vakgebieden, organisatiestructuren en culturen nog in 

volle gang. De beoogde samenwerking tussen de teams van de beroepsopleidende 

en de beroepsbegeleidende variant kwam nauwelijks van de grond. Met de 

oprichting van het Regionaal Opleidingencentrum Amsterdam en omstreken 

in 1997 ontstonden plannen voor samenvoeging van sectoren in de vorm 

van werkmaatschappijen, bijvoorbeeld van verwante beroepssectoren als de 

gezondheidszorg en dienstverlening & welzijn. Deze plannen kregen hun beslag in 

augustus 2001 met een nieuwe fusie. Eén van de eerste resultaten was een pilotproject 

waarbij de opleidingen op niveau 2 samengevoegd werden tot de “gecombineerde 

opleiding Helpende Gezondheidszorg / Helpende Welzijn”.75 Belangrijke redenen 

waren de dalende instroom bij gezondheidszorg tegenover een enorme toeloop bij 

welzijn op dit niveau en de overlappingen in het curriculum van beide opleidingen. 

Het team van de opleiding voor helpende gezondheidszorg verhuisde van de 

Frederik Roeskestraat naar de locatie van het team welzijn op de Gaasterlandstraat.

De samenwerking tussen de teams in het pilotproject biedt nieuwe 

mogelijkheden voor noodzakelijke onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering. 

Het team van gezondheidszorg wordt meegetrokken met de ontwikkelingen die op 

de Gaasterland al in gang waren gezet. Zo is gestart met deskundigheidsbevorderin

g op het gebied van activerende didactiek, teneinde het vut-model (vooruitkijken, 

uitvoeren, terugkijken) en het principe van zelfstandig leren (in stamgroepen) 

in te voeren in de klas.76 In een volgende fase wordt de kwaliteit van de huidige 

leerlingbegeleiding onderzocht en verbeterd. Het voert te ver hier uitgebreid op in 

te gaan. Het lijkt op het eerste oor een veelbelovende ontwikkeling die de kwaliteit 
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van het Amsterdamse (meisjes)beroepsonderwijs in zorg en dienstverlening en het 

plezier in de scholing die er geboden wordt in hoge mate ten goede kan komen. 

De recente ontwikkelingen, die plaatsvonden na afsluiting van mijn 

veldwerkperiode, stellen mijn conclusie over de voorafgaande dertig jaar potentieel 

in een ander daglicht. Die conclusie over dertig jaar meisjesberoepsonderwijs is 

somber. De behoeften van leerlingen en leerkrachten, de inhoudelijke vernieuwing 

van onderwijs en onderwijsmethoden (intercultureel onderwijs, maatwerk, 

differentiatie, interactieve media), en de onderlinge afstemming van verschillende 

onderwijsprogramma’s blijken van ondergeschikt belang in de processen van 

voortdurende interne herschikking en reorganisatie, fraaie retoriek ten spijt. De 

vraag hoe en in hoeverre beroepsscholing in het algemeen, en scholing in helpen 

en zorgen een emanciperend karakter kan hebben en voor wie, wordt niet langer 

gesteld. 

Mijn conclusie is somberder dan die van de Onderwijsinspectie (2002). Deze 

had de afgelopen jaren naar eigen zeggen speciale aandacht voor het onderwijs in 

de verzorging en verpleging, vanwege “enigszins zorgwekkende geluiden” erover, 

en vanwege de “bijzondere voorgeschiedenis” van de sector.77 Het inspectierapport 

van mei 2002, waarvoor 34 ROC’s met in totaal 49 opleidingen voor helpende, 

verzorgende en verpleegkundige doorgelicht zijn, is positief van toon. Zo geeft 

de inspectie alle opleidingen over alle standaarden in het “primaire proces” een 

voldoende en prijst zij de inzet om na alle fusieperikelen en ombouw van oude 

opleidingen nu aandacht te hebben voor de inhoud van de opleidingen. Wel noteert 

de inspectie dat op sommige plaatsen “oud zeer” te constateren is. Dit is volgens haar 

terug te voeren op “fusieleed en nostalgie (grotere vrijheid, meer geld, meer binding 

aan zorginstellingen, starten met groepen ongeacht het aantal als daar vraag naar is, 

alleen gemotiveerde werknemers en geen jonge deelnemers, kleinere instelling)”. 

Ook scoort het maatwerk en de flexibiliteit van de programma’s laag. Andere 

knelpunten die de inspectie noemt zijn het gebrek aan stageplaatsen (BPV-plaatsen, 

beroepspraktijkvormingsplaatsen), die bovendien onvoldoende gedifferentieerd 

zijn, verschil van opvatting over breed versus smal opleiden tussen school en 

werkveld, gebrek aan systematische evaluatie en verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs, gebrekkige communicatie tussen en binnen scholen en zorginstellingen. 

Het rapport besluit met de geruststellende conclusie dat de OVDB en de BVE-raad 

de genoemde thema’s oppakken voor nader onderzoek en verbetering. 

Het is de vraag of en in hoeverre recente inspanningen en ontwikkelingen 

in de werkmaatschappij Zorg en Welzijn de realisatie van onderwijs op maat en 

emancipatie van uiteenlopende groepen, centrale peilers in de missie van het ROC 

Amsterdam, dichterbij zullen brengen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 

nieuw onderzoek ter plaatse vereist. Dit onderstreept de waarschuwing die ik in 

het inleidende hoofdstuk gaf over de reikwijdte en waarde van een antropologische 



Emancipatie door scholing?

387

studie: de werkelijkheid is dermate complex en veranderlijk, dat een etnografisch-

historiserende beschrijving ervan altijd te kort schiet, omdat zij voortdurend 

ingehaald en gecorrigeerd wordt door nieuwe ontwikkelingen en andermens’ partial 
perspectieven.  

7.10. Opleiden voor de zorg in de eenentwintigste eeuw - conclusie
De terugblik in de wordingsgeschiedenis van een laattwintigste-eeuwse 

basisberoepsopleiding als die voor helpende gezondheidszorg, als bodem voor 

het etnografische en biografische materiaal dat ik in de overige hoofdstukken 

presenteerde, blijft een institutionele geschiedenis, met een paar bekende 

hoofdpersonen en hoogtepunten.78 Hoe meisjes en vrouwen vanaf het einde van de 

negentiende eeuw het leren helpen en zorgen in enige schoolse vorm beleefden, hoe 

zij afkeer dan wel aantrekkingskracht voor het beroep ontwikkelden, is met behulp 

van schriftelijke bronnen nauwelijks zichtbaar te maken. Duidelijk is wel dat de 

keuze of liever voorbestemming van vrouwen voor helpen en zorgen als beroep 

dwingend werd georganiseerd. De rollen bij deze organisatie waren duidelijk 

verdeeld langs klassenlijnen. De speelruimte voor meisjes en vrouwen op hun weg 

naar betaald werk een eigen, vrije keuze te maken was beperkt en is dat nog, ondanks 

een korte tegenbeweging in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Leren 

helpen en zorgen als beroep biedt naast kansen op betaald werk ook een benauwend 

keurslijf aan normen en eisen die in onze laatmoderne cultuur verbonden zijn met 

verzorgende vrouwelijkheid. De Hollandse cultuur is hierin maatgevend, ondanks 

de instroom van vrouwen van kleur in de zorgberoepen sinds de jaren zestig, de 

groeiende vraag naar professionele, betaalde en geïnstitutionaliseerde zorg van 

bijvoorbeeld ouderen met een achtergrond van migratie en de recente retoriek rond 

interculturalisering van de zorg. 

De eerste, tweede en mogelijk ook de derde feministische golf alsmede een reeks 

onderwijsvernieuwers hebben getornd aan de verknoping tussen vrouwelijkheid en 

zorg, maar hebben de knoop niet los kunnen maken. Vrouwen nemen nog steeds het 

leeuwendeel van het helpende en verzorgende werk op zich, in formeel of informeel 

dienstverband, buitenshuis en binnenshuis, met of zonder zorgdiploma. Meisjes 

kiezen, meer of minder enthousiast, nog altijd in grote getale meisjesopleidingen 

en vrouwenberoepen. Dat het niet altijd dezelfde meisjes en vrouwen zijn die dit 

doen heb ik willen aantonen met dit hoofdstuk. Zorg verplaatst zich, zoals Selma 

Sevenhuijsen het in haar oratie (2000) zo mooi zegt, niet alleen van vrouwen naar 

mannen, van binnen naar buiten, en binnen de medische wereld van hoog naar laag, 

maar ook van de ene groep vrouwen naar een andere groep vrouwen. 

De concrete invulling van wie wat doet op het gebied van huishouden, verzorgen 

en verplegen, wie aangezocht wordt zich daarvoor te laten opleiden, verschuift in 
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de twintigste eeuw naar telkens andere groepen vrouwen langs klassenlijnen, zowel 

binnenslands als op wereldschaal. Die invulling heeft sinds de jaren zestig van de 

vorige eeuw in toenemende mate ook een kleur: aan de onderkant van de zorgmarkt 

werken vooral buitenlandse arbeidsmigranten, vrouwen van kleur en andere 

“minder machtigen” (Tronto 1993; Abel en Nelson 1990); de lagere opleidingen in 

het gezondheidszorg- en dienstverlenend onderwijs (kinderopvang!) worden in 

toenemende mate bezocht door migranten- en vluchtelingenmeisjes uit gezinnen 

met een lage sociaal-economische positie. Dit is niet toevallig, maar deel van een 

historisch proces dat zich niet alleen in de Nederlandse Randstad, maar ook in 

andere welvarende streken voltrekt, in het westen, maar ook in het oosten. 

Wat de geschiedenissen van helpende, zorgende en verplegende vrouwen 

en meisjes die er een opleiding voor volgen door de jaren heen verbindt, is een 

ambivalente positie en een dubbelzinnige waardering voor hun werk. In plaats 

van hameren op een gebrek aan beroepstrots bij de werknemers zelf, zoals het 

promotieboekje deed, moet gekeken worden naar die ambivalentie en het gebrek 

aan waardering rond zorg in wijdere kring. Helpen, verzorgen en zelfs tot op 

zekere hoogte verplegen hebben in vergelijking met andere beroepen een lage 

status. Het is enerzijds fysiek, emotioneel en sociaal veeleisend, maar onderschat 

en ondergewaardeerd werk, waarbij dienstbaarheid aan vreemde anderen voorop 

staat. Werk dat bovendien relatief slecht betaald wordt en vaak onder slechte 

arbeidsomstandigheden verricht moet worden, met weinig zeggenschap over de 

voorwaarden en organisatie van het werk. Anderzijds is het dankbaar werk waar de 

levens, het levensgeluk en welzijn van andere mensen van afhangt, werk dat macht 

verschaft over anderen en daardoor het gevoel geeft iemand te zijn. In de derde 

plaats is het acceptabel, respectabel werk, waarmee brood verdiend kan worden. 

De ambivalentie en dubbelzinnigheid die zorgberoepen en bijbehorend 

zorgonderwijs aankleven, maar ook de laatste no-nonsense opvatting (zorgen is 

werk als elk ander), verklaren de aantrekkingskracht die het helpen, verzorgen 

en verplegen van vreemde, hulpbehoevende anderen voor sommige meisjes en 

vrouwen blijft houden, terwijl anderen ervan gruwen. De aantrekkingskracht toont 

de hardnekkigheid van culturele verbindingen tussen vrouwelijkheid en bepaalde 

soorten werk en opleiding; de afkeer wijst op scheuren in het dominante beeld en 

het ontstaan van handelingsalternatieven, ook bij meisjes en vrouwen uit gezinnen 

met een lage sociaal-economische positie. De emanciperende werking van scholing 

en carrière in de zorg is door de ambivalentie en dubbelzinnigheid rond helpen en 

zorgen als beroep geen gegeven. 

De landelijke beeldvormingscampagne schiet met haar slogans en 

promotieboekje haar doel voorbij door zorgen het enige echte werk te noemen 

dat de moeite waard zou zijn en te blijven suggereren dat dit vooral voor vrouwen 

geldt (“Mijn vriend hoopt dat hij zijn target haalt. Ik hoop dat meneer Bos de 
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ochtend haalt”). Een beroepssector die haar werknemers probeert te behouden 

en nieuwe aan te trekken met behulp van fraai vormgegeven promotieboekjes en 

ander publiciteitsstunts zonder de reële problemen op en rond de werkvloer van de 

zorg aan te pakken, is moeilijk serieus te nemen. Dat er de afgelopen jaren continu 

voor de zorgsector geworven wordt in telkens andere landen met een zogenaamd 

overschot aan verzorgend en verplegend personeel (Zuid-Afrika, Filippijnen, Polen, 

Slowakije, Indonesië) is zorgwekkend (Jonker en Scholten 2002). Dat gemiddeld 

een derde van de leerlingen in opleiding voor een helpend of verzorgend beroep 

voortijdig afhaakt, zoals op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg de 

afgelopen decennia het geval is, is niet nieuw, maar blijft problematisch. Dat 

gediplomeerd verzorgenden die enthousiast beginnen in hun eerste werkkring in 

korte tijd afbranden en afknappen op de zorg is niet minder problematisch. De 

problemen hangen samen met het nog altijd onopgeloste structurele probleem: de 

hardnekkige verknoping tussen vrouwen, vrouwelijkheid en zorg, gekoppeld aan 

chronische onderwaardering van zorg als betaalde en onbetaalde arbeid. 

De Amsterdamse School voor Gezondheidszorg schiet met haar interpretatie van 

de dalende instroom van nieuwe leerlingen en haar voortdurende fusiepogingen 

teneinde het tij te keren ook haar doel voorbij. De terugblik in de geschiedenis van 

het ingewikkelde opleidings- en beroepsveld van de gezondheidszorg in Nederland 

leert dat het getouwtrek tussen scholen, zorginstellingen, overheid en niet te vergeten 

leerlingen over de inhoud, vormgeving, organisatie en waardering van de diverse 

opleidingen en functies in het veld van helpen, verzorgen en verplegen iets van alle 

tijden is. “Het eeuwige motivatieprobleem” en het gebrek aan maatschappelijke 

erkenning van zorgdiploma’s en zorgberoepen is geen individueel probleem van 

leerlingen, maar deel van het structurele probleem. Deze constatering vraagt om 

nieuwe evenwichten tussen zorg- en andere arbeid, om een grondige herziening van 

beroepskeuzetrajecten, didactische arrangementen en samenwerkingsverbanden 

tussen beroepsopleidingen en zorginstellingen. In hoeverre de koppeling van 

zestien- tot achttienjarige meisjes, in het bijzonder meisjes met een achtergrond 

van migratie of vlucht, aan een veeleisend beroepsveld als de (ouderen)zorg een 

gelukkige keuze is, is ook het overdenken waard.
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1 Het is opmerkelijk dat geen van de leerlingen die ik in het kader van mijn onderzoek sprak het 
boekje gekregen had tijdens haar stage. Zij vormen immers potentieel een belangrijke doelgroep 
voor “ambassadeurswerk” in de zorgsector.

2  Alles wat met ziekte en sterven te maken had, vond eeuwenlang bij voorkeur binnenshuis, binnen 
de eigen familiekring, plaats (Wiegman 1998: 126-128). Alleen wie oud of arm was, wie niemand 
had om voor zich te zorgen en wie zichzelf niet langer kon redden, kwam in aanmerking voor 
verzorging in een zogenaamd hospitaal, dat meestal onderdeel was van een klooster. Eén van de 
oudste “kloosterhospitalen” werd gesticht in 542, in de omgeving van het huidige Lyon (Querido 
1967: 10; zie ook Spijker 1979: 68). In Parijs kwam een kloosterhospitaal in 660, in Sint Albans bij 
Londen een in 794 en in Rome aan de Tiber een in 800. Naast hospitalen als inrichtingen waar 
gastvrijheid werd verleend waren er ook xenodochia, of vreemdelingenhuizen.  

3 Caritas is de Latijnse benaming van christelijke liefde of naastenliefde, en het betonen daarvan: 
liefdadigheid. Diakonia is in het protestantisme een kerkelijke instelling die praktische hulp 
verleent aan behoeftigen uit naam van barmhartigheid, bijvoorbeeld het verplegen van zieken en 
zorgen voor armen (diaconaat).

4 Ook de gasthuizen dichter bij huis, zoals het Amsterdamse Binnen- en Buitengasthuis, hadden in 
de achttiende en negentiende eeuw een vergelijkbaar slechte naam vanwege slechte hygiënische 
omstandigheden en “onbetrouwbaar personeel”. Zo meldt de historicus Henri Knap dat de 
verzorgden in het pesthuis nabij de Overtoom – het latere Buitengasthuis, dat in 1891 omgebouwd 
werd tot het Wilhelmina Gasthuis – niet gelukkig waren: “in de 17e en 18e eeuw werd onder 
andere herhaaldelijk geklaagd dat de zieken geen drinken kregen, omdat de ‘vader’ en ‘moeder’ 
hen wilden dwingen koffie en thee van hen te kopen”. Knap, ‘Van Pesthuis naar Wilhelmina 
Gasthuis’, in: Ons Amsterdam, jaargang 18, nummer 4, april 1966, p. 115. Zie ook Knap, Van Pesthuys tot 
Wilhelmina Gasthuis, Lochem: De Tijdstroom 1966, en Arie Querido, Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis 
en voorgeschiedenis, Lochem: De Tijdstroom 1966.  De verschillende bronnen zijn weinig kritisch over 
het eigen perspectief van waaruit ze geschreven zijn en bevestigen elkaar daardoor voortdurend in 
een wat ongenuanceerd, dominant beeld. Niet alle huizen waren even berucht. Het godshuis in 
het Franse Beaune bijvoorbeeld, opgericht in 1443, stond model voor een goede opvang van zieken 
en gewonden in de late middeleeuwen en renaissance. Het is nog steeds in gebruik. Historica 
Nanny Wiegman merkt mijns inziens terecht op dat meer onderzoek naar de situatie in de kleinere 
gasthuizen gewenst is, om het oordeel over de situatie en praktijken in de gods- en gasthuizen te 
nuanceren (1998: 268, noot 16).

5 De Nederlandse verpleegkundige en antropologe Truus Spijker (1979) noemt het concilie van 
het Franse Vienne uit 1311, dat geestelijken verbood aan het hoofd te staan van hospitalen, een 
eerste stap naar secularisering van verzorging en verpleging. Deze secularisering hing samen met 
de groei van steden. De secularisering van de gezondheidszorg voltrok zich vooral in overwegend 
protestantse landen als Nederland. In zuidelijke, meer katholiek georiënteerde landen liet de 
invloed van met name nonnen zich veel langer expliciet gelden, tot op de dag van vandaag, 
zoals ook blijkt uit het verhaal van Manuel over de nonnen die zijn oma verzorgen in Portugal 
(hoofdstuk 3). Zie ook Nanny Wiegman, ‘“De verpleegster zij in de eerste plaats een vrouw van 
karakter.” Ziekenverpleging als vrouwenzaak (1898-1998)’, in: Rineke van Daalen en Marijke 
Gijswijt-Hofstra (red.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw, Amsterdam: 
Amsterdam University Press 1998, p. 128.

6 Vernède (1927) meldt dat het personeel voor de Amsterdamse gasthuizen tot in de beginjaren van 
de twintigste eeuw onder meer gerekruteerd werd uit de strafkolonie Veenhuizen. Hij schetst een 
onrustbarend beeld van de handelwijzen van dergelijk personeel. Patiënten werd eten en drinken 
onthouden om het vervolgens te verkopen aan de hoogst biedende. Patiënten die geen fooien gaven 
werden mishandeld, voor medicijnen moest extra betaald worden, en klussen waar de “wakers” of 
“ziekenoppassers” zelf geen zin in hadden bleven liggen. Ook Biemond-Kam noemt in haar artikel 
over de inspanningen van Jeltje de Bosch-Kemper op het terrein van de verbetering van onderwijs 
en zorg rekrutering van ziekenhuispersoneel in Veenhuizen als een van de oorzaken van de slechte 
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kwaliteit van de ziekenzorg in de negentiende eeuw. Biemond-Kam, ‘75 jaar Amsterdamsche 
Huishoudschool. Waar de huishouding een bedrijfsvoering werd’, in: Ons Amsterdam, jaargang 18, 
nummer 4, april 1966, p. 150. Spijker (1979: 71) vult aan dat het personeel zelf ook werd uitgebuit, 
om de arbeidskosten laag te houden. Meiden en knechten sliepen in een afgeschoten hok op de 
ziekenzaal en waren vaak een etmaal lang in touw. Als ze zelf niet al ziek waren, werden ze het op 
den duur vanzelf. 

7  Vincent de Paul en Louise Le Gras-de Marillac stelden hun leven in dienst van zowel zielenzorg als 
praktische zorg voor armen en zieken. Zij stonden aan de basis van de Vincentiusgemeenschap die 
eerst in Frankrijk en Polen, maar later ook in andere landen bloeide. Beiden zijn heilig verklaard. 
Vincent de Paul werd na vele verzoeken door paus Leo XIII tot beschermheilige van liefdewerken 
verklaard in 1885; Louise Le Gras-de Marillac werd bij de herdenking van haar driehonderdste 
sterfdag in 1934 door Paus Pius XI heilig verklaard en door Paus Joannes XXIII uitgeroepen tot 
beschermster van de maatschappelijk werkers. Saillant detail is dat Louise Le Gras-de Marillac een 
buitenechtelijk kind was en daarom niet werd opgenomen in de adellijke familie van vaders kant. 
Zij groeide op bij de Dominicanessen en wilde later haar toevlucht zoeken bij de Capucinessen. In 
biografieën - de vroegste is van Nicolas Gobillon uit 1676 - heet het dat haar zwakke gezondheid 
intrede in het klooster niet toestond (Collet 1759, De Richemont 1894, Baunard 1898, Woodgate 
1947, Calvet 1958, Poinsenet 1958, Richartz 1988, Sarneel 1990). Desondanks reisde ze heel Frankrijk 
rond per postkoets om er in opdracht van De Paul broedergemeenschappen te reorganiseren voor 
de zorg van behoeftigen, Liefdezusters op te leiden en ziekenhuizen (gasthuizen) opnieuw in te 
richten. In vele brieven gaf zij veraf wonende zusters van liefde raad voor hun geestelijk leven 
en hun dagelijks werk onder de zieken en armen. Die brieven zijn bewaard gebleven, opgediept 
uit onder andere de Archives nationales te Parijs door zuster Marie de Geoffre de Chabrignac en met 
meditaties gebundeld in de biografie die Baunard samenstelde. Zie diverse websites, met name van 
katholieke signatuur. 

8 Internetbronnen over Kaiserswerth verwijzen naar de Fachbibliothek für Frauendiakonie und Fliedner-Archiv, 
waar de geschiedenis van het Moederhuis in Kaiserswerth en later gestichte Diaconessenhuizen 
elders in Europa uitvoerig gedocumenteerd is, tot aan hun activiteiten in de huidige tijd. Zie 
bijvoorbeeld de site www.Kaiserswerth-diakonie.de. Zie ook de jubileumpublicatie over het 
Diaconessenhuis in Utrecht: M.J. van Lieburg, Met het beste dat men kent en heeft. De geschiedenis van het 
Diakonessenhuis in Utrecht 1844-1999, Kok: Kampen 2000. 

9 De school die Florence Nightingale oprichtte heette de Nightingale Training School for Nurses. 
De school was verbonden aan het Londense Sint Thomas Ziekenhuis.

10 In hoeverre Van der Kooij breien als metafoor of pars pro toto gebruikt voor grotere inspanningen 
van vrouwen in die tijd wordt uit haar beschrijving niet duidelijk. 

11 De Vereeniging voor Ziekenverpleging werd in 1844 opgericht door Jan Pieter Heije in 
Amsterdam. De Noord-Hollandse vereniging Het Witte Kruis, voluit: Amsterdamsche Afdeling 
der Noord-Hollandse Vereeniging ter afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens 
epidemieën, opgericht in 1877, richtte zich op het opleiden en inzetten van pleegzusters voor 
de thuisverpleging. De Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging volgde met een soortgelijk 
programma in 1893. 

12 De term vermaatschappelijking van zorg komt van Van der Kooij (1990). Selma Sevenhuijsen 
muntte de term verplaatsing van zorg in haar oratie, De plaats van zorg. Over de relevantie van zorgethiek 
voor scoiaal beleid (Utrecht: Universiteit Utrecht 2000, pp. 5-6).

13 De bronnen zijn het er niet over eens wat er op de trap lag; de bedoeling was echter duidelijk.
14 Die constructie, een mannelijke geneesheer-directeur en een vrouwelijke verpleegkundig directeur 

aan het hoofd van een ziekenhuis is lang gehandhaafd in Nederland. 
15 De drie andere grote ziekenhuizen in Amsterdam die het voorbeeld van Reynvaan en Van 

Deventer volgden waren het Binnengasthuis, het Burgerziekenhuis en het Nederlands Israëlitisch 
Ziekenhuis. Kleinere ziekenhuizen als het Kinderziekenhuis rekruteerden hun verpleegsters bij 
één van de vier grote ziekenhuizen. In navolging van Amsterdam werden ook aan ziekenhuizen 
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in de andere grote steden alsmede bij het Rode Kruis in Den Haag en de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie opleidingen gestart voor verpleegsters. Iedere instelling legde haar eigen 
accenten. Zie Nanny Wiegman, ‘“De verpleegster zij in de eerste plaats een vrouw van karakter.” 
Ziekenverpleging als vrouwenzaak (1898-1998)’, in: Rineke van Daalen en Marijke Gijswijt-Hofstra 
(red.), Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw, Amsterdam: Amsterdam 
University Press 1998, pp. 131-132.

16 De lezing die Johann Eduard Stumpff hield op het congres in Chicago verscheen onder de titel: 
‘The hospital care of the sick and the training of nurses at Amsterdam’ in John S. Billing en Henry 
M. Hurd (ed.), Hospitals, Dispensaries and Nursing, New York, 1894, pp. 391-404, genoemd in Wiegman, 
‘“Een verpleegster zij in de eerste plaats een vrouw van karakter”’, 1998, p. 269, noot 28. Ook in het 
vijfde nummer van het Maandblad voor ziekenverpleging (1895) verscheen een artikel van Stumpff met 
nagenoeg dezelfde titel: ‘De ziekenhuizen en de opleiding van verpleegsters te Amsterdam’, pp. 
161-166. 

17 In Duitsland werden vrije verpleegsters Wilde Schwestern genoemd, omdat zij niet aan een 
moederhuis of diakonie verbonden waren. Wiegman (1998) ontleent dit opmerkelijke gegeven aan 
Magdalena Rübensthal, Wilde Schwestern. Krankenpflegereform um 1900, Frankfurt am Main 1994.

18 Frederike Meyboom (1871-1973) heeft een reeks publicaties over de gezondheidszorg op haar 
naam. Ik noem er twee. Lessen aan leerling verpleegsters, Rotterdam: W.L. en J. Brusse 1920; Grepen uit de 
geschiedenis van zorgen en verzorgen, Amsterdam: Agon Elsevier 1970. 

19 De ziekenverzorgenden bestonden in de eerste helft van de twintigste eeuw nog niet als aparte 
erkende beroepsgroep.

20 Naar aanleiding van demonstratielessen koken op een tentoonstelling van voedingsmiddelen in 
Amsterdam in 1887 werden een jaar later in Den Haag, en later ook in Rotterdam en Haarlem 
kookscholen opgericht. Zie Anneke van Otterloo, ‘Voedzaam, smakelijk en gezond. Kookleraressen 
en pogingen tot verbetering van eetgewoonten tussen 1880 en 1940’, in: Sociologisch Tijdschrift 
12, 1986, pp. 495-541. Jeltje de Bosch Kemper wilde echter meer: “een school waar alles wat de 
huisvrouw moet kennen en kunnen, zou worden onderwezen”, schrijft mevrouw Biemond-
Kam in haar artikel over de geschiedenis van de Eerste Amsterdamsche Huishoudschool. ‘75 jaar 
Amsterdamsche Huishoudschool’, 1966, p. 150 (cursief in origineel). 

21 Leliman-Bosch schrijft in haar overzichtswerk over het huishoudonderwijs dat Wilhelmina 
Drucker kookonderwijs bespottelijk vond. Zij verwijst daarvoor naar uitspraken van haar in het 
tijdschrift Evolutie (1933, p. 13).

22 De uitdrukking “een woud van opleidingen” leerde ik van opleidingsdirecteur Berend Berendsen 
van de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Hij sprak over de jaren tachtig en negentig 
van de twintigste eeuw. Het planten van bomen in het zorgonderwijs blijkt een lange traditie. Elly 
de Bruijn (1997) wijst in haar historisch overzicht van het beroepsonderwijs in de twintigste eeuw 
in haar proefschrift over het kmbo eveneens herhaaldelijk op de grote hoeveelheid, vaak verwante 
beroepsopleidingen. Zie ook paragraaf 7.10. 

23 Zie voor een uitvoerige lijst scholen die vanaf 1899 geleidelijk aan subsidie kregen het overzicht 
van Leliman-Bosch, Geschiedenis van het huishoudonderwijs, 1966, pp. 71-76. De Huishoudschool aan het 
Zandpad kreeg pas subsidie in 1921; twee andere Amsterdamse huishoudscholen, respectievelijk 
de Nieuwe Huishoudschool, opgericht in 1904, en de Openbare Huishoudschool, opgericht in 
1905, kregen drie jaar eerder subsidie. Onduidelijk is in het boek van Leliman-Bosch op welke 
gronden een school al dan niet subsidie kreeg. Tot de invoering van de Nijverheidsonderwijswet 
(1921) kwam huishoudonderwijs in geen enkele onderwijswet voor en was als zodanig dus niet 
officieel erkend en niet subsidiabel.

24 Zo werd de grond waarop de Amsterdamsche Huishoudschool aan het Zandpad was gebouwd 
geschonken door een van de bestuursleden en kwam de aangrenzende tuin met villa bij legaat 
aan de school. In Almelo werd het schoolgebouw door een rijke fabrikant aan zijn echtgenote 
geschonken en financierde een familielid de inboedel. Zie voor meer voorbeelden Leliman-Bosch 
Geschiedenis van het huishoudonderwijs, 1966, pp.18-19.
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25 In verzorgings- en verpleeghuizen bestaan gespecialiseerde diensten voor maaltijdbereiding en 
schoonmaken. Leerling-helpenden leren dus dingen die ze in de beroepspraktijk van althans de 
ouderenzorg niet hoeven toepassen. Zie ook de uitspraken hierover van opleidingsdirecteur Bert 
Berendsen in paragraaf 2.4.2. van hoofdstuk 2. 

26 Deze tekst is overgenomen uit de Prospectus der Amsterdamsche Huishoudschool, Prinsengracht 293, 1891, 
Gemeentearchief Amsterdam.

27 Leliman-Bosch merkte ten aanzien van de grote verscheidenheid in de naamgeving en vlaggen 
waaronder huishoudonderwijs vaarde op: “Hoofdzaak is niet de naam, maar het onderwijs zelf”. 
Geschiedenis van het huishoudonderwijs in Nederland, 1933, p. 18.

28 Mineke van Essen publiceerde haar overzicht van twee eeuwen meisjesonderwijs onder deze titel, 
Opvoeden met een dubbel doel (1990), en geeft daarmee aan Heyermans’ kritische visie te delen.

29 Een overzicht van het curriculum van de driejarige opleiding tot gezinshulp biedt de brochure 
Programma van de Nederlandse Vereniging tot opleiding van gezinshulpen volgens het leerlingstelsel, s.a.

30 Historicus Piet de Rooy verklaart dit tekort met de lage status die het beroep huishoudkundelerares 
had. Zie van zijn hand ‘Het zwaarste beroep: succes en falen van het huishoudonderwijs in 
Nederland’, in: Amsterdams Scoiologisch Tijdschrift 12 (1985) 2.

31 Zie voor aardige voorbeelden van schriftelijke examenopgaven voor leraressen Leliman-Bosch, 
Geschiedenis van het huishoudonderwijs, p. 24-26.

32 Er waren aparte codes voor bijvoorbeeld huishoudkunde (N VII), voor koken (N VIII) en voor 
voedingsleer (N XVIII). Een aparte afsplitsing vormde de landbouwhuishoudkunde.

33 In het rapport uit 1956 werd de eenjarige cursus beschouwd als een “min of meer experimentele 
opleiding tot bejaardenhelpster” (p. 3). Het rapport uit 1957 bevat een lesrooster voor de inmiddels 
tweejarige cursus, die uit twee duidelijk gescheiden delen bestaat. In het rapport van 1959 worden 
deze twee delen samengevoegd tot een “harmonisch geheel” (p.4). Bronnen gevonden in het 
Gemeentearchief Amsterdam.

34 De opsomming van onderdelen van het lesprogramma wijst op input uit het beroepsveld. Zij 
roept associaties op met latere pogingen de praktijk van dagelijkse zorg te vangen in uitgebreide 
voorschriften en omschrijvingen, zoals in de studiegids van de opleiding voor helpende 
gezondheidszorg in Amsterdam en in Gekwalificeerd voor de toekomst, het basisdocument van de 
nieuwe kwalificatiestructuur voor beroepen in de gezondheidszorg uit 1997 (zie de hoofdstukken 
2 en 4).

35 Het insigne, een beeltenis van amandelbloesem als symbool van de ouderdom, werd net als het 
getuigschrift volgens een doorlopende nummering geregistreerd. Het beroep was echter niet 
beschermd. De wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is van veel later 
datum en niet van toepassing op de helpende beroepen.

36 In Amsterdam bijvoorbeeld deden in 1967 17 van de 23 leerlingen die twee jaar daarvoor aan de 
opleiding bejaardenhelpster waren begonnen examen en haalden 14 ook daadwerkelijk hun 
diploma. Stichting Opleidingen Bejaardenzorg, Verslag over het jaar 1967, p. 11.

37 Deze paragraaf is in iets gewijzigde vorm opgenomen in een artikel in het themanummer over 
migratie van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. Ellis Jonker, ‘Dankbaar werk? Migrantendochters 
in opleiding voor een verzorgend beroep’, in: Gaan en Staan. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, nr. 21, 
Amsterdam: IISG, 2001, pp. 155-179.

38 Verschillende migratiehistorici, onder wie Dumon (1981), Phizacklea (1983) en Morokvasic (1984), 
bekritiseerden de hardnekkigheid waarmee vrouwen in migratiestudies vooral gezien werden als 
vrouwen van migranten. Tien jaar later heeft de kritiek nog niet aan geldigheid verloren, getuige de 
publicaties van Khalid Koser en Helma Lutz (1998), Eleonore Kofman (1999), Margaret Chotkowski 
(2000), Leo Lucassen (2001) en Eleonore Kofman, Annie Phizacklea, Parvati Raghuram en Rosemary 
Sales (2000).

39 In de bundel Gezond en wel. Vrouwen en de zorg voor gezondheid in de twintigste eeuw (1998) komen vrouwen 
van kleur voor in één van de veertien hoofdstukken. Het gaat in dat hoofdstuk echter niet over hun 
professionele deelname aan de zorg, in formeel of informeel dienstverband, maar om hun eigen 
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opvattingen en praktijken ten aanzien van zorg in de privésfeer. Ineke van Wetering, ‘“Dan ben 
je een vrouw in dit land!” Creools-Surinaamse vrouwen in Nederland’, in: Rineke van Daalen en 
Marijke Gijswijt-Hofstra (red.), Gezond en wel, 1998, pp. 73-89. 

40 Met name in de imagopolitiek van het afgelopen decennium heet zorg juist professioneel, dankbaar, 
bevredigend, afwisselend, belangrijk en zelfs uitdagend werk te zijn. Het AMC bijvoorbeeld maakt 
reclame voor zichzelf ter gelegenheid van een open dag door onder een foto van zijn gevel de 
retorische vraag af te drukken: “Of weet je een betere werkplek om je talenten te ontplooien?” 
In het midden van de advertentie staat ook het motto van de landelijke beeldvormingscampagne 
afgedrukt (De Zorg. Het echte werk). In de bijbehorende tekst staat dat het AMC verpleegkundigen, 
operatieassistenten, (röntgen)laboranten, en medisch-administratieve werkers zoekt. Advertentie 
in NRC, februari 2002.   

41 In heel Nederland ging het in die periode om ruim vierhonderd Filippina’s. Zie ook een recent 
artikel in Onze Wereld: Brigitte Ars, ‘Filippijnen. Uitzendbureau voor verpleegsters’, nr. 11 (2000), 
pp. 8-11. In dezelfde periode werden ook in Indonesië en op de Antillen vrouwen geworven voor de 
verzorging en verpleging. 

42 Virgie Tonogan werkt sinds 1997 als maatschappelijk werkster bij stichting Bayanihan in Utrecht, 
die in 1991 werd opgericht om de belangen te behartigen van Filippijnse vrouwen in Nederland. 

43 In zijn overzichtswerk, geschreven in opdracht voor het Nederlands Centrum Buitenlanders, 
bevestigt Will Tinnemans (1994) ten aanzien van gastarbeid in het algemeen dat het “hele proces 
van werving in de landen van herkomst […] nooit gedetailleerd in kaart [is] gebracht. Er zijn 
wel anekdotische publikaties in kranten en tijdschriften uit die jaren en enkele documentaire 
programma’s op radio en televisie, maar nog geen enkele auteur heeft die kleurrijke geschiedenis 
uit de mond van alle betrokkenen opgetekend en gepubliceerd” (p. 418). Hier ligt nog een mooie 
taak voor migratiehistorici en oral historians. Historica Annemarie Cottaar is inmiddels begonnen 
met onderzoek naar vrouwen van Surinaamse afkomst in de verzorging en verpleging. 

44 Tinnemans geeft geen exacte bronvermelding maar verwijst globaal naar R. Wentholt, Buitenlandse 
arbeiders in Nederland. Een veelzijdige benadering van een complex vraagstuk (Leiden 1967).

45 Soortgelijke projecten na 1997: WIG (Werken In de Gezondheidszorg, Brabant) en recentelijk de 
zogenaamde IDZ-banen (Instroom en Doorstroom in de Zorgsector). Een deel van de projecten is 
opgegaan in de reguliere opleidingen in de gezondheidszorg aan de regionale opleidingencentra 
(ROC’s).

46 Eén van de meer succesvolle opleidingen, de zogenaamde LKC (Leidster Kinder Centra) werd 
na afloop van het VeM-project ook opengesteld voor niet-migranten en trekt, inmiddels 
opgegaan in de opleiding SPW (Sociaal-Pedagogisch Werk) volle klassen. Ook de opleiding voor 
voedingsassistente wordt in de grote steden bezocht door een toenemend aantal vrouwen van 
kleur. Naast de opleiding helpende gezondheidszorg is afgelopen jaar aan verschillende ROC’s 
de opleiding voor helpende welzijn gestart, met een overweldigend aantal aanmeldingen van 
merendeels migrantenmeisjes in de grote steden.

47 Zie voor een actuele discussie het Jaarboek Emancipatie 1999: Wie zorgt in de 21e eeuw? (‘s-Gravenhage 
1999), in het bijzonder de bijdragen van Selma Sevenhuijsen, pp. 10-17 en Troetje Loewenthal, pp. 
60-69.

48 Deze wet ging uit van het bestaan van drie standen: volk, burgerij en elite, die ieder hun eigen, 
specifieke onderwijsbehoeften zouden hebben. Met deze wet kreeg de middenklasse haar eigen 
onderwijs, het voortgezet onderwijs. Voor het volk was er al het lager onderwijs, de elite volgde het 
hoger onderwijs, waaronder het gymnasium.

49 Kees Schuyt en Ed Taverne verwijzen in hun fraaie overzicht van Nederland in de jaren vijftig 
voor de opeenvolgende ontwikkelingen in het gelijkheidsstreven in het onderwijs onder meer 
naar F. van Heek, Het verborgen talent. Milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid, Meppel: Boom 1968; Ph.J. 
Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, Groningen: Wolters 1964; N.L. Dodde, Geschiedenis van 
het Nederlandse schoolwezen. Een historisch-onderwijskundige studie van het Nederlandse onderwijs gedurende de 19e 
en 20e eeuw, Purmerend: Muusses 1981. Schuyt en Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit, deel 4 in serie 
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Nederlandse cultuur in Europese context, Den Haag: Sdu 2000. 
50 De lage waardering en slechte perspectieven van een diploma lager beroepsonderwijs golden meer 

het vrouwelijke segment van de opleidingsmarkt dan de technische sector.
51 Al in 1938 werd op initiatief van bisdommen in Roermond en Den Bosch de Stichting Vakopleiding 

opgericht. Deze moest tegenwicht bieden tegen “dwaalleren” en “neiging tot genotzucht” onder 
de “schoolvrije” en “rijpere rooms-katholieke jeugd” die bijvoorbeeld in fabrieken werkte. 
Gedoeld werd op bezoek aan bioscoop en toneel, het dragen van “moderne kleding”, dansen 
en lezen van slechte lectuur, waaruit een algemeen gebrek aan ontzag voor ouders en kerk zou 
spreken. Scholingsinitiatieven die in het kader van de Stichting werden ontplooid zouden de 
voltooiing van een katholieke opvoeding helpen verzekeren. Frans van Gaal, 1994, Een levensechte 
school. Fragmenten uit de geschiedenis van de streekschool en het cobo, Utrecht: CPb Onderwijsgroep, p. 28. 

52 Van 1968 tot 1975 politiseerde een deel van de instellingen die actief waren op het gebied 
van vormingswerk. Ze ontleenden daarvoor inspiratie aan het denken van onder anderen de 
Braziliaanse pedagoog Paolo Freire. Dit maakte hen niet populair bij werkgevers. De protestantse 
tak hield het liever bij traditioneel vormingswerk. Op 26 mei 1973 fuseerden drie landelijke 
koepelorganisaties die de initiatieven per zuil aanstuurden: het Nationaal Centrum Vorming 
Bedrijfsjeugd, de Landelijke Stichting Katholieke Levensscholen en de Nationale Stichting voor 
Mater Amabilisscholen, tot de Landelijke Organisatie Vormingswerk voor Werkende Jeugd, beter 
bekend onder haar afkorting LOVWJ. Deze organisatie is in de jaren zeventig en tachtig heel actief 
geweest met het ontwikkelen van scholing en lesmateriaal voor docenten in het beroepsonderwijs, 
met als expliciet doel het bevorderen van emancipatie van meisjes en jongeren, inclusief jongeren 
van kleur. Geleidelijk aan ontwikkelde het vormingswerk zich tot onderwijsvoorziening voor 
speciale doelgroepen, jongeren met een “negatieve schoolcarrière” in het reguliere voortgezet 
onderwijs.  Samenvoeging van vormingswerk en lager beroepsonderwijs werd vanaf 1969 van 
overheidswege bepleit (“participatie-onderwijs”), maar is nooit integraal doorgevoerd. Zie 
voor een overzicht van het vormingswerk en de inpassing ervan in het kmbo: Mario de Jong, 
Trudy Moerkamp en Jeroen Onstenk, De integratie van het vormingswerk in het KMBO. Onderzoek naar 
verworvenheden, plaats en functie van het vormingswerk voor jeugdigen in het deeltijd en volletijd kort middelbaar 
beroepsonderwijs, SCO-rapport 132, Amsterdam: Stichting Onderwijsonderzoek, Universiteit van 
Amsterdam 1987. 

53 Minister Veringa droeg het beroemd geworden bordje met een rouwrand om artikel 12 van de 
Arbeidswet, waarmee de jongeren hun vertrouwen in de “levensvatbaarheid” van het artikel 
opzegden (“Met grote droefenis geven wij kennis dat ons vertrouwen in de levensvatbaarheid van 
artikel 12 van de Arbeidswet, geboren op 1 november 1919, van ons is heengegaan... Artikel 12 ligt 
opgebaard in de Rijksarchieven. Liever geen bezoek”). Artikel 12 behelsde het recht op één dag 
scholing of vorming per week voor werkende jongeren. Van Gaal, Een levensechte school, 1994, pp. 11-
12. Zie ook pp. 22-23. 

54 Op 28 april 1955 verzon ARP-lid mr. A.B. Roosjen de naam Mammoetwet voor de nieuwe wetgeving 
als voorgesteld in de Tweede Onderwijsnota, die op die dag in de Tweede Kamer behandeld 
werd. Hij doelde volgens Verlinden op de kolossale “omvang van de materie”, namelijk het hele 
voortgezet onderwijs in één wet. J.A.A.Verlinden, De Mammoetwet. Nieuwe fase in de ontwikkeling van ons 
onderwijs, Deventer: Kluwer 1968, p. 11.

55 Het universitair onderwijs werd eind jaren tachtig ondergebracht in een aparte wet op het Hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

56 Er valt over te twisten wanneer aan het standenonderwijs een einde kwam: met de lager 
onderwijswet uit 1920, die althans het programma van het basisonderwijs voor alle groepen 
kinderen nagenoeg gelijk maakte, zoals Idenburg stelt in zijn Schets van het Nederlandse schoolwezen 
(1964) of met de Mammoetwet van 1968, zoals algemener verondersteld wordt. Voor een deel 
hing de mate van hiërarchie in soorten onderwijs in de eerste helft van de twintigste eeuw af 
van gemeentelijk beleid op dit punt, dat nog weinig systematisch onderzocht is volgens De 
Lussanet (1984). Gedurende de hele twintigste eeuw zijn vormen van sociale ongelijkheid in het 
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onderwijs blijven bestaan. De Lussanet spreekt van een overgang van standenonderwijs naar 
klassenonderwijs. De Lussanet, ‘Het gewoon lager onderwijs en De lager onderwijswet 1920’, in: 
De School Anno, nr. 3/4, 1984. Onderwijsonderzoeker Paul Jungbluth stelt in zijn polemische artikel 
uit 2001 dat kansenongelijkheid ingebakken zit in ons onderwijsbestel, zowel in de gangbare 
onderwijsideologieën als in de onderwijsstructuren. We leven volgens hem niet in een pure 
standensamenleving, maar maken het “voor een beschaafd land anno 2001 wel erg bont”. De 
kansenongelijkheid aan het einde van de twintigste eeuw ziet Jungbluth niet zozeer als nieuw en 
etnisch bepaald, maar als voortzetting van ongelijkheid naar sociaal milieu die kenmerkend is voor 
het Nederlandse onderwijsbestel zoals dat in de negentiende en twintigste eeuw gestalte kreeg. 
Hij meent dat kinderen uit kansarme groepen in het onderwijs ook aan het einde van de twintigste 
eeuw nog steeds onnodig benadeeld en achtergesteld worden, onder meer door de koppeling 
tussen verwachtingen en afkomst (“beperkt talent”) en “doeldifferentiatie” in de klas. Jungbluth 
pleit daarom voor een vergaande “meritocratisering” in het onderwijs, met maximale ontplooiing 
van individuele leerlingen als doel, “ongeacht enigerlei sociaal kenmerk van de betrokkenen: 
sekse, geboortemilieu, herkomst, voorkomen”. Jungbluth, ‘Verloren talenten. Aanklacht tegen 
het onderwijs’, in: De helling, jaargang 14, nummer 2, pp. 28-35. Zie ook Jungbluth, De ongelijke 
basisschool, 2003, Nijmegen: ITS, en een artikel van tien jaar eerder met gelijke strekking: Jungbluth 
en A. Breemans, ‘Ongelijkheidsreproductie door differentiatie. Het zoekgeraakte ideaal van de 
eenheidsschool’, in: Comenius, nummer 14, 1984, pp. 188-211.

57 De scherpe kritiek staat verwoord in ‘Kritiek van het vormingswerk op nota participatieonderwijs’, 
gepubliceerd in: Het Schoolblad, 11 december 1975, opgenomen in Van werkende jongeren naar lerende 
jongeren?, 1976, pp. 43-45.

58 De titel van het artikel is: ‘Volledige leerlingstatus voor verzorgingsassistentes is ontkrachting van 
beleid naar partisipatie-onderwijs’, in: Werkende Jeugd, augustus 1975, opgenomen in Van werkende 
jongeren naar lerende jongeren?, 1976, pp. 41-43.

59 Zie bijvoorbeeld de balans die P. Wardekker, medewerker van het Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum, opmaakte in 1976: ‘De moeizame weg naar mhno/mspo nieuwe stijl’, in: Magazine 
beroepsonderwijs, 24 november 1976, opgenomen in Van werkende jongeren naar lerende jongeren?, 1976, pp. 
57-60. Ik citeer: “Wat is er toch aan de hand in dat onderwijs met de onmogelijke naam mhno/
mspo? Wat zijn dat voor moeilijkheden waar je van hoort? Er is een stuurgroep, maar hoe werkt 
die en wat moet die doen? Wat staat er in de beleidsnota herstructurering? Vragen genoeg...” 
Wardekker verwijst voor een beschrijving van de stand van zaken naar het eindrapport van de 
Structuurcommissie MHNO/MSPO, verschenen in 1974. Kort samengevat is het beeld als volgt: “Er 
bestaat een verwarrende veelheid (een 20-tal) van opleidingen en opleidinkjes, nogal verschillend in 
niveau en duur. Ze zijn verdeeld over het MHNO en MSPO, vrijwel zonder samenhang. Bovendien 
zijn er nog een 15-tal van opleidingen buiten het MHNO en MSPO in de beschouwingen te 
betrekken. Ze hebben alle gemeen, dat ze meestal smal functiegericht zijn. Er komen doublures 
en overlappingen voor.” Wardekker komt met het eindrapport van de Structuurcommissie in 
de hand ook met oplossingen: het scheppen van een geïntegreerd geheel van een negental brede 
opleidingen, elk gericht op een ruim functiebereik in een groep van beroepen in de dienstensector. 
De opleidingen die hij voor ogen heeft zijn onder meer de opleiding tot verzorgende, de opleiding 
voor assisterende beroepen in de gezondheidssector, de opleiding voor beroepen in de huishoud-
technische sector en de sector uiterlijke verzorging, en de opleiding tot verplegende. Ook met het 
twintig jaar later verschenen historisch document Gekwalificeerd voor de toekomst is samenhang in deze 
ruime zin niet bereikt en evenmin in de nabije toekomst te voorzien. Wel geldt onverminderd het 
pleidooi breed op te leiden, “functie-overstijgend”. Ten aanzien van de slechte rechtspositie van 
stagiaires in bijvoorbeeld de sectoren verzorging en detailhandel is tot in de Tweede Kamer de 
nodige kritiek geleverd. De plannen van Van Kemenade zouden een beleidsvisie op de problematiek 
van stages missen. ‘Personeel nodig? Neem een stagiaire’, in: Boemerang, december 1976; ‘Stages: vat 
vol tegenstrijdigheden’, in: Ons beroepsonderwijs, 7 oktober 1976; Ton van der Gun, ‘Stages dweilen 
en afwassen. Met een leerlingstatus is het werken onder goedkope vlag’, in: De Groene Amsterdammer 
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15 oktober 1975. De drie genoemde artikelen zijn opgenomen in Van werkende jongeren naar lerende 
jongeren?, 1976, pp. 77-78, 78-79, 91-93. De kritiek gold niet alleen de meisjesberoepsopleidingen. 
Zie bijvoorbeeld ‘Werkloze jeugd langer op school? Goed bedoeld, maar bedenkelijk’, in: Metalektro 
visie, nr. 7, 1976, tevens opgenomen in Van werkende jongeren naar lerende jongeren?, 1976, pp. 95-96.

60 In 1971 werd de volledige leerplicht bij wet vastgesteld op negen jaar dagonderwijs, in 1975 
uitgebreid tot tien jaar. Leerplichtig waren kinderen vanaf zes jaar. Jongeren van vijftien waren dus 
nog leerplichtig. In 1985 werd de leerplichtige leeftijd verlaagd tot vijf jaar. 

61 Volgens de thesaurus Zorg & Welzijn van het NIZW zijn randgroepjongeren “probleemjongeren”, 
ofwel “jongeren in meervoudige achterstandssituaties”. Zie bijvoorbeeld M. Derriks, M. 
Babeliowksi en E. de Kat, Randgroepjongeren in het onderwijs. De onderwijsprojecten. Eindrapport, SCO-
rapport 155, Amsterdam: Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek, Universiteit van 
Amsterdam 1988.

62 Op basis van cijfers van het CBS stelt Elly de Bruijn dat het aantal deelnemers toenam van 1.271 in 
1979 tot 26.263 in 1988 en 34.500 in 1991 (= 12 % van de toenmalige leerlingpopulatie van het voltijds 
mbo). De Bruijn, Het experimentele en het reguliere. Twintig jaar voltijds kort middelbaar beroepsonderwijs, 
Amsterdam: Stichting Kohnstamm Fonds voor Onderwijsreseach, SCO, 1997, p. 27.

63 Na de leerplicht van tien jaar gold een partiële leerplicht. Dit hield in dat jongeren in het elfde jaar 
twee dagen per week scholing of vorming moesten volgen. Dit werd in 1987 teruggebracht tot één 
dag per week. 

64 Peter Godefrooij en Jan Gijtenbeek, Onderwijsvoorzieningen voor 16- tot 18-jarigen in Amsterdam, SVO 
brochure, ‘s-Gravenhage: Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs 1984, is een populaire 
en korte versie van Godefrooij (et.al.), Onderwijsvoorzieningen voor 16-18 jarigen in de regio Amsterdan. Een 
Inventarisatie, Amsterdam: Kohnstamm Instituut 1980.

65 Genoemde ondersteuningsorganisaties zetten zich vanuit verschillende invalshoeken in voor 
verbetering van het (beroeps)onderwijs aan jongeren. De LOVWJ heeft zich vanaf de jaren negentig 
ook nadrukkelijk het lot aangetrokken van “allochtone meisjes” in toeleidend onderwijs en 
beroepsonderwijs. Zie bijvoorbeeld Bep Dijkhuizen, Scholen stimuleren, meisjes leren. Een toeleidingstraject 
voor allochtone meisjes naar beroepsopleidingen, Utrecht: LOVWJ 1992; Over grenzen heen. Een handreiking voor 
het ontwikkelen van een facet-beleidsplan voor allochtone meisjes, Utrecht: LOVWJ 1992.

66 Meisjes worden zelfstandig. Ondersteuning leerlingwezen/deeltijd kort mbo, gezamenlijke uitgave van 
COBO, LOCV (Landelijke organisatie Christelijk Vormingswerk), LOVWJ, Utrecht: LOVWJ, s.a.; 
Projektgroep emancipatie, Extra aandacht voor meisjes in “meisjesopleidingen”. Leerinhoud, didactiek en 
begeleiding, Utrecht: COBO 1987; Lyda Laeven-Geelen, Marlies Rikhof-Van Eijck, Els Tieman (red.), 
Meisjes leren een vak, verslag van de emancipatie-conferentie voor het leerlingwezen en kort-mbo, 
Utrecht/’s-Hertogenbosch: COBO/COLO/CORO/PCBB 1987; Projectgroep emancipatie, Meisjes in 
de opleidingen Administratie, Detail, Verzorging, Utrecht: COBO 1988; Ida Bontius (red.), Emancipatie in 
opleidingsprogramma’s. Een gids bij opleiden en ontwikkelen Verzorging, Utrecht: CIBB 1989; Sjikke Mulder en 
Annelies Dickhout-Rutten, Werken aan assertiviteit. Een trainingsprogramma emancipatie in beroepsopleidingen, 
Utrecht: CIBB 1989; Marian de Groot (red.), Verzorging is meer. Handleiding voor emancipatorische 
stagebegeleiding in de verzorging, ‘s-Hertogenbosch: CIBB 1992; Marian de Groot (red.), Verzorging is meer. 
Lessen en praktijkopdrachten voor leerlingen in opleiding voor een verzorgend beroep, ‘s-Hertogenbosch: CIBB 
1992. 

67 Onder kulturele minderheden verstond het Christelijk KMBO Amsterdam-Zaanstreek leerlingen 
“afkomstig uit Suriname, Marokko, Turkije of enig ander buitenland”; met niet-Nederlandse 
leerlingen werden Marokkaanse, Turkse en andere leerlingen bedoeld die “niet de Nederlandse 
nationaliteit hebben”. Projectgroep Onderwijskundige Ontwikkeling, Kulturele minderheden in het 
Christelijk KMBO Amsterdam-Zaanstreek, Zaandam 1987, p. 11.

68 Op het Christelijk Kmbo Zaanstreek werden in het kader van een emancipatieproject twee plaatsen 
voor jongens gereserveerd bij verzorging en twee plaatsen voor meisjes bij elektro, bij metaal en 
bij bouw/hout. Godefrooij en Gijtenbeek melden dat de twee plaatsen bij verzorging inderdaad 
opgevuld werden, maar dat er zich slechts twee meisjes aanmeldden voor respectievelijk elektro en 
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bouw/hout. Ze vermelden helaas niet of dit in volgende jaren ook het geval was en evenmin hoe het 
afliep met de vier dappere pioniers. De Groene School had in diezelfde tijd een “vrouwenproject” 
waarin vanuit feministische benadering gewerkt werd. Meisjes werden bij elkaar geplaatst in een 
meisjesgroep en kregen een speciaal voor hen ontwikkeld programma met extra aandacht voor 
het ontwikkelen en stimuleren van assertiviteit. Of dit leidde tot niet-traditionele opleidings- en 
beroepskeuzen vermelden ze niet. Onderwijsvoorzieningen voor 16-18 jarigen, 1984, p. 63-64. 

69 Als voorbeeld van gebrekkig onderwijsbeleid noemen Godefrooij en Gijtenbeek het ontbreken 
van centrale aanmelding voor de Internationale Schakelklassen (ISK) en van regelmatig overleg 
met betrokken scholen om doorstroming van ISK naar regulier beroepsonderwijs te bevorderen. 
Onderwijsvoorzieningen voor 16-18 jarigen, 1984, p. 79.
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8.1. ‘Juf, wat u tijdens de les opschrijft, komt dat ook in het boek?’
Deze kritische vraag stelde Surély, eerstejaars helpende, me in de klas, vijf jaar 

terug, terwijl ik driftig aantekeningen maakte tijdens een van de vele lessen die ik 

bijwoonde op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Op het eind van dit 

boek brengt deze vraag me terug bij de kern van de opdracht die ik mezelf stelde: 

zicht krijgen op de motieven van een groep Amsterdamse jongeren om van helpen 

en zorgen al dan niet hun beroep te maken en op de schoolse en buitenschoolse 

factoren die hun motieven beïnvloeden. 

Surély’s toevoeging op mijn aarzelende antwoord was veelzeggend, maar ook 

raadselachtig: “Het zou goed zijn, dan weten ze tenminste hoe we hier bezig zijn”. 

Wie zijn die ze waar zij op doelde die moeten vernemen hoe het toegaat op de 

opleiding voor helpende? Wat verwachtte zij van het vertellen erover in een boek? De 

vraag van Felicia, tweedejaars helpende, in reactie op mijn uitnodiging aan de klas 

deel te nemen aan het onderzoek, was nog prangender: “Als we meedoen, verandert 

het dan hier?” Impliciet klinkt de onvrede in hun stemmen. Ze vinden dat “we” niet 

goed bezig zijn op de opleiding voor helpende, dat dit nodig bekend moet worden 

buiten de besloten kring van de school en dat het tijd wordt voor verandering.

De vragen van Surély en Felicia vertaal ik voor de conclusie van dit boek als volgt: 

wat kunnen we leren van de verhalen, acties en visies van de leerling-helpenden? 

Wat valt eruit af te leiden over (leren) helpen en zorgen als beroep? Kan deze kennis 

ingezet worden voor gewenste veranderingen in het beroepsonderwijs van de zorg, 

en zo ja, hoe? Met deze vragen vat ik de uitkomsten van dit onderzoek samen en 

belicht ze opnieuw, in relatie tot de theoretische debatten die ik opwierp in het 

inleidende hoofdstuk. Tot slot reflecteer ik op de gehanteerde onderzoeksmethoden 

en de kennis die zij opleveren. 

8.2. Ambivalentie, keuzen en kansen
Waarom kiezen jongeren voor een basisberoepsopleiding in de (ouderen)zorg, of, als 

ze er niet voor kiezen, waarom volgen ze de opleiding dan toch? Dit was de centrale 

vraag die ik me stelde in het onderzoek. De term jongeren, weliswaar met reden 

8  Weten hoe we bezig zijn. 
Conclusie 

The classroom, with all its limitations, remains 
a location of possibility 
(bell hooks, Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom, 1994)
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gekozen, is verhullend. In het boek stonden de opvattingen en perspectieven van 

meisjes centraal. Zij vormen immers onveranderd de meerderheid in de klas op de 

opleiding voor helpende gezondheidszorg en vervolgopleidingen voor verzorgende 

en verpleegkundige. Er zijn om te beginnen twee antwoorden op de vraag. Een 

kleine groep meisjes kiest bewust voor de zorg als opleidings- en beroepsveld vanuit 

de overtuiging dat zij er geschikt voor zijn en dat het bij hen past. Bij de meerderheid 

van de leerlingen ligt dit anders. De groep leerling-helpenden, divers naar etnisch-

culturele achtergrond, ambitie en motivatie, is op het eerste gezicht in twee groepen 

te verdelen: bewuste kiezers en niet-kiezers, of negatieve kiezers.

De meisjes die bewust kiezen voor de zorg presenteren hun keuze als deel 

van de speelruimte die ze ervaren in het vormgeven aan hun eigen leven. Uit de 

verschillende, soms tegenstrijdige boodschappen hoe iemand te worden en welke 

rol scholing in dit wordingsproces speelt, kiezen ze wat belofte heeft: een traject 

van aaneen te schakelen beroepsopleidingen dat hun oorspronkelijke beroepswens 

dichterbij brengt en de kans vergroot op een goede baan, zelfstandigheid en 

zeggenschap over de inrichting van het eigen leven. Dat dit traject zich bevindt 

in het domein van vrouwenwerk zien zij niet als problematisch, integendeel. 

Vaak hebben ze al affiniteit met zorg, bijvoorbeeld door het zorgen voor een zieke 

oma, een gehandicapte zus of kleine broertjes. Ook kennen ze het beroepsveld 

uit de verhalen van moeders of tantes die met plezier in de zorg werken. Andere 

beroepsrichtingen als techniek of administratie spraken hen niet aan, omdat ze het 

typische jongensdingen vinden, of omdat ze beweeglijke types zijn die niet een hele 

dag op kantoor willen zitten. 

Bewuste kiezers zien helpen en zorgen primair als waardevol, dankbaar werk, en 

accepteren dat daar een deel huishoudelijk werk bij hoort. Dit verlaagt de status of 

de aantrekkelijkheid van het beroepsveld voor hen niet. De mensen voor wie zij het 

doen staan voorop. Het zijn opa’s en oma’s, die je moet verzorgen alsof het je eigen 

grootouders zijn, zoals Angela het in het interview zo mooi uitdrukte. Met deze 

motivatie passen de bewuste kiezers naadloos in het imago dat zorginstellingen de 

laatste jaren naar voren schuiven: zorgen als echt werk, belangrijk werk bovendien, 

waar je voor geleerd moet hebben. Het vertellen over school, stage en toekomst 

kenmerkt zich bij bewuste kiezers door zelfvertrouwen, enthousiasme en een 

opgaande lijn (“Als ik het wil, lukt het me”; “Ik wil doorgaan”; “Ik wil het ziekenhuis 

in, daar ga ik voor”; “Ik doe dit werk niet alleen om het geld of zo, ik doe het gewoon 

uit liefde”). 

Een bewuste keuze voor de zorg als toekomstig beroepsveld bij de start van de 

opleiding voor helpende vergroot de kansen op positieve identificatie met het vak 

enorm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste leerlingen uit deze groep na 

het behalen van het diploma helpende kiezen voor doorstuderen in dezelfde richting. 

Ze gaan stapelen. Een positieve identificatie met de ouderenzorg, die in de opleiding 
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voor helpende een centrale plaats inneemt, betekent niet dat carrièreplannen 

uitsluitend hierop afgestemd worden. De meeste doorstromers willen zich breed 

oriënteren in de gezondheidszorg en worden het liefst verpleegkundige in een 

ziekenhuis, met een nader te bepalen specialisatie. Ook kraamzorg noemen een 

aantal leerlingen uit deze kleine groep een aantrekkelijk werkveld, vanwege de 

zelfstandigheid van de beroepsuitoefening. 

De meerderheid van de leerling-helpenden heeft echter het gevoel geen keuze 

te hebben gehad in het kiezen na school. Ze hebben een negatieve keuze voor leren 

helpen en zorgen. Ze zagen zich door omstandigheden gedwongen, zoals de zij-

instromers met een achtergrond van recente migratie of vlucht of de meisjes die 

zonder veel bedenkingen het advies van schooldecanen op het vbo of het voorbeeld 

van vriendinnen volgden. Anderen meenden met een vbo-diploma op a/b-niveau 

nergens anders terecht te kunnen (“Ik had geen andere school, ik moest wel 

hiernaartoe komen”). Ze hebben weinig waardering voor de opleiding, die ver af 

staat van hun oorspronkelijke beroepswens, hun dromen en ambities. 

In hun verklaring voor het feit dat ze een opleiding volgen die ze niet zelf hebben 

gekozen wijzen de negatieve kiezers op de grenzen die autoriteiten hen stelden: hun 

cijfers waren onvoldoende om te starten op de opleiding van hun voorkeur, hun 

leervermogen werd in twijfel getrokken, hun leerproblemen werden onvoldoende 

onderkend of opgelost, hun voorkeur (“werken met kinderen”) en hun ambities 

werden niet serieus genomen, het ging allemaal te snel, kortom, er viel weinig te 

kiezen. Als tegenwicht tegen de dagelijkse schooldwang koesteren deze leerlingen 

hun dromen om beroemd te worden als zangeres of de wereld rond te reizen als 

stewardess, in een mooi pak. De afkeer van het beroepsveld vergalt het plezier in 

school en stage en is niet bevorderlijk voor de prestaties. Het vertellen van het 

verhaal over school, beroep en eigen wordingsgang gaat gepaard met verzuchtingen 

(“Had ik maar een tweede kans om te kiezen”).

 Een negatieve keuze bij de start van de opleiding verkleint de kansen op succes, 

in de zin van het halen van de eindstreep, de kwalificatie voor het beroep helpende, 

in hoge mate. Leerlingen staan niet open voor de uitdagingen waarvoor stages in 

bijvoorbeeld verzorgingshuizen hen plaatsen. Alleen al het idee mensen (mannen!) 

te moeten wassen, te helpen bij de stoelgang en geconfronteerd te worden met 

lijden en dood roept angst en weerstand op. Onvoldoende begrip voor de angst en 

weerzin bij eerstejaars, zowel op school als op stage, maakt dat deze leerlingen zich 

niet laten overhalen zelfs maar te proberen hun weerstand te overwinnen. Het is de 

vraag in hoeverre dit erg is. Niet iedereen is geschikt voor het professioneel helpen 

en verzorgen van hulpbehoevende ouderen. Misschien is het waar wat Angela 

zegt: “Je moet het echt in je hebben”. Leren helpen en zorgen als beroep vraagt op 

zijn minst de bereidheid affiniteit met het soort werk te ontwikkelen. Dit is geen 

“eigenschap” die elke vrouwelijke leerling die het gebouw van de Amsterdamse 
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School voor Gezondheidszorg betreedt automatisch in zich heeft, zoals leerkrachten 

impliciet veronderstellen. 

Wat er tijdens de opleiding precies gebeurt met de twee groepen leerling-

helpenden, de bewuste kiezers en de negatieve kiezers, waarom ze de opleiding 

blijven volgen of juist niet, volgt geen rechte lijn. Er zijn grote verschillen in de 

manier waarop leerling-helpenden zich ontwikkelen in de ruimte tussen agency 

en disciplinering. De verschillen worden goed zichtbaar als de verhalen van 

leerlingen over zelf, school en beroep naast elkaar gelegd worden en met elkaar 

vergeleken (vgl. Aalten 2002). Bij nader inzien blijkt een indeling van de leerlingen 

in bewuste kiezers en niet-kiezers of negatieve kiezers te grof en bovendien weinig 

voorspellende waarde te hebben. Het is niet zo dat aarzelaars en leerlingen met een 

hoge weerstand bij de start altijd afhaken of dat alle bewuste kiezers enthousiast de 

eindstreep halen. 

Onder de bewuste kiezers waren leerlingen die na een enthousiast begin al in de 

eerste blokweek stage afhaakten. De confrontatie met de dagelijkse realiteit in een 

verzorgingshuis was bijvoorbeeld te heftig, zoals in het geval van Simone, die van 

dichtbij een sterfgeval meemaakte. Van de negatieve kiezers verzoenden sommigen 

zich in de loop van het eerste jaar met hun situatie, door de positieve aspecten van de 

opleiding te leren benadrukken (“Iedereen heeft zorg nodig”; “Helpen en verzorgen 

zijn beroepen die je overal ter wereld kunt doen”). Bij hen groeide een meer bewuste 

keuze voor het beroepsveld naarmate het vertrouwen in het eigen kunnen op dit 

gebied toenam. Fatim lachte achteraf om het feit dat ze tijdens haar eerste bijbaan 

in een verzorgingshuis na twee weken afhaakte vanwege de stinkende bedden die 

ze de hele dag moest verschonen. De ervaringen op stage hebben haar veranderd, 

constateerde ze zelf met verbazing in het interview. Ze vroeg zich hardop af waarom 

het nu zo anders is, om vervolgens zelf te antwoorden dat een bed met een mens erin 

nooit vies is (“Nu zie ik dat ik het echt kan doen, dit werk, ook als het zwaar is”). 

Andere leerlingen die vanuit een negatieve keuze met tegenzin startten - ze 

konden niet terecht op de opleiding van hun voorkeur - namen zich voor flink te zijn 

en “door de zure appel heen te bijten”, zoals Jennifer het noemde in het interview. 

Yasmine, die met haar moeder en broertje vluchtte uit Eritrea, vertelde dat ze zich 

op momenten van ernstige twijfel over de opleiding voorhield dat ze blij moest zijn 

met wat ze had en dat het leven ooit beter zou worden. Deze leerlingen verwachten 

dat hun kans zich te scholen voor een beroep van hun keuze nog komt. De opleiding 

voor helpende is voor hen een vervelende maar noodzakelijke tussenstap op weg 

naar een opleiding en werk in bijvoorbeeld de kinderopvang, de kraamzorg of liever 

nog de verpleging. Ook bij enkelen van deze leerlingen kwam na de aanvankelijke 

twijfel of tegenzin alsnog een positieve identificatie met het specifieke beroepsveld 

van de ouderenzorg tot stand. Zij hadden tevoren nooit gedacht dat ze het werken 

met ouderen leuk zouden kunnen vinden. 



Weten hoe we bezig zijn

405

Of leerling-helpenden doorzetten en de opleiding afmaken of niet, allen waren 

overwegend negatief over het “onderaan”  dan wel “laag” moeten beginnen. De 

verklaringen waarom dit zo was, verschilden per leerling en zijn niet eenduidig 

of terug te brengen tot enkele scherp te onderscheiden factoren. In beide uitersten 

die leerlingen zelf verwoordden: eigen schuld of fout systeem, is bij nadere 

beschouwing een samenspel van factoren verantwoordelijk voor de moeizame gang 

door het onderwijs. In de overgang van school naar werk werden beide groepen 

leerlingen geconfronteerd met de gevolgen van hun keuzen of hun niet-kiezen. 

Ze heroverwogen de plaats die ze op grond daarvan innamen in de samenleving 

en maakten een nieuwe inschatting van hun kansen op succes. Dit deden ze door 

hun wordingsgang te vergelijken met die van klasgenoten, door hun zelfbeeld te 

toetsen aan het beeld dat docenten zich van hen vormden, en door hun motivatie, 

verlangens en ambitie te spiegelen aan de beroepspraktijk van de zorg zoals ze die op 

stage leerden kennen. Dit is met name op de twee laatste niveaus een vooral innerlijk 

proces van afweging. In de klas is weinig ruimte voor een dialoog hierover, voor het 

verwoorden en uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk reflecteren erop. De 

lesstof staat centraal; leerlingen moeten vooral leren waar ze op moeten letten bij het 

leren helpen en verzorgen van anderen. 

In de setting van het levensverhaalinterview was die ruimte er nadrukkelijk 

wel. Met het vertellen over zichzelf, school en beroep probeerden leerlingen greep 

te krijgen op wie ze nu zijn en hoe ze ervoor staan – in verhouding tot mij, tot 

anderen om hen heen, tot een denkbeeldig Nederlands publiek. Ze onderzochten 

zichzelf als het ware hardop. Ze pasten al vertellend hun ervaringen – positieve en 

negatieve – in een geheel dat getuigt van samenhang, (zelf)inzicht, redelijkheid, 

en goede bedoelingen. Een begrijpelijk geheel bovendien. Het begrijpelijke ervan 

veronderstelt gedeelde kennis en opvattingen over opgroeien en schoolgaan, over 

keuzen en kansen, over de plaats van zorg(onderwijs) in de samenleving. Samen 

reproduceerden we in de interviews grotendeels die kennis en opvattingen die 

momenteel dominant zijn. Tegelijkertijd zochten we ook ruimte die kennis aan te 

vullen of onderuit te halen, door haar te “complificeren” met verhalen van onderop 

en van binnenuit. Dit leidde tot een serie verschillende perspectieven op kiezen 

na school en leren helpen en zorgen als beroep, ieder vanuit een uniek individu 

gezien. Deze verschillende perspectieven zijn uitgebreid aan bod gekomen in de 

biografische portretten uit de voorgaande hoofdstukken. Er zijn enkele grote lijnen 

in te ontdekken. 

De gepresenteerde perspectieven refereren meer of minder expliciet aan het 

grote verhaal van vrije keuze en gelijke kansen. De verhalen van leerlingen over 

hun al dan niet bewuste of positieve keuze voor leren helpen en zorgen als beroep 

maken duidelijk dat de keuze voor een vrouwelijke beroepsopleiding ook na 

het baanbrekende werk van tweedegolf-feministen en ruim vijfentwintig jaar 
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emancipatiebeleid voor veel meisjes bijna vanzelfsprekend of onvermijdelijk is. 

Dit hangt samen met de hardnekkig dominante veronderstelling dat meisjes per 

definitie voorbestemd en/of geschikt zijn voor vrouwenwerk als het helpen en 

verzorgen van hulpbehoevende anderen. Deze veronderstelling leeft zowel bij 

leerlingen als bij docenten en decanen. Let wel: het gaat hier om specifieke groepen 

meisjes, uit het onderste segment van het voortgezet onderwijs. Dit zijn in een 

stad als Amsterdam niet toevallig overwegend meisjes van kleur uit gezinnen met 

een lage sociaal-economische positie, gezinnen met een (recente) achtergrond van 

migratie of vlucht. Zij zijn niet vrij in hun keuzen en schrijven geen keuzebiografie 

(vgl. Peters 1992). Keuzemogelijkheden worden dwingend voor hen georganiseerd 

en ingeperkt op opeenvolgende scholen. De manier waarop zij over zichzelf vertellen 

geeft aan dat zij in het onderwijs onvoldoende kansen krijgen te onderzoeken wie 

zij zijn, wat ze willen en kunnen, en welke mogelijkheden daarbij passen. Binnen de 

dwingende structuren van school en beroepsopleiding houden de meeste leerlingen 

met moeite een gevoel van persoonlijke agency overeind. Op zijn slechtst leren zij 

hun eigen biografie te vertellen/herschrijven in termen van vrije keuzen of gelijke 

kansen die er in werkelijkheid nauwelijks zijn. 

De parameters van het kiezen worden gesteld door de arbeidsmarkt. De 

arbeidsdeling naar sekse, klasse en kleur die meisjes om zich heen zien vormt hun 

horizon en onderstreept de aanhoudende werking van de dominante veronderstelling 

dat bepaalde groepen meisjes en vrouwen geschikt zijn voor het uitoefenen van 

dienstverlenende en verzorgende beroepen. De scheve arbeidsparticipatie van 

laag opgeleide vrouwen van kleur - hun kansen liggen primair op het terrein van 

(informele) dienstverlening en zorg - verklaart mede de groeiende instroom van 

meisjes van kleur uit het onderste segment van het voortgezet onderwijs in de lagere 

meisjesberoepsopleidingen sinds de jaren negentig (vgl. Ogbu 1988). Hiermee is niet 

gezegd dat dit een onontkoombare situatie is, die vrouwen en meisjes over zichzelf 

afroepen. Veeleer duidt dit op de verstrengelde werking van sekse, kleur en klasse op 

de markt van scholing en arbeid en op het voortleven van stereotypen en patronen 

van ongelijkheid in de samenleving. 

Er is echter wel een kentering gaande. De verhalen van met name de negatieve 

kiezers en (potentiële) afhakers tonen dat meisjes van nu zich minder snel voegen in 

een traject van helpen en zorgen dan vroeger, ook meisjes met een achtergrond van 

migratie of vlucht en/of dochters uit gezinnen met een lage sociaal-economische 

positie. Ze creëren geen gevoel van roeping als coping strategie, maar maken een pas op 

de plaats en zoeken naar een alternatief (vgl. Bates 1993). Ze hebben bij nader inzien 

geen zin te worden geschoold in huishoudelijke en verzorgende werkzaamheden 

die ze zich deels al elders - thuis, achter de kassa of in schoonmaakbanen – hebben 

eigengemaakt en die ze vanwege de lage status die ze eraan verbonden weten niet 

langdurig en beroepsmatig willen doen. Ze verzetten zich tegen de manier waarop 
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ze ingezet worden als stagiaire of, in hun ogen, uitgebuit (“Ik ga daar een beetje 

schoonmaken bij andere mensen!”). Leerlingen met verschillende etnisch-culturele 

achtergrond, zoals Zeynep, die op haar twaalfde vanuit Turkije naar hier kwam, en 

Zahra, die tien jaar geleden uit Somalië moest vluchten, betwisten de noodzaak een 

diploma te halen voor werk waarvoor in hun geboorteland geen diploma nodig 

is. Leerlingen zoals zij willen op school dingen leren waarvoor ze zich tegenover 

familie en kennissen niet hoeven schamen. Zij herkennen de ambivalentie en 

dubbelzinnige status van professioneel helpen en zorgen in een westerse cultuur 

als de Nederlandse, ze worstelen ermee en verbinden er op den duur hun conclusies 

aan. Afhaken is dan een logische keuze.

Dat een groot deel van de leerling-helpenden in de loop van met name het eerste 

schooljaar afhaakt is niets nieuws. Het percentage afhakers in het lager (kort) en 

middelbaar beroepsonderwijs is al jaren nagenoeg gelijk en bekend. Verwonderlijk 

is wel dat docenten van de opleiding voor helpende er hun schouders over ophalen, 

alsof de manier waarop zij hun onderwijspraktijk vormgeven er niet toe doet. Hun 

inzicht in het waarom van het afhaken lijkt in dertig jaar tijd nauwelijks verdiept. 

8.3. Afhaken of doorzetten
Op basis van algemene leerlingkenmerken als leeftijd, vooropleiding, (mondelinge) 

taalbeheersing, sociaal-economische positie en samenstelling van het huishouden, 

opleidingsniveau en status van het beroep van de ouders zijn de verschillen tussen de 

leerlingen op de opleiding voor helpende en de vervolgopleiding voor verzorgende 

niet groot. De scheiding tussen afhakers en doorzetters loopt niet langs bepaalde 

etnisch-culturele lijnen en is evenmin eenduidig vast te stellen naar verschillen in 

ambitie, steun van ouders en andere familieleden, of schoolprestaties. 

De verhalen van afhakers en doorzetters over zichzelf, school en beroep vertonen, 

naast onmiskenbare verschillen, veel overeenkomsten. Leerlingen uit beide groepen 

ondervonden tegenslag op school en in het dagelijks leven. Scholen zijn in de 

zelfpresentaties van zowel afhakers als doorzetters plaatsen waar je je eigen plek 

moet bevechten. Beide groepen claimen dat hun ouders hen vrij laten in hun 

keuzen voor scholing en beroep. Wat kritischer bezien, bieden de meeste ouders 

hun dochters weinig ondersteuning in hun schoolloopbaan. Dit betekent niet 

automatisch dat ze het belang van een goede opleiding en het halen van diploma's 

niet onderkennen. Het betekent wel dat de kloof tussen school en thuis groot is, 

zeker in de leeftijdsfase waarin de leerling-helpenden verkeren.1 Als ouders – meestal 

moeders – een uitgesproken mening hebben over de opleiding van hun dochters en 

deze bijvoorbeeld afzetten tegen andere toekomstdromen, laten dochters zich daar 

weinig aan gelegen liggen. Zo beseft Nermin terdege dat de “hoge wensen” van haar 

moeder – ze wil dat haar kinderen dokter worden – in haar geval niet reëel zijn. Zina 
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slaat de raad van haar moeder liever op tijd te trouwen in plaats van lang door te 

studeren zonder wroeging in de wind. Zij zegt juist te genieten van de vrijheid die 

het leven in Nederland haar biedt hierin haar eigen keuzen te maken.

Als de verhalen van afhakers en doorzetters naast elkaar gelegd en vergeleken 

worden is er niet één doorslaggevende externe factor aan te wijzen die in alle 

verhaalde wordingsgangen het verschil uitmaakt tussen afhaken of doorgaan. Deze 

constatering geeft aan dat het weinig zin heeft schoolfalen of schoolsucces aan één 

bepaalde factor toe te schrijven, zoals in veel literatuur gebeurt (Van Diederen 1989, 

Bervoets 1992, Van der Hoek en Kret 1992, Ledoux 1996, Crul 2000). Oordelen over 

slagingskansen vooraf, op basis van algemene leerlingkenmerken, oppervlakkige 

biografische informatie en op standaardformulieren genoteerde motivatie bij 

inschrijving of intake, slaan de plank mis. De labels meisje, allochtoon, moslim, vbo, 

(on)gemotiveerd zeggen weinig zonder de unieke persoonlijke levensgeschiedenis 

erbij, die op haar beurt een kritische interpretatie behoeft in het licht van heersende 

machtsverhoudingen en plaatsbepalingen in de samenleving. 

Wat maakt dan wel het verschil tussen afhaken of doorzetten, het enige verschil 

dat uiteindelijk telt op de opleiding? Zit het verschil bijvoorbeeld in de beleving en 

waardering van de opleiding en de interpretatie van het perspectief dat deze biedt? 

Het is opvallend dat zowel doorzetters als afhakers zich in de klas, op de gang en in 

het interview kritisch uitlaten over het onderwijs op de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg en de stages die ze in het kader van hun opleiding volgen. Gezien 

de staat van het schoolgebouw, de kloof tussen leren in de praktijk en leren uit 

boeken, het gebrek aan zeggenschap over de vormgeving en inhoud van de lessen 

en de stages, de lage verwachtingen, stereotiepe oordelen en soms neerbuigende 

houding van docenten ten aanzien van leerlingen en de beperkte waarde van het 

diploma is dit geen wonder. Toch laten doorzetters zich hierdoor niet uit het veld 

slaan en lopen afhakers erop stuk. 

Bij nader inzien zit het verschil in de manier waarop leerlingen zichzelf en de 

wereld om hen heen ervaren, hoe ze deze ervaringen begrijpen en een plaats geven 

in hun leven. Hoe zij dit doen hangt af van hun persoonlijkheidskapitaal, een 

individueel, uniek en veranderlijk amalgaam van eigengemaakt sociaal en cultureel 

kapitaal, identificaties en plaatsbepalingen in het leven. Dit persoonlijkheidskapitaal 

toont de samenhang tussen karaktervorming, voorkeur, keuze, houding, motivatie, 

schoolloopbaan en in het verlengde daarvan biografie. Het bepaalt het vermogen 

tot zelfsturing en reflectie. Een interpretatie van die samenhang in het zoeken 

naar verschillen van betekenis voert ons tot aan de grenzen van het sociaal-

wetenschappelijke vak, richting psychologie. 

In de moeilijk te doorgronden voedingsbodem en vorming van 

persoonlijkheidskapitaal ligt misschien wel het grootste verschil tussen doorzetters 

en afhakers. De verhalen bieden alleen zicht op de - tijdelijke - uitkomst ervan: de 
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manier waarop zelf, ander, school en beroep gepresenteerd worden in het interview. 

Doorzetters en stapelaars presenteren met meer of minder uitgesproken jeugd- 

en schoolherinneringen een continu zelf. In de compositie van dit continue zelf 

is ruimte voor het opnemen van veranderingen. Doorzetters hebben een goed 

beeld van hun eigen identificaties en drijfveren. Uit hun zelfpresentatie spreekt 

veerkracht en levenslust. Hun verhalen laten zien dat zij in hun leven tot nu toe 

hebben ervaren dat ze iets kunnen bereiken als ze dat willen en als ze zich ervoor 

inzetten. Doorzetters hebben een duidelijk beeld van een gewenste toekomst en 

geloven die met inzet van hun talenten dichterbij te kunnen brengen. Ze laten zich 

door tegenslagen niet uit het veld slaan, maar putten er juist kracht uit om alles op 

alles te zetten (“Ik kan het wel aan en ik zal het je bewijzen!”). Daardoor weten ze 

teleurstellingen en tegenslagen te overwinnen. 

Naast tegenslagen hebben doorzetters ook succeservaringen gehad. Deze 

ervaringen hebben niet alleen betrekking op schoolprestaties, maar ook op situaties 

in de wereld buiten school. Negatieve oordelen van anderen kunnen daardoor 

geneutraliseerd worden in een positieve beeldvorming over zichzelf en het eigen 

kunnen. De oorzaak van een slechte start of frustrerende voorvallen plaatsen 

doorzetters, net als afhakers, grotendeels buiten zichzelf. Tegelijkertijd is er echter 

het vertrouwen dat het eigen handelen, de eigen houding en reactie op tegenslagen 

verschil maakt en, hoe relatief ook, op termijn succes verzekert. Een zeker basaal 

vertrouwen in de eigen mogelijkheden tekent hun grondhouding en plaatsbepaling 

in het leven.

Temidden van de overdaad aan disciplinering waaraan scholen zowel de 

doorzetters als de afhakers onderwerpen, weten zij kennelijk hun agency te 

bewaken. Dit doen ze meer of minder openlijk, al naar gelang de situatie en de 

tegenspelers. Ze hebben geleerd te kiezen wat in een gegeven situatie het gewenste 

resultaat oplevert, hoe te handelen. Dit betekent in de ene situatie bijvoorbeeld een 

assertieve opstelling en in de andere een meer afwachtende of low profile houding. De 

ontwikkeling van hun vermogen tot reflectie en zelfsturing ging hand in hand met 

de groei van vertrouwen in het eigen kunnen, in de eigen visie, in de haalbaarheid van 

voornemens of zelfs dromen en verlangens, in de uiteindelijke beloning van inzet en 

goede wil. Dit vertrouwen brengen doorzetters mee in hun manieren van praten 

en handelen in dagelijkse contacten, waardoor zij ook meer waardering en steun 

ondervinden van hun omgeving. Deze versterken op hun beurt het vertrouwen in 

het zelf. Ze ontwikkelen zich in een opwaartse spiraal. 

Bij afhakers lijkt het vermogen tot reflectie en zelfsturing minder ontwikkeld 

of minder ruimte te krijgen. Hun handelingsrepertoire en vocabulaire zijn minder 

uitgebreid. Zij hebben deuken opgelopen in hun leven tot nu toe, door gebrek aan 

waardering en bevestiging voor hun persoon, voor hun ervaringen en hun visie, 

op school en/of thuis. De deuken zijn een opeenstapeling van negatieve oordelen 
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van anderen en onbegrip voor hun eigenlijke verlangens en ambities (vgl. Luttrell 

1996 en 1997). Vaak wordt in de eerste jaren van de basisschool de toon hiervoor 

al gezet. Afhakers hebben de neiging met dwarsheid te reageren op elke volgende 

afwijzing, terwijl ze tegelijkertijd deels zelf gaan geloven in het hen toegeschreven 

onvermogen om te leren, om te deugen, om iemand te worden. Ze hebben vaak geen 

duidelijk wensbeeld voor de toekomst, of, als ze dat wel hebben, geloven ze zelf niet 

in de haalbaarheid ervan. Naarmate hun gang door school langer duurt en ze vaker 

tegen grenzen oplopen, verliezen ze het vertrouwen in de beloften van scholing. In 

hun directe omgeving vinden ze onvoldoende steun om het effect van deze deuken 

te verzachten. 

Negatieve oordelen van onderwijzers, ouders of hulpverleners kleven als lijm 

op hun zelfbeeld. Geïnternaliseerd worden sommige oordelen tot iets om trots op 

te zijn, zoals in het geval van Tom, die zijn veronderstelde onhandelbaarheid tot 

handelsmerk maakte in de klas, of Nermin en Manisha, die hetzelfde doen met hun 

grote mond en daarmee docenten bewust uitdagen. Leerlingen als zij trekken op 

school echter altijd aan het kortste eind. Scholen zijn voor hen plaatsen vol “klein 

leed” (Bourdieu 1999). Het telkens opnieuw bevestigd krijgen dat ze niet deugen, 

dat ze het niet kunnen, dat ze niet genoeg hun best doen of zelfs maar genoeg willen, 

maakt dat zij in moeilijke of onprettige situaties snel in de verdediging schieten en 

het verwachte negatieve gedrag vertonen. Ze weten niet hoe anderen voor zich in te 

nemen en te overtuigen van hun kunnen of inzet, althans in een schoolse omgeving. 

Ze lijken gevangen in een neerwaartse spiraal. Het is opvallend dat een aantal van de 

geïnterviewde afhakers er buiten school wel in slaagt zich te profileren als jongeren 

die wat kunnen en willen, bijvoorbeeld in de supermarkt waar zij aanvankelijk 

alleen als bijbaan naast school werkten. Kennelijk zijn de voorwaarden voor leren 

en het krijgen van erkenning en waardering in een supermarkt voor deze jongeren 

gunstiger dan op school.  

Veel van de afhakers hebben het gevoel weinig zeggenschap of speelruimte te 

hebben in de vormgeving van hun eigen leven, in de keuzen die zij kunnen maken 

op het gebied van scholing en werk. Hun agency bestaat op school en soms ook 

op stage vooral uit gedrag dat negatieve reacties oproept. Daardoor belanden ze 

voortdurend in situaties waarin ze veroordeeld en te licht bevonden worden. Zij zien 

niet of onvoldoende hoe dit samenhangt met hun eigen manier van handelen en 

spreken. Hun kansen op schoolsucces hangen in hun ogen meer van het al dan niet 

welwillende en ondersteunende gedrag van anderen (docenten, stagebegeleiders, 

mentoren) af dan van hen zelf. Dit is ten dele reëel. (Potentiële) afhakers ontmoeten 

in de schoolse praktijk vaak meer onwil en ontmoediging dan bemoediging en 

begrip.

Sommige afhakers maskeren mislukking op school als logisch gevolg van 

verkeerde keuzen. Ze houden zich voor dat ze het best wel zouden kunnen, als ze 
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zouden willen, of dat ze heus wat kunnen, als ze de kans krijgen of in een richting 

zitten die dichter bij hun voorkeur ligt. Anderen zoeken de oorzaak in aangeboren 

aandoeningen, die moeilijk of niet te verhelpen zijn. Het pleit hen vrij van 

verantwoordelijkheid. Dit is één kant van het verhaal, zoals elke gevolgtrekking over 

kansen op succes op basis van individuele eigenschappen of talenten. De andere kant 

heeft te maken met systematische selectieprocessen in het onderwijs en specifieke, 

opleidingsgebonden culturen. Deze maken dat sommige leerlingen gemakkelijker 

hun weg vinden in onderwijsland, eerder aan de gestelde eisen weten te voldoen en 

sneller geschikt worden bevonden voor een bepaald beroepsveld dan anderen. 

Vanuit de wetenschap dat beeldvorming over het zelf en het eigen kunnen en 

willen inherent dynamisch zijn, liggen daar de sleutels voor verandering. Een eerste 

mogelijkheid zou zijn het vertellen over zelf, ander, school, beroep en levensloop een 

plaats te geven in het leren in de klas (Luttrell 1996). Wie zicht heeft op de vormende 

momenten in haar leven, wie haar eigen leergeschiedenis kent en erover mag 

vertellen en reflecteren op school, weet beter wie zij is en kan daardoor beter kiezen 

wat zij worden wil en hoe ze dat worden wil. Daarvoor is meer speelruimte nodig dan 

gebruikelijk in de klas, speelruimte tussen agency en disciplinering en speelruimte 

tussen verschillende voorstellingen van vrouwelijkheid en mannelijkheid (vgl.   

Skinner en Holland 1998).

8.4. Maatwerk op school
De verhalen van leerlingen over zelf, ander, beroep en school heb ik aangevuld en 

uitgedaagd met verhalen van docenten over hen en met mijn eigen verhaal over 

de school. Op basis daarvan komt het volgende beeld naar voren, dat de beloften 

en vooral valkuilen in het leren helpen en zorgen als beroep in deze tijd toont. De 

opleiding voor helpende aan de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg vormt 

idealiter een kweekvijver voor de zorgsector. Het team en de directie van de opleiding 

hebben als opdracht jongeren van zestien jaar en ouder te kwalificeren voor een baan 

in de (ouderen)zorg en hen in staat te stellen door te leren. De opdracht is conform 

landelijk beleid. Iedere Nederlandse burger moet een startkwalificatie halen voor 

de arbeidsmarkt en liefst een leven lang blijven leren. Regionale opleidingencentra, 

de scholen en de opleidingen die eronder ressorteren, zijn de aangewezen plek 

waar deze startkwalificaties, en liefst nog wat meer aan (beroeps)vorming, behaald 

moeten worden. Dit zou gezien de erkende diversiteit in de leerlingenpopulatie 

bereikt moeten worden door maatwerk te leveren, achterstand weg te werken en 

liefst nog uiteenlopende groepen in de samenleving te helpen emanciperen (zie 

hoofdstuk 2).  

De uitgangssituatie op de opleiding voor helpende in Amsterdam is voor het 

slagen van de opdracht niet gunstig. Het curriculum en de stages in leergezinnen, 
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verzorgings- en verpleeghuizen spreken de afgelopen tien jaar steeds minder 

jongeren aan, het diploma helpende heeft een lage status in het beroepsveld en de 

zorgsector als geheel kenmerkt zich door een negatieve spiraal van bezuinigingen, 

personeelstekort en groeiende werkdruk bij toenemende vraag naar zorg van 

hoge kwaliteit. De faciliteiten en randvoorwaarden op school blijven achter bij de 

eisen die aan een goede opleiding worden gesteld in het beroepsveld. Docenten en 

directie spannen zich in om de opdracht te volbrengen, met goede bedoelingen en 

met de middelen die hen ter beschikking staan. Zij doen dat op manieren waarin 

zij geloven, manieren die zij ondanks de jarenlange stroom fusies, reorganisaties en 

hervormingen van buitenaf trachten overeind te houden. Toch slagen zij er niet in 

een bloeiende, enthousiasmerende opleidingspraktijk gestalte te geven. Dit heeft 

verschillende oorzaken. 

In de eerste plaats heeft de verandering in de samenstelling van de klassen door 

de groeiende instroom van meisjes van kleur en meisjes uit het speciaal onderwijs 

sinds de jaren negentig nauwelijks geleid tot een herbezinning op gehanteerde 

onderwijs- en begeleidingspraktijken. De veranderde houding van leerlingen die 

wat te kiezen willen hebben en over het algemeen mondiger zijn dan tien jaar 

geleden heeft evenmin tot grote veranderingen in aanpak geleid. Docenten trekken 

zich terug op het eiland van hun vakgebied en slaan geen bruggen. Ze weten zich niet 

goed raad met de veranderde eisen aan de onderwijspraktijk die de invoering van de 

nieuwe eindtermen en kwalificatiestructuur in het gezondheidszorgonderwijs 

en veranderende ideeën over goede zorg op de werkvloer van verzorgings- en 

verpleeghuizen met zich meebrengen. Vasthouden aan bestaande praktijken bij een 

veranderde situatie maakt dat fraaie papieren motto’s als leren leren, het leveren van 

maatwerk en het helpen emanciperen van achtergestelde groepen geen vertaling 

krijgen in een gedifferentieerde, uitdagende en empowering onderwijspraktijk. 

Ten tweede benaderen docenten leerlingen vanuit stereotiepe beelden over 

“allochtonen”, v(m)bo-leerlingen en meisjes als waren het homogene groepen. 

Ze doen de leerlingen daarmee tekort. Ze geven daarmee geen inhoud aan de 

noodzakelijke interculturalisatie en wellicht ook verdere individualisering van 

het onderwijs waar deze tijd om vraagt. Met interculturalisatie van het onderwijs 

bedoel ik systematische aandacht voor culturele verschillen en verschillende 

referentiekaders over de hele range in het onderwijs, van leermiddelen tot didactische 

aanpak. Structureel onderdeel hiervan is erkenning van de spanning die diversiteit 

op kan roepen.2 Anders dan veel pleitbezorgers van intercultureel onderwijs 

stellen gaat het in de klas niet om voorbereiding op deelname aan de multiculturele 

samenleving, maar om de kwaliteit van de deelname aan de multiculturele 

samenleving in het klein: de klas en de school, gevormd door de dagelijkse interactie 

tussen leerlingen en leerkrachten. In het verlengde van inclusief of cultuursensitief 

onderwijs ligt interculturalisatie van geïnstitutionaliseerde zorgpraktijken (vgl. De 
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Graaff en Devillé 2003). 

Systematische aandacht voor verschil moet niet leiden tot het overmatig 

benadrukken ervan. Ook het onderkennen en erkennen van overeenkomsten in 

manieren van doen, voelen en denken, dwars door etnisch-culturele scheidslijnen, 

is een belangrijk doel en/of uitkomst van intercultureel geïnspireerd onderwijs. 

Intercultureel denken en werken is noodzakelijk om maatwerk te kunnen 

leveren in de klas. Daarvoor is het van belang te weten wie er in de klas zitten. Een 

standaard inschrijfformulier, één intakegesprek voor de start van de opleiding, 

een klassikale doceerstijl en een uur groepsgewijze mentoring per week bieden 

daarvoor onvoldoende mogelijkheden. Het vraagt tijd en aandacht zich open te 

stellen voor nieuwe leerlingen en in de ontmoeting met hen telkens opnieuw de 

eigen referentiekaders kritisch onder de loep te nemen. Het kost ook moeite om het 

leren op school zo te organiseren dat er ruimte komt om iedereen aan het woord te 

laten, en zo de horizon aan denkkaders en handelingsrepertoires te verruimen voor 

beide partijen in het leerproces, leerlingen en leerkrachten. Eén van de belangrijkste 

aandachtspunten van het leren van docenten (teacher learning) moet zijn hen in staat 

te stellen (beter) te leren differentiëren.3

Een eerste stap tot het verbeteren van de onderwijspraktijk is het vragen naar 

en serieus nemen van ervaring, als uitgangspunt voor leren. Pas als er oor is voor 

ervaringen, komen mensen op verhaal. Het vertellen van ervaringsverhalen en 

luisteren naar verhalen van anderen zijn rijke bronnen van kennisproductie. Leren 

is daarbij niet eng gedefinieerd als het leren van vakkennis, het “leren waar je op 

moet letten” om iets goed te doen, het leren voldoen aan eisen en het leren passen 

en meedoen in een pedagogisch regime of een zorgcultuur. Leren bestrijkt een veel 

ruimer domein. Dit domein betreft in feite het leven als geheel, het verwoorden en 

tot begrip brengen van ervaringen (making sense). Leren kent bovendien verschillende 

fasen, van verkennen, onderzoeken en oefenen tot eigenmaken, integreren of 

afwijzen. De uitkomst van dit soort leren is per definitie ongewis (vgl. Leemans 

1998). Ze reikt van het vergroten van zelfkennis tot inzicht in maatschappelijke 

verhoudingen. Van meer kennis over en respect voor eigen en andermens’ regels 

en gewoonten, normen en waarden, drijfveren en allergieën tot erkenning en 

ontwikkeling van vaardigheden en competenties. Van leren doen door navolging 

tot ruimte voor improvisatie en vernieuwing. Hiervoor vormen en uitlaatkleppen te 

vinden in de klas, tegen de stroom overheidseisen en reorganisaties in, is een grote 

uitdaging aan docenten en managers op een school als de Amsterdamse School voor 

Gezondheidszorg.4

8.5. Zorgen voor de toekomst en de plaats van zorg
In de twintigste eeuw is zorg zich gaan verplaatsen, zoals Selma Sevenhuijsen het zo 
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mooi zei in haar oratie (2000), van vrouwen naar mannen, van binnen naar buiten, 

en binnen de medische wereld van hoog naar laag. Sinds de jaren zestig van de vorige 

eeuw verplaatst zorg zich ook van de ene groep vrouwen naar een andere groep 

vrouwen, van wit naar kleur, van rijk naar arm. Dit is geen nieuw verschijnsel, maar 

een variant op de verplaatsing van zorg tussen vrouwen van verschillende klassen 

in voorgaande eeuwen. Welgestelde dames besteedden hun zuigelingen immers 

uit aan minnen van lagere komaf. Gouvernantes en kindermeisjes stonden lager 

op de sociale ladder dan de familie van de kinderen voor wie zij zorgden, net als de 

Filippijnse en Indonesische au pairs, de crècheleidsters en de klassenassistenten van 

Marokkaanse, Surinaamse en Turkse komaf tegenwoordig. Dienstboden hoorden tot 

een andere klasse dan de mevrouwen die zij dienden, vergelijkbaar met de Ghanese 

en Nigeriaanse werksters van nu, die de huizen van tweeverdieners schoonmaken. 

Het verschil is dat aan het einde van de twintigste eeuw klasse en kleur met elkaar 

verweven zijn geraakt in de geseksueerde hiërarchie van de formele en informele 

arbeidsmarkt in de zorg en aanverwante dienstverlening. 

De verplaatsing van zorg en de mate en richting van de verplaatsing hangen 

samen met patronen van sociale ongelijkheid in de samenleving. De afgelopen 

decennia zijn minder vrouwen met een middenklasse positie vanzelfsprekend 

fulltime beschikbaar voor zorgen binnenshuis. Veel mensen besteden een groot deel, 

en dan vooral het dagelijkse, vieze, zware deel van het zorgen voor hulpbehoevende 

anderen als zieken, kinderen, ouderen en gehandicapten, het liefst uit aan “mindere 

anderen” (Abel en Nelson 1990, Tronto 1993). Deze neiging wordt gevoed door het 

overheidsbeleid van de afgelopen vijftien jaar dat het ideaal van actief burgerschap 

verbindt met betaald werk buitenshuis. De combinatie van zorg en ander werk komt 

door dit beleid verder onder druk te staan.  Mannen zijn in huis en directe omgeving 

nauwelijks meer gaan zorgen. Voor de noodzakelijke zorg aan hulpbehoevenden 

wordt in lijn met de historische traditie in de gezondheidszorg een beroep gedaan op 

telkens nieuwe groepen vrouwen die weinig andere keuzen hebben. Dit is duidelijk 

zichtbaar in de professionele gezondheidszorg waar het proces van afsplitsing van 

telkens lagere niveaus van beroepsuitoefening doorgaat. Voor routineklussen die 

niet de directe patiëntenzorg betreffen, zoals het schoonhouden van ziekenkamers 

en gangen, het verschonen van bedden en het rondbrengen van koffie en thee 

worden laagopgeleide vrouwen aangetrokken.5 Ook wordt de afgelopen tien jaar 

weer actief geworven onder vrouwen in het buitenland om - vaak tegen ongelijke 

beloning en minder gunstige arbeidsvoorwaarden - te werken in de Nederlandse 

zorgsector (Jonker en Scholten 2001). 

De eisen die aan de verplaatste, want geïnstitutionaliseerde en 

geprofessionaliseerde zorg gesteld worden, stijgen. Opa’s en oma’s, vaders en 

moeders, baby’s en peuters, schoolgaande kinderen, zieken en gehandicapten 

hebben volgens de maatstaven van deze tijd recht op optimale verzorging. De 
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waardering van de verplaatste zorg, zowel in materiële als in maatschappelijke en 

symbolische zin, blijft echter achter bij de kwaliteitseisen die gesteld worden. De 

ambivalentie in de waardering van de verplaatste zorg, van de vrouwen die het 

met of zonder diploma doen, van de meisjes die zich ervoor op laten leiden en van 

het diploma ervoor, geeft aan dat helpen en zorgen zelf van ondergeschikt belang 

worden gevonden in onze samenleving.6 Het blijft grotendeels “onaanzienlijk 

werk”, zoals de sociaal-geograaf Hans van Amersfoort het in zijn proefschrift over 

minderheden in Nederland uit 1974 kwalificeerde. 

In de verhalen van de leerling-helpenden, van de enthousiaste doorzetters, de 

twijfelaars en de afhakers, klinkt de worsteling met dit dilemma door. Enerzijds 

worden ze op school uitgenodigd helpen en zorgen als beroep serieus te nemen en 

moeten ze minimaal twee jaar allerlei modules en stages volgen om het diploma 

ervoor te halen. Anderzijds wordt neergekeken op de inhoud van wat ze op school 

leren en is de waarde van het diploma helpende op de arbeidsmarkt beperkt. 

Sommigen hebben daarbij hooggestemde idealen (“mensen helpen”); anderen 

moeten toch wat en dan maar dat. De verplaatsing van zorg, of het gebrek daaraan, 

vindt haar pendant in de verdeling van groepen jongeren over de verschillende 

beroepsopleidingen. Op de lagere beroepsopleidingen in de zorg zijn, althans 

in de grote steden, meisjes en vrouwen van kleur oververtegenwoordigd. De 

hoogste opleiding voor verpleegkundige (BOL 5) is vooral wit. Jongens zijn op de 

beroepsopleidingen in de gezondheidszorg op de vingers van één hand te tellen. 

Wie wordt aangezocht voor welk niveau van beroepsuitoefening of welk niveau 

van beroepsopleiding in de gezondheidszorg hangt nog steeds in grote mate af 

van afkomst en sociale positie, en dus van sekse, klasse en kleur als onlosmakelijk 

verbonden positiebepalers.

De verschillende manieren waarop leerling-helpenden en leerling-verzorgenden, 

afhakers en doorzetters, praatten over helpen en zorgen als beroep weerspiegelen de 

veelvormigheid in de beleving, waardering en interpretatie van helpen en zorgen 

in het dagelijks leven en in het beroepsveld van de zorg. Het kan plezierig en 

bevredigend zijn om te doen, maar ook vervelend en slopend. Het kan vies zijn, 

uitdagend, afwisselend, dankbaar, ontroerend, maar ook saai. Het is iets dat je moet 

leren doen en iets dat je al geleerd hebt. Je kunt het uit liefde doen en je kunt er je 

brood mee verdienen. Je kunt er iets goeds mee doen voor anderen en er misschien 

zelfs, zoals Fatim meent en de aureoolzoeksters uit voorbije eeuwen met haar, je 

plaats in de hemel mee verdienen, maar je kunt er anderen ook mee overheersen en 

kleineren (vgl. Abel en Nelson 1990). 

De veelvormigheid in de beleving, waardering en interpretatie van helpen 

en zorgen maakt duidelijk dat de betekenis van zorg situationeel en complex 

is, in de eerste plaats voor de leerling-helpenden uit mijn onderzoek, maar ook 

voor onderzoekers zoals ik. Wie voor wie en wat zorgt, is een vitale vraag (vgl. 



Weten hoe we bezig zijn

416

Brinkgreve 2001). De wijze waarop we regelen wie wanneer zorgt, hoe en onder 

welke voorwaarden, wisselt met de tijd en de maatschappelijke arrangementen. 

Het is een kwestie van macht en geld. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw 

dringt de vraag hoe zorg en ander werk te combineren zich in de levens van veel 

vrouwen en mannen in westerse landen op. Een slecht antwoord op deze vraag is 

een tweedeling, waarbij een bepaalde groep vrouwen - vrouwen van kleur - belast 

wordt met een onevenredig deel van zorg buiten en binnenshuis en van meisjes van 

kleur verwacht wordt dat ze zich blijmoedig voegen in een traject van zorgen voor de 

huishoudens, de lichamen en het welbevinden van meest witte anderen. Een verdere 

verschraling van zorg, door onvoldoende tijd en aandacht voor de menselijke maat 

ervan, is evenmin gewenst. Wat dan wel? De roep om herwaardering van zorg - een 

omgekeerde verplaatsing van zorg, van buiten naar binnen, door het recht terug 

te eisen zelf voor huis, haard en geliefden/hulpbehoevenden te zorgen, in goede 

balans met werken buitenshuis, uit welbegrepen eigenbelang - klinkt mooi (vgl. 

Sevenhuijsen 2000 en 2001, Brinkgreve 2001). Hij is echter in het leven van alledag 

moeilijk te organiseren op grote schaal, zonder ingrijpende wijzigingen in onze 

maatschappelijke arrangementen die op hun beurt politiek draagvlak vereisen. Hij 

geeft zich ook te weinig rekenschap van de verschillende interpretaties van zorg, 

die verbonden zijn met de verschillende machtsposities die mensen innemen in de 

samenleving. Hij hangt bovendien te dicht aan tegen de opvatting dat gebrek aan 

waardering voor helpen en zorgen als beroep een kwestie van imago is, die met een 

of meer beeldvormingscampagnes te verhelpen zou zijn. 

Het is de vraag of jongeren die tijdens de looptijd van mijn onderzoek al dan 

niet bewust of positief kozen voor scholing in de zorg, en anderen na hen, zich 

aangesproken voelen door academische en politieke discussies over de plaats van 

zorg. Zij worden dagelijks geconfronteerd met tegenstrijdige boodschappen hoe 

succesvol te zijn en iemand te worden in deze maatschappij. Naar hun ervaringen 

wordt weinig gevraagd en nog minder geluisterd. Ze hebben de keuze zich te voegen 

in het pedagogisch regime en de heersende zorgcultuur in het beroepsveld, van 

richting te switchen of buiten de boot te vallen. 

8.6. De etnografische dialoog - reflectie op gehanteerde onderzoeksmethoden
Ruim vijf jaar leefden de verhalen van Amsterdamse leerling-helpenden en de 

verhalen van leerkrachten over hen in mijn hoofd, tijdens het schrijven van dit 

boek. Telkens opnieuw probeerde ik de verhalen te doorgronden, te koppelen aan 

wat ik zag in de klas en aan wat ik las over opgroeien, schoolgaan, kiezen, (leren) 

helpen en zorgen in Nederland. Surély wilde dat ik zou vertellen hoe het gaat op de 

opleiding en dat heb ik gedaan. Met het verhaal dat ik weefde rond de verhalen van 

anderen verbond ik verschillende niveaus van kijken en verschillende perspectieven 
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met elkaar. Het werd een (inter)subjectief weefsel over de betekenis van opleiden 

en opgeleid worden voor de zorg in Amsterdam. Het weefsel bracht met name de 

leerlingen nabij en nodigde de lezer uit zich in hen te verplaatsen. 

Ook na vijf jaar is het weefsel niet compleet en roept het nieuwe vragen op.7 Dit 

is inherent aan de gehanteerde methoden van onderzoek en wordt versterkt door 

de gekozen feministisch-antropologische, reflexieve invalshoek. De methoden: 

levensverhaalinterviews, veldwerk en participerende observatie zijn vanwege 

hun eclectische en intersubjectieve aard altijd lichtelijk problematisch voor 

antropologen zelf en vaak nog meer voor andere wetenschappers. Ze zijn tijdrovend 

en plaatsgebonden. Het aantal verzamelde verhalen en opgetekende observaties is 

beperkt. Dit stelt grenzen aan de generaliseerbaarheid van de interpretaties (Aalten 

2002). 

De Amerikaanse antropologe Margery Wolf omschrijft het doen van veldwerk als 

het op de juiste tijd aanwezig zijn op de juiste plaats om de juiste vragen te stellen 

aan de juiste personen (1992: 128). Jammer genoeg, voegt zij eraan toe, weten we 

zelden wat de juiste plaats, tijd en vragen zijn, noch wie de juiste mensen zijn, totdat 

we ons onderzoek afronden en weer naar huis gaan. Bovendien is het onderzoek per 

definitie onaf: elke keer dat we teruggaan naar het veld zijn de mensen die we vragen 

stelden veranderd en dagen nieuwe ontmoetingen en inzichten ons uit een volgende 

laag van betekenis af te pellen. Dit is precies wat ik ervaren heb en wat het schrijven 

van dit boek moeilijk maakte (vgl. Ramdas 2003).8  

Problematisch is voorts de schijn van authenticiteit die een etnografie opwekt, 

door mensen hun verhaal in eigen woorden te laten vertellen. Hetzelfde geldt voor 

een verzameling levensverhalen. De Deense antropologe Kirsten Hastrup noemt 

dit aspect de centrale paradox van de antropologie: hoezeer de etnograaf de ander 

ook benadert als gelijkwaardig historisch subject, hoeveel uitspraken van haar zij 

verbatim weergeeft, zij objectiveert de ander noodzakelijkerwijs toch, door over 

haar te schrijven en haar woorden te interpreteren. Met andere woorden, etnografie 

is een proces van othering the other (Hastrup 1995: 4-6, Narayan 1993, Edwards 1996, Lal 

1996). De uitdaging aan de etnograaf is zichzelf in dit proces mee te nemen en door 

de ogen van de ander naar zichzelf te kijken. Het interviewen en deelnemen wordt 

dan een daad van toenadering tussen zelf en ander. Hierdoor kan de schijnbaar 

gekende omgeving - een school in Amsterdam - vreemd gemaakt worden en komt 

er ruimte deze omgeving in haar eigenaardigheid te bestuderen en ter discussie te 

stellen. Wat gebeurt er, waarom zo en kan het ook anders?

Opnieuw kom ik bij de vraag of liever de opdracht die twee leerlingen me 

meegaven in het veld: bekendmaken om verandering te bewerkstellingen. Ook 

in feministisch-antropologische kringen leeft tegenwoordig het besef dat het 

idealistisch en misschien zelfs naïef is om een directe koppeling te veronderstellen 

tussen onderzoek en actie. Machtsverhoudingen veranderen niet op het moment 



Weten hoe we bezig zijn

418

dat ze ter discussie gesteld worden. Deze constatering geeft de beperkingen aan van 

de oproep tot culturele, maatschappelijke en morele transformatie van Sevenhuijsen 

en Brinkgreve, om zorgen te erkennen als integrale, waardevolle en zinvolle praktijk 

in ons dagelijkse bestaan. Het veranderen van de werkelijkheid op de Amsterdamse 

School voor Gezondheidzorg was niet mijn opzet. Toch vond ik het verlangend 

uitgesproken verzoek een interessante, verontrustende opdracht die me tijdens het 

schrijven achtervolgde. Het dwong tot nadenken over de oorsprong en de reikwijdte 

van de kennis die ik met het schrijven produceerde over het doen en laten op de 

opleiding voor helpende in Amsterdam. 

Anders geformuleerd luidt de vraag wat voor belang de leerlingen die ik 

interviewde en volgde in de klas hebben bij het soort kennis dat ik met dit boek, 

een combinatie van biografie en etnografie, hoop bij te dragen. De leerlingen 

vervolgden inmiddels hun weg richting arbeidsmarkt en volwassenheid. De 

meesten verloor ik uit het oog. Slechts een enkeling zal het boek ter hand nemen. 

Moeten de leerkrachten er dan wat mee, opdat zij toekomstige generaties leerlingen 

opener benaderen? Is het een boek voor beleidsmakers en onderwijshervormers? 

Voor wie heb ik het eigenlijk geschreven en wat voor soort kennis heb ik ermee 

voortgebracht? 

De Nederlandse antropologe Joke Schrijvers (1999) stelt na ruim dertig jaar 

ervaring met veldwerk onder vrouwen dat de vraag voor wie ons werk nut heeft niet 

bevredigend en al helemaal niet eenduidig beantwoord hoeft te worden. Het stellen 

van de vraag helpt om zo dicht mogelijk bij het perspectief te blijven van de minst 

machtigen, wier situatie het vertrekpunt vormde van het onderzoek. Met de vraag 

in het achterhoofd blijven we kritisch en analytisch omgaan met de dynamiek van 

de machtsverhoudingen waarin onderzoek zich afspeelt. Ook biedt de vraag ruimte 

om de onderzoeksagenda mede te laten bepalen door de belangen en wensen van 

hen die in het dominante denken over school, beroep en succes nauwelijks een stem 

hebben. Schrijvers meent dat deze opstelling geen gemakzuchtige toevlucht tot 

meerstemmigheid betekent, maar dwingt tot het maken van een keuze aan welke 

kant we staan en welke stemmen we tot de wetenschap en politiek willen helpen 

door te dringen. 

Ik sluit me bij Schrijvers’ overtuiging aan, met de kanttekening dat het kiezen van 

een kant noodzakelijk is, maar op zijn beurt in zichzelf ook problematisch. Verhalen 

van onderop spreken nooit voor zich en komen niet onversneden tot de lezer. Ze 

ontstaan in de ontmoeting met iemand die van een andere kant komt, iemand met 

een ander referentiekader en andere ervaringen, een wetenschapper. Vanuit een 

feministisch-antropologisch, reflexief kader vraagt dit om uitdrukkelijke erkenning 

van de betrokkenheid van de onderzoeker. Dit niet zozeer als een tekortkoming 

van etnografisch en biografisch onderzoek, maar juist als één van de kwaliteiten 

ervan. Betrokkenheid bij een onderwerp en een bepaalde (onderzoeks)groep is altijd 
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verbonden met het levensverhaal en het wereldbeeld van de onderzoeker. De Britse 

sociologe Liz Stanley (1990) wijst op de onvermijdelijke vermenging van biografie 

en autobiografie in biografisch onderzoek, die, mits erkend, de accountability van 

wetenschappers en hun werk ten goede komt. De feministische sociologen Kathy 

Davis en Christien Brinkgreve onderschrijven haar stelling en voeren haar nog een 

stap verder. “Onze stelling is dat biografie er altijd toe doet, in het werk van mensen, 

in hun wetenschappelijk werk, in de verhalen die ze vertellen. Dit geldt ook voor 

de verhalen die als objectief te boek staan, de objectief gedachte wetenschappelijke 

verhalen over mensen en samenlevingen” (Davis en Brinkgreve 2002: 15-16). Het 

kiezen van de kant van de leerlingen, het willen helpen doordringen van hun 

verhalen over opgroeien, schoolgaan en al dan niet kiezen voor helpen en zorgen als 

beroep, heeft te maken met mijn eigen ervaringen en met de gevolgtrekkingen die 

ik eraan verbind. 

Presentaties van verhalen van onderop in een wetenschappelijke vorm waarin 

biografie, etnografie en autobiografie in de dialectiek tussen betrokkenheid en 

distantie samenvloeien veranderen de dagelijkse werkelijkheid op in dit geval een 

beroepsopleiding voor de zorg niet. Ze kunnen wel helpen vertekeningen recht 

te trekken die zijn ontstaan door de verhalen van machtiger vertellers. Ze bieden 

tegenwicht tegen stereotiepe beeldvorming. De Italiaanse historicus Alessandro 

Portelli, wiens opvattingen over de aard en praktijk van mondelinge geschiedenis 

een bron van inspiratie zijn voor mijn antropologische praktijk, verwoordt het 

politieke dilemma van een dergelijke presentatie heel mooi: “... oral history can 

never be told without taking sides, since the ‘sides’ already exist inside the telling. 

And no matter what their personal histories and beliefs may be, historians and their 

‘sources’ are hardly ever on the same ‘side’. The confrontation of their different 

partialities – confrontation as ‘conflict’, and confrontation as ‘search for unity’ – is 

one of the things which make oral history interesting” (Portelli 1991: 57-58). 

Er zijn meerdere kanten aan het weefsel dat ik gemaakt heb. Ik koos de kant van 

de leerlingen en ging met hen een empathische dialoog aan. Ik keek en luisterde 

naar de kant van de leerkrachten en andere betrokkenen in het veld en probeerde 

naast mijn getrainde, kritische blik mijn oog ook te oefenen in looking for goodness 
(vgl. Lightfoot 1983). Dit was misschien nog wel het moeilijkste onderdeel aan de 

hele onderneming en is wellicht ook het minst geslaagde. Ik schakelde heen en 

weer tussen de gedachtewereld van de leerlingen en die van het personeel op de 

Amsterdamse School voor Gezondheidszorg. Ik plaatste mijn observaties en de 

beluisterde, opgetekende verhalen in de figuratie van de reusachtige school die het 

Regionaal Opleidingencentrum Amsterdam en omstreken vormt,  en in een ruimer 

cultuur-historisch kader. Ik kwam zelf van een andere kant en sta nog steeds elders. 

Het weefsel vraagt om voortborduren en ontrafelen. Ik heb geen laatste woord over 

de ‘harde’ werkelijkheid op de opleiding voor helpende aan de Amsterdamse School 
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voor Gezondheidszorg, over de betekenis van het opgroeien, het leren helpen en 

zorgen in een multiculturele stad als het huidige Amsterdam, of over de plaats van 

zorg. Ik heb geen andere oplossing dan luisteren, vanuit de wens dat onderwijs 

ondanks alles toch bevrijdend werkt en zorg meer plaats krijgt in ons dagelijks 

samenleven.
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1 Leerkrachten blijven klagen dat ouders, met name die met een achtergrond van migratie of vlucht, 
niet geïnteresseerd zijn in de beroepsopleiding die hun kinderen volgen. Ze meten dit af aan de 
meestal geringe opkomst bij ouderavonden. Het wordt tijd dat naar nieuwe wegen gezocht wordt 
de kloof tussen school en ouders te overbruggen, ook in het beroepsonderwijs. 

2 Een goed startpunt voor het interculturaliseren van de eigen onderwijspraktijk bieden de 
publicaties van Parel, landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen. Ook aardig is 
het handzame boek van Liesbeth van ‘t Hof, Intercultureel leren in de klas van A tot Z, ‘s-Hertogenbosch: 
Projectgroep ICO 1998. 

3 Onderwijskundige Jan Vermunt verwijst in zijn oratie bij de aanvaarding van de Leerstoel eredoctor 
prof.dr. L. Verhaegen, voor didactiek van het hoger onderwijs, kort naar het leren van ervaren 
docenten, ofwel teacher learning. Er is weinig onderzoek naar gedaan. Uit een kleinschalig onderzoek 
waaraan Vermunt zelf meedeed (Van Eekelen, Boshuizen en Vermunt, te verschijnen) komt naar 
voren dat de meeste leerervaringen die docenten rapporteerden niet van tevoren waren gepland. 
Het soort leerervaringen betrof het vergroten van vak- of zelfkennis, didactiek of schoolorganisatie. 
Het meest gerapporteerd werd leren van anderen en leren door te doen; het minst gerapporteerd 
werd leren door te lezen, leren door na te denken en leren van fouten. In de praktijk, concluderen 
de onderzoekers, betekent dit laatste vaak “dat in de lerarenkamer ideeën worden opgedaan 
van collega’s die dan vervolgens in de eigen klas worden uitgeprobeerd”. Vermunt, De kracht van 
onderwijsmethoden en de kwaliteit van het leren: voorbereiden op levenslang leren, inaugurele rede, 21 november 
2002, Universiteit van Leiden, pp. 8-9. Meer onderzoek naar het leren van ervaren docenten en 
onderwijzers, niet alleen in het hoger onderwijs, lijkt zeer wenselijk. Met de daaruit verkregen 
inzichten kan de super- en intervisie van beginnende en ervaren beroepskrachten in het onderwijs 
beter vormgegeven worden, wat uiteindelijk de kwaliteit van de onderwijspraktijk beduidend kan 
verbeteren. 

4 De verhalen die ik na afsluiting van het veldwerk in juni 2000 hoorde over veranderingen in aanpak en 
denken in de sinds 2001 samengevoegde teams van de opleidingen voor helpende gezondheidszorg 
en helpende welzijn in de Gaasterland stemmen hoopvol. Het team van gezondheidszorg wordt 
meegetrokken met de ontwikkelingen die op de Gaasterland al in gang waren gezet in het team 
van welzijn (invoering van het vut-model (vooruitkijken, uitvoeren, terugkijken), deskundig- 
heidsbevordering op het gebied van activerende didactiek en competentiegericht leren, taalbeleid 
en taalgericht vakonderwijs, herziening van de leerlingbegeleiding, flexibeler trajecten). De 
uitdagingen zijn er niet minder om. De school “verzwart” nog meer, witte leerlingen wijken 
uit naar het ROC in Hoofddorp. De instroom van leerlingen met leer- en gedragsproblemen en 
leerlingen uit het speciaal onderwijs neemt toe. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd, waarbij 
elke leerling een persoonlijk portfolio heeft, een papieren neerslag van haar kunnen. Zoals een 
bevlogen docent verzucht: “Als je net met zijn allen de ene verandering aangedurfd en doorgevoerd 
hebt, staat de volgende al weer voor de deur” (informeel gesprek, juni 2003).

5  In de schoonmaak werken ook veel mannen van kleur.
6  Een groep die opkomt voor het belang en de waarde van zorg zijn de moeders die het recht claimen 

zelf voor hun eigen kinderen te zorgen, in plaats van gehoor te geven aan de plicht die de overheid 
in toenemende mate oplegt betaald werk te verrichten buitenshuis. Hoe oprecht hun wens ook 
is, vanuit feministisch oogpunt is het toewijzen van deze claim zonder grondige herziening van 
de arbeidsdeling en tijdsindeling van mannen en vrouwen in groter verband niet wenselijk. Hun 
claim geeft echter wel aan waar het wringt in de huidige organisatie van onze samenleving. 

7  De vragen die het doen van dit onderzoek oproept zijn legio en vragen om vervolgonderzoek, 
wederom op verschillende niveaus: leerlingen, leerkrachten en scholen, zorginstellingen en de 
samenleving in wijdere zin. Hoe verging het de leerlingen die voortijdig afhaakten of overstapten 
naar een andere opleiding? Wie van de succesvolle leerlingen, de doorzetters, werkt momenteel in 
de zorg en met hoeveel plezier en overtuiging? Slagen de echte stapelaars erin een hbo-diploma 
te halen en carrière te maken als verpleegkundige in een ziekenhuis? Hoe kijken zij, door de wol 
geverfd, terug op hun tijd op de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg? Wie volgen er nu, 
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vijf jaar later, een basisberoepsopleiding in de zorg en wie kiest daarbinnen enthousiast voor de 
ouderenzorg? En hoe gaat het met het team van de opleiding voor helpende gezondheidszorg, dat in 
2001 noodgedwongen verhuisde naar de Gaasterlandstraat, om te gaan samenwerken met het team 
van de nieuwe opleiding helpende welzijn? Gaat het er op vergelijkbare basisberoepsopleidingen 
in andere grote steden ook zo toe of zijn er praktijken waar we in Amsterdam van kunnen leren? 
Beweegt een meer inclusieve en roldoorbrekende benadering van jongeren op het vmbo en 
in het beroepsonderwijs meisjes en jongens tot andere keuzen in opleiding en beroep? Wat is 
het effect en rendement van vernieuwende didactische arrangementen als probleemgestuurd 
onderwijs in verschillende sectoren van het beroepsonderwijs? Hoe denken leerkrachten over het 
onderwijs dat zij geven en wat bepaalt de bereidheid om waar nodig verandering te brengen in 
hun onderwijspraktijk? Hoe zien zij de relatie tussen opleidings- en beroepsveld en hoe kan die 
relatie volgens hen verbeterd worden? Op landelijk niveau zou het interessant zijn de inzichten 
uit de hoogtijdagen van de onderwijsexperimenten in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 
nog eens onder de loep te nemen en te kijken welke, mits vertaald naar deze tijd, bruikbare 
aanwijzingen bevatten voor het inclusiever en beter maken van de huidige onderwijspraktijken. 
Ten aanzien van de zorginstellingen levert onderzoek naar het effect van diversiteit op de 
werkvloer, naar de mogelijkheden van het interculturaliseren en verbeteren van zorgpraktijken en 
zorgbeleid mogelijk interessante uitkomsten op. Ook een inventarisatie van goede praktijken en 
knelpunten in de beroepsvormingspraktijk in zorginstellingen zou waardevolle inzichten kunnen 
opleveren voor het herijken van het zorgonderwijs. Een interdisciplinaire aanpak van dergelijk 
onderzoek, met oog en oor voor wat mensen zeggen en doen, voor wat hen beweegt en frustreert, 
is daarbij essentieel. Het voorkomt dat we blijven aanmodderen met het huidige en toekomstige 
personeelstekort in de zorgsector en ons heil zoeken in imagocampagnes die zorgen als het enige 
ware werk propageren of in politieke debatten over de (on)wenselijkheid van het aantrekken van 
zorgverleners uit het buitenland, over de hoofden van de mensen - vrouwen - die het eigenlijke 
werk doen, het helpen en verzorgen van mensen die het nodig hebben.

8  Journalist Anil Ramdas schrijft naar aanleiding van de demonstratie in Amsterdam-west waar een 
politieman een “Marokkaanse messentrekker” heeft doodgeschoten (augustus 2003) een mooie 
column over het dilemma van oordelen en begrijpen. Hij stelt dat hoe langer je ergens bent en 
hoe meer je over iets weet, met name ook vanuit verschillende perspectieven, des te moeilijker het 
wordt erover te oordelen. Dit wijt hij aan het “oergevaarlijke verschijnsel” begrip, dat dan gaat 
meespelen. “Men zegt dat je iets eerst moet begrijpen voordat je het beoordeelt, maar hoe meer 
je begrijpt, vanuit meer kanten en standpunten, hoe minder je het ene of het andere gelijk kunt 
geven... Het is een lastig, hardnekkig en irritant dilemma, oordelen en begrijpen, en misschien 
is het niet eens zo onverstandig om maar gewoon te beschrijven, als een sport op zich, zonder 
morele bedoelingen. Dan weet je misschien niet meteen wat je eraan hebt, maar het is opgetekend, 
vastgelegd, getoond.” Ramdas, ‘Het moeras van begrip’, NRC, 1 september 2003. 
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Deelkwalificaties van de
 opleiding Helpende Gezondheidszorg

In totaal zijn er voor de opleiding voor helpende zes deelkwalificaties en 

drieënveertig eindtermen vastgesteld, gemiddeld vijf per deelkwalificatie, die op 

hun beurt onderverdeeld zijn in twee of meer aspecten. Zie ook bijlage 3 voor een 

selectie van de eindtermen van de opleidingen Helpende Gezondheidszorg en 

Verzorgende. Deelkwalificaties en eindtermen zijn vastgelegd in Gekwalificeerd voor de 
toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Eindrapport Commissie 
Kwalificatiestructuur, Zoetermeer/Rijswijk juni 1996. Zie aldaar voor een compleet 

overzicht de pagina’s 28-31 en 40-46.

201 Methodisch werken

202 Zorg voor de huishouding

203 Ondersteuning ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)

204 Interactie in beroepssituaties

205 Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering helpende

206 Ontwikkelingen in de maatschappij I
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Activiteiten en interventies van verpleegkundigen, 
verzorgenden en helpenden

Om de samenhang tussen de activiteiten van verpleegkundigen, verzorgenden en 

helpenden te benadrukken zijn ze in Gekwalificeerd voor de toekomst  (1996) in schema 

gezet, in zes clusters. Het schema is bedoeld als referentiekader en instrument 

in de communicatie tussen zorginstellingen en opleidingen. Het vormt de basis 

voor de curricula van de verschillende opleidingen in de gezondheidszorg. De 

indeling in clusters is gebaseerd op de clustering van taken en eindtermen in de 

eindrapportage van eerdere regionale experimenten ter voorbereiding op het 

herzien van de kwalificatiestructuur van de beroepen in de gezondheidszorg 

(Heitink 1995). 

De verschillen tussen en de overeenkomsten in de verpleegkundige, 

verzorgende en helpende beroepsuitoefening komen volgens de makers van de 

kwalificatiestructuur slechts ten dele tot uitdrukking in beschreven activiteiten 

en interventies. “De verschillen blijken vooral uit de wijze waarop, de diepgang 

waarmee en de condities waaronder de taken worden uitgevoerd. Deze zijn uit 

het overzicht niet af te lezen.” Gekwalificeerd voor de toekomst, 1996, p. 11. Zie voor 

een toelichting op het schema de pagina’s 11-17, ‘Kwalificatieniveaus’. De term 

activiteiten spreekt voor zich. De term interventies betreft twee soorten handelingen: 

a. verpleegkundige “handelingen, die een cliënt van zijn huidige toestand naar de 

beoogde toestand moeten helpen”, dat wil zeggen “(E)lke directe zorghandeling 

die een verpleegkundige ten behoeve van een cliënt verricht”; b. “handelingen, 

uitgevoerd in interdisciplinair verband, gericht op de opheffing van de beperkingen 

of handicaps van een patiënt / cliënt, of op de reductie van de sociale nadelen van 

de beperkingen en handicaps tot een minimum”, gericht op de persoon en haar 

omgeving. Gekwalificeerd voor de toekomst, 1996, p. 136.

1. Methodische beroepsuitoefening

1.a. Verzamelen en interpreteren van gegevens

1.b. Plannen van zorg

1.c. Uitvoeren van zorg

1.c.1. Basiszorg (somatisch en psychosociaal)

1.c.2. Verpleegtechnische handelingen

1.c.3. Zorg voor de omgeving

1.d. Evalueren van en rapporteren over verleende zorg

2. Preventie, gvo (gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) en voorlichting

3. Coördineren en organiseren van zorg

4. Werkbegeleiding

5. Kwaliteitszorg

6. Deskundigheidsbevordering
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Selectie van de eindtermen van de opleidingen Helpende 
Gezondheidszorg en Verzorgende

De eindtermen van de verschillende beroepsopleidingen in de gezondheidszorg 

zijn integraal opgenomen in Gekwalificeerd voor de toekomst (1996). Ze zijn 

geformuleerd als een samenhangende verzameling uitspraken over de essentie 

van het beroep en de beroepsgroep, de centrale beroepsactiviteiten, en de mate 

van “verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer” in de beroepsuitoefening 

(p. 12). De eindtermen zijn van toepassing op “zorgvragers met beperkte 

zelfzorgmogelijkheden” (p. 40). Bij de eindtermen van de verschillende 

deelkwalificaties moet volgens de samenstellers de beroepshouding 

(deelkwalificatie 204) geïntegreerd worden (ibidem). 

Sommige deelkwalificaties van lagere beroepsopleidingen zijn ook verplicht 

voor de hogere opleidingen, zoals deelkwalificatie 202 Zorg voor de huishouding 

(Helpende en Verzorgende) en 206 Ontwikkelingen in de maatschappij I 

(Helpende, Verzorgende en Verpleegkundige (niveau 4)). Het diploma is een 

set certificaten per deelkwalificatie. Bij doorstroming geldt vrijstelling voor al 

behaalde certificaten. 

Hieronder zijn de eindtermen weergegeven van drie van de zes deelkwalificaties 

van de opleiding Helpende Gezondheidszorg: 202 Zorg voor de huishouding, 

203 Ondersteuning ADL en 204 Interactie in beroepssituaties. Ter vergelijking 

zijn de eindtermen van de deelkwalificatie 304 Verplegende elementen van 

de opleiding voor Verzorgende opgenomen. Zie voor een compleet overzicht 

van deelkwalificaties en eindtermen van de opleiding voor Helpende en de 

vervolgopleiding Verzorgende Gekwalificeerd voor de toekomst, 1996, pp. 40-72.

Deelkwalificatie 202 Zorg voor de huishouding
01  De afgestudeerde kan huishoudelijke taken plannen, rekening houden 

met de mogelijkheden van de zorgvrager, diens naasten of van een 

(leef)groep. 

02  De afgestudeerde kan de woonomgeving van een zorgvrager op orde   

 houden

      Dat betekent:

1. werkzaamheden verrichten voor dagelijks of wekelijks onderhoud;

2. zorgen voor het werkmateriaal:

-onderhouden

-aanschaffen
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3. de ziekenkamer van de zorgvrager op orde houden;

4. voorwerpen desinfecteren;

5. de verschillende manieren noemen waarop schoonmaak en onderhoud 

georganiseerd zijn.

03  De afgestudeerde kan zorgen voor een sfeervolle omgeving.

04  De afgestudeerde kan zorgen voor de voeding.

      Dat betekent:

1. boodschappen doen;

2. de levensmiddelenvoorraad beheren;

3. dranken, tussengerechten, broodmaaltijden en warme maaltijden 

verzorgen;

4. rekening houden met voedings- en dieetvoorschriften;

5. helpen bij het maken van menukeuzes;

6. de verschillende manieren noemen waarop de maaltijdvoorziening 

georganiseerd kan zijn.

05  De afgestudeerde kan zorgen voor kleding en schoeisel.

      Dat betekent: 

1. in overleg met de zorgvrager en/of naasten kleding, linnengoed en 

schoeisel aanschaffen;

2. een zorgvrager en/of diens naasten adviseren over kleding, linnengoed 

en schoeisel;

3. de was verzorgen;

4. schoeisel en kleding onderhouden;

5. de verschillende manieren noemen waarop de wasverzorging 

georganiseerd kan zijn.

06  De afgestudeerde kan bij de zorg voor de huishouding de voorschriften  

 toepassen.

      Dat betekent: 

1. hygiënisch werken;

2. veilig werken;

3. ergonomisch verantwoord werken;

4. milieubewust werken;

5. kostenbewust werken.

07  De afgestudeerde kan de zelfzorg van een zorgvrager met betrekking tot de 

huishouding geheel of gedeeltelijk overnemen. 



Bijlage 3

453

Deelkwalificatie 203 Ondersteuning ADL 
01  De afgestudeerde kan met betrekking tot ondersteuning ADL taken 

plannen, rekening houdend met de mogelijkheden van een zorgvrager, 

diens naasten of van een (leef)groep.

02  De afgestudeerde kan een zorgvrager helpen bij de persoonlijke   

 verzorging.

      Dat betekent: 

1. hulp bieden bij het aan- en uitkleden;

2. hulp bieden bij het wassen;

3. hulp bieden bij de uiterlijke verzorging;

4. hulp bieden bij het gebruik van hulpmiddelen.

03  De afgestudeerde kan een zorgvrager helpen bij eten en drinken.

      Dat betekent:

1. hulp bieden bij het eten en drinken;

2. de eetlust stimuleren.

04  De afgestudeerde kan een zorgvrager helpen bij de uitscheiding.

      Dat betekent:

1. hulp bieden bij de toiletgang;

2. incontinentiemateriaal toepassen;

3. hulp bieden bij het opgeven van sputum;

4. hulp bieden bij het braken;

5. hulp bieden bij de menstruatie;

6. hulp bieden bij hevige transpiratie.

05 De afgestudeerde kan een zorgvrager helpen bij mobiliteitsproblemen.

      Dat betekent:

1. een zorgvrager helpen bij het voortbewegen;

2. tillen en verplaatsen van een zorgvrager;

3. een zorgvrager helpen bij het vinden van een geschikte 

lichaamshouding;

4. een zorgvrager stimuleren tot beweging.

06  De afgestudeerde kan het bed van de zorgvrager verzorgen.

      Dat betekent:

1. bed opmaken;

2. diverse soorten bedden hanteren;
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3. hulpmiddelen toepassen bij bedverzorging.

07  De afgestudeerde kan ondersteuning geven bij de ademhaling 

 en temperatuurregulatie van een 

      zorgvrager.

      Dat betekent:

1. de houding en beweging van een zorgvrager aanpassen;

2. de kleding van een zorgvrager aanpassen;

3. de omgevingstemperatuur van een zorgvrager aanpassen.

08  De afgestudeerde kan het slaapcomfort bevorderen van een zorgvrager.

09  De afgestudeerde kan adequaat reageren bij ongevallen en in onvoorziene  

 situaties.

010  De afgestudeerde kan bij ondersteuning ADL de voorschriften toepassen.

        Dat betekent:

1. hygiënisch werken;

2. veilig werken;

3. ergonomisch verantwoord werken;

4. milieubewust werken;

5. kostenbewust werken.

011  De afgestudeerde kan de zelfzorg van een zorgvrager met betrekking tot 

ADL geheel of gedeeltelijk overnemen.

012  De afgestudeerde kan de zelfredzaamheid van een zorgvrager stimuleren.

        Dat betekent: 

1. de zelfredzaamheid van een zorgvrager bevorderen;

2. voorwaarden scheppen om mantelzorg te doen plaatsvinden;

3. de betrokkenheid van de naasten bij de hulpverlening bevorderen.

013  De afgestudeerde kan een zorgvrager helpen bij het structureren van tijd.

        Dat betekent:

1. regels en gewoonten hanteren;

2. een zorgvrager stimuleren bij een zinvolle tijdsbesteding.

014  De afgestudeerde kan een groep zorgvragers begeleiden bij dagelijkse   

 routinematige bezigheden.
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Deelkwalificatie 204 Interactie in beroepssituaties
01  De afgestudeerde kan een functionele samenwerkingsrelatie hebben met 

een zorgvrager en diens naasten.

 Dat betekent:

1. initiatief nemen tot het leggen van contact;

2. adequaat communiceren met een zorgvrager;

3. werkbare afspraken maken;

4. gemaakte afspraken nakomen;

5. feedback, waardering en kritiek hanteren;

6. handelen in conflictsituaties;

7. omgangsvormen hanteren;

8. een zorgvrager informeren over de te verlenen zorg.

02 De afgestudeerde kan het element van beroepshouding ‘respect tonen voor 

de zorgvrager’ integreren bij de uitvoering van de eigen taken.

 Dat betekent:

1. respect tonen voor de zorgvrager ongeacht de sociale of economische 

status, de opleiding, het ras en de sekse van de zorgvrager:

- de wensen en de gewoonten;

- de leeftijd;

- de waarden en normen;

- de levensbeschouwelijke en culturele achtergronden;

- de privacy van een zorgvrager;

- de grenzen van een zorgvrager;

- de emoties en gevoelens van een zorgvrager;

2. de afhankelijkheid van een zorgvrager hanteren;

3. de autonomie van een zorgvrager bevorderen;

4. de verantwoordelijkheid van een zorgvrager hanteren;

5. zorgvuldig handelen bij intimiteiten.

03 De afgestudeerde kan het element van beroepshouding ‘functioneel 

handelen’ integreren bij de uitvoering van de eigen taken.

 Dat betekent:

1. verantwoordelijkheid dragen voor eigen taken;

2. de eigen grenzen bewaken;

3. de eigen emoties en gevoelens respecteren;

4. werk en privé gescheiden houden;

5. het beroepsgeheim hanteren;

6. machtsmisbruik voorkomen;

7. zorgvuldig handelen inzake ethische vragen en dilemma’s.
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04 De afgestudeerde kan het element van beroepshouding ‘zich assertief 

opstellen als hulpverlener en als werknemer’ integreren bij de uitvoering 

van de eigen taken.

Dat betekent:

1. eigen mening en wensen naar voren brengen;

2. opkomen voor de eigen positie:

       -rechten en plichten weten;

3. adequaat handelen bij ongewenste intimiteiten;

4. adequaat handelen bij fysieke agressie;

5. onderhandelen met collega’s, leidinggevende en zorgvrager.

05 De afgestudeerde kan het element van beroepshouding ‘zich collegiaal 

opstellen’ integreren bij de uitvoering van de eigen taken. 

 Dat betekent:

1. samenwerken met collega’s, mantelzorg en vrijwilligers;

2. respect tonen voor de levensbeschouwelijke en culturele 

achtergronden van collega’s;

3. eigen werkwijze en beroepshouding bespreekbaar maken;

4. een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in het team;

5. zorgvuldig handelen in conflictsituaties;

6. feedback, waardering en kritiek hanteren.

06 De afgestudeerde kan met een zorgvrager en diens naasten omgaan in 

situaties van ernstig lijden, sterven en rouw.

Deelkwalificatie 304 Verplegende elementen
01 De afgestudeerde kan de eigen rechtspositie omschrijven ten aanzien van  

 de voorbehouden 

handelingen (volgens wet- en regelgeving).

Dat betekent:

1. weergeven wat een voorbehouden handeling is;

2. de betekenis van een voorbehouden handeling omschrijven;

3. ten aanzien van de voorbehouden handelingen de consequenties voor 

het eigen gedrag omschrijven.

02  De afgestudeerde kan een zorgvrager helpen bij de opname van voeding  

 en vocht.

 Dat betekent:
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1. sondevoeding toedienen.

03 De afgestudeerde kan een zorgvragen helpen bij de uitscheiding.

 Dat betekent:

1. een stoma verzorgen;

2. een zorgvrager met een suprapubische catheter verzorgen.

04 De afgestudeerde kan medicijnen toedienen.

 Dat betekent: 

1. het medicijngebruik controleren;

2. het medicijngebruik registreren;

3. medicijnen uitzetten;

4. medicijnen toedienen:

      -oraal

      -rectaal

      -vaginaal

      -via de huid

      -via de slijmvliezen

5. medicijnen toedienen:

      -via de luchtwegen

6. medicijnen toedienen per injectie:

      -subcutaan

      -intramusculair

7. oplossingen en verdunningen maken.

05 De afgestudeerde kan wonden verzorgen.

 Dat betekent:

1. rode wonden verzorgen;

2. gele wonden verzorgen;

3. zwarte wonden verzorgen;

4. zwachteltechnieken toepassen;

5. een zorgvrager met decubitus en/of smetten verzorgen.

06 De afgestudeerde kan een tracheacanule en een tracheastoma verzorgen.

07 De afgestudeerde kan zorgvragers met blaascatheters en maagsondes   

 verzorgen.

Dat betekent:

1. catheteriseren van de blaas;

2. een blaascatheter verzorgen;
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3. een maagsonde inbrengen;

4. een maagsonde verzorgen.

08 De afgestudeerde kan zuurstof toedienen.

09 De afgestudeerde kan de lichaamstemperatuur van een zorgvrager regelen 

door een koude- of warmtebehandeling.

010 De afgestudeerde kan orgaanspoelingen uitvoeren.

 Dat betekent:

1. blaasspoelingen uitvoeren;

2. maagspoelingen uitvoeren;

3. een vagina irrigeren;

4. een stoma irrigeren;

5. darmspoelen.

011 De afgestudeerde kan een mond- en keelholte uitzuigen.

012 De afgestudeerde kan deelnemen aan onderzoek en behandeling door 

 andere disciplines.

 Dat betekent: 

1. monsters verzamelen ten behoeve van diagnostiek:

      -steriele monsters;

      -niet-steriele monsters.

013 De afgestudeerde kan adequaat reageren bij ongevallen en in onvoorziene 

 situaties.

014 De afgestudeerde kan verpleegtechnische handelingen uitvoeren bij 

een chronisch zieke, een lichamelijk gehandicapte en een revaliderende 

zorgvrager.

015 De afgestudeerde kan verpleegtechnische handelingen uitvoeren bij een

  geriatrische zorgvrager.

016 De afgestudeerde kan verpleegtechnische handelingen uitvoeren bij een 

verstandelijk gehandicapte zorgvrager.

017 De afgestudeerde kan verpleegtechnische handelingen uitvoeren bij een 

barende, een kraamvrouw en een pasgeborene.
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018 De afgestudeerde kan basiszorg verlenen aan een geriatrische zorgvrager.

 Dat betekent:

1. zorgen voor het dagprogramma van een zorgvrager:

      -het beoogde effect van de activiteiten bewaken;

2. een zorgvrager met gedragsproblemen begeleiden:

      -een zorgvrager met geronto-psychiatrische verschijnselen begeleiden;

3. eerste hulp verlenen op psychosociaal gebied:

-middelen en maatregelen hanteren binnen de BOPZ;

4. vorm en inhoud geven aan het leefklimaat van een groep:

      -een bijdrage leveren aan de samenstelling van de groep;

      -zorgvragers een plaats geven in de groep;

5. groepsprocessen sturen:

      -het beoogde effect bewaken van groepsactiviteiten voor

 psychogeriatrische zorgvragers.

019 De afgestudeerde kan basiszorg verlenen aan een verstandelijk 

gehandicapte zorgvrager.

 Dat betekent:

1. zorgen voor het dagprogramma van een zorgvrager:

     -het beoogde effect van de activiteiten bewaken;

2. eerste hulp verlenen op psychosociaal gebied:

      -middelen en maatregelen nemen binnen de BOPZ;

3. vorm en inhoud geven aan het leefmilieu / de leefgroep:

      -een bijdrage leveren aan de samenstelling van de leefgroep;

      -zorgvragers een plaats geven in de leefgroep.
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Gedichten van leerlingen naar aanleiding van de 
opdracht ‘Eengedicht’, voor het vak SAV (sociaal-agogische 

vorming), studiejaar 1999-2000

Regelmatig worden tijdens de les voorlichtingsvideo’s en documentaires 

vertoond over werken in de ouderenzorg, bijvoorbeeld in de lessen persoonlijke 

& maatschappelijke vorming. Het dominante beeld dat uit die video’s naar voren 

komt, is dat het veeleisend werk is waar je stevig voor in je schoenen moet staan. 

Docenten van de opleiding voor Helpende Gezondheidszorg benaderen het vak 

primair pragmatisch: dit moet je weten, dat moet je kunnen. Ook de studieboeken 

zijn vanuit die benadering geschreven. Er is weinig ruimte voor het verwerken 

van ervaringen opgedaan tijdens de verplichte stages in thuiszorg, verzorgings- 

en verpleeghuizen. In de lessen sociaal-agogische vorming (SAV) is die ruimte 

er wel. Docente Claire nodigde tweedejaars leerling-helpenden bijvoorbeeld uit 

gedichten te schrijven waarin ze hun twijfel en onzekerheid over het eigen kunnen 

of het beroep uiten. De gedichten telden mee bij de beoordeling van de toetsen en 

verslagen die bij SAV rond het thema beroepshouding gemaakt werden.

Hieronder geef ik de omschrijving van de opdracht weer, zoals die aan de 

leerlingen op papier uitgedeeld werd. Daarna volgt een selectie van gedichten die 

leerlingen met verschillende culturele achtergrond en moedertalen schreven. De 

interpunctie is overgenomen uit de oorspronkelijke bundeling van de gedichten 

die de docente maakte (november 1999). 

Opdracht
Je zit in het laatste jaar van de opleiding Helpende in de Gezondheidszorg. Het is 

best mogelijk dat je nog vol twijfels zit: Kan ik later wel een goede helpende zijn? 

Verwerk de dingen die je moeilijk of eng vindt in een gedicht. Je kunt als volgt te 

werk gaan:

Schrijf in één zin op:

1. Wat vind je moeilijk of waar heb je problemen mee?

2. Waarom vind je het moeilijk of waarom heb je er problemen mee?

3. Stel het probleem in vragende vorm (met ‘waarom’ of ‘hoe’ beginnen).

4. Schrijf de eerste zinnen op.

5. Wat is de oplossing voor het moeilijke / het probleem?

6. Op welke manier zou je aan een oplossing kunnen werken? (‘hoe’)

Schrijf of typ je gedicht op een A4 blaadje. Maak er een bijzondere, persoonlijke 

bladzijde van door bijvoorbeeld erbij te tekenen of bijpassende illustraties erbij te 

plakken. Je gedicht telt mee bij de beoordeling van het thema beroepshouding. Ik 

wens je er veel succes mee.
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Selectie gedichten

Het juiste onderwerp

Ik vind het moeilijk om een gesprek te beginnen,
Omdat ik nooit het juiste onderwerp vind.
Waarom begin ik een gesprek met een zorgvrager?
Ik begin een gesprek,
Omdat ik de ander wil leren kennen.
Om steeds beter te worden,
Moet je telkens oefenen.
Zo schep je ook een band met de zorgvrager.
Dat is alleen maar goed voor de zorgvrager.

Raar gevoel

Waarom  mijn angst telkens weer.
Als ik iets moedigs wil doen,
Komt die angst.
Moet ik er iets aan veranderen?
Want als ik een man moet wassen,
Dan krijg ik zo’n raar gevoel.
En dat is niet goed voor mijn opleiding.
Dat het iets is dat verandert, hoop ik
Dit schooljaar te leren.
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Verdriet

Ik vind het heel moeilijk om met verdriet om te gaan.
Dan ga je bepaalde vragen stellen.
Hoe kan ik met verdriet omgaan?
Dan moet ik soms diep in mijn hart kijken,
Wat ik dan voel en denk.
In deze situatie weet ik niet wat ik moet zeggen.
Dan durf ik bijna niets te zeggen.
Dan ben ik bang om de verkeerde woorden te gebruiken.
Omdat ik niets durf te zeggen,
Ga ik me raar voelen.
Ik hoop dat ik kan leren
Hoe je ermee om moet gaan.
Dan kan ik er anderen en mezelf mee helpen.

Haast

Haast altijd heb ik haast
Ik wil nog dit
Ik wil nog dat
Oh, komt het werk nog op tijd af
Haast
Altijd haast
Ik kan er niets aan doen
Maar mijn werk moet op tijd af
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Toen

Wat ik moeilijk vind tijdens mijn stage,
Is dat je mensen achteruit ziet gaan.
Zeker als je de verhalen hoort,
Van wat ze vroeger allemaal moesten doorstaan.
Altijd keihard gewerkt, voor heel weinig geld.
Nu is hun gezondheid het enige dat telt.
Ze vragen steeds vaker om hulp,
Ze kunnen steeds minder zelf doen.
Ik zal dit moeten accepteren,
Terwijl ik luister naar de verhalen van Toen.

Dat gegil

Elke ochtend weer vroeg op
Naar stage gaan
Maar ik denk
Ach, het zit er zo weer op
Een knuffel hier, een kusje daar
En mijn dag is weer helemaal voor elkaar
Elke dag weer die kamer in
En ik denk
Oh, daar begint dat gegil
Ik klop op de deur
En denk
Wanneer begint ze nou te gillen?
En daar komt mijn collega aan
En zegt
Oh, ze is naar een verpleeghuis gegaan…
Langzaam loop ik door die lange gang
Heen en weer en nog een keer
En plotseling schiet mij iets te binnen
En ik denk
Wat zou ìk nu graag willen gillen.
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The basic question of this dissertation emerged from a period of maternity leave 

in 1996, when I was at home supervising trainees of different ethnic-cultural 

backgrounds from the Amsterdam School for Health Care. Their training would 

qualify them as nurse aides or nursing auxiliaries. In Dutch, the qualification is 

called helpende (helper). On the job market, this degree is useless unless immediately 

followed by additional training and certification. The trainees did not like the 

training at all. The stories they told me about school and growing up in Amsterdam 

were very interesting, however. I wanted to know more. 

My curiosity contained a paradox. In my view, helping the frail and elderly or 

chronically ill in nursing homes was hardly a dream job anyone would take up 

voluntarily, especially not at the age of 16.  Why would girls nowadays do this kind 

of training? Out of the initial question I developed a more sophisticated research 

interest in the motives and ambitions of Amsterdam girls training for care work. 

This interest was framed by my concern for the direction of our multi-ethnic, 

multicultural society at the turn of the last century, more specifically, concern 

for girls’ and women’s opportunities to live and work on an equal footing and 

remuneration with men. Because schools are important sites for the production 

of knowledge and symbolic value, their role in structuring identities and power 

relations cannot be overestimated. Therefore, I directed my concern to an analysis of 

what goes on in a school with a student population that is both diverse in ethnic and 

class background and, at the same time, overwhelmingly homogeneous in sex.

The research project is relentlessly local. It refers to a single school, one type of 

vocational training, a small group of girls and women interacting in one major city 

in the Netherlands. Its frames of time and culture are broad, however. Since the late 

nineteenth century, girls’ and women’s education in Dutch society - like in other 

western countries - is based on a narrow view of what women can and should do 

in the world of work. Girls and women are called upon to help others by feeding 

them, comforting them, keeping their environments and bodies clean and healthy, 

and finally also by teaching other girls and women to do so. Throughout the last 

century, both girl students and women teachers were caught in a social web of 

cultivating the need and competence to help and take care of others, in other words, 

fostering a specific mode of caring femininity. Public perceptions of the value of care 

and related service work, however, hardly recognized the dedication of the women 

involved. Who was mobilized to take responsibility for what part of the caring duty 

versus who needed to get what type of training to do so, was decided largely along 

class lines.

A desire to care? 
Amsterdam Youth and Vocational Training 

for Elderly Care 
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In the second half of the twentieth century, this process of cultivation acquired 

a new dimension. Women of colour came to occupy positions at the bottom of 

the Dutch health care hierarchy, providing domestic services and everyday care 

for the elderly, the ill, and children. Some of them were recruited abroad. Even if 

they had qualifications as professional nurses or care workers, these were seldom 

acknowledged. Most of the women, such as the trained midwives from the 

Philippines who started working in Amsterdam hospitals during the 1970’s, did so 

under unfavourable conditions, receiving lower salaries than their Dutch colleagues. 

Other women of colour, for example women migrants with little schooling from 

Surinam, had little alternative employment opportunities. This is not new nor 

a particular Dutch phenomenon. All over the world, for decades, women from 

poor regions move to take care of rich people’s households, their children, the ill 

and the aged. In the nineties, immigrant and refugee girls started to outnumber 

white Dutch girls at vocational schools for care and service work in major cities 

like Amsterdam and Rotterdam. Little is known about this recent influx of girls of 

colour, or how they get by, working their way through school. The stories these girls 

tell about themselves, school, educational and occupational choice, form the heart 

of this dissertation. 

From the start, I wondered what girls of immigrant or refugee background 

brought to this school and what they expected to find. I was also curious to 

learn what challenges they actually encountered in the classroom, and what they 

made of them. Listening to their stories, I wanted to understand more about the 

boundaries and preconditions of vocational choice and school success in the lives 

of this particular group of Amsterdam youth. The resulting dissertation, based on a 

combination of life story interviews and classroom ethnography, places the dreams, 

frustrations, doubts, and ambitions of helpers-to-be at the forefront. 

The research question centres around vocabularies of motive (Mills 1959). Why do 

Amsterdam girls in vocational training for care work aspire to work in elderly care 

at the turn of the twenty-first century? A first comment induces one to differentiate 

the question. Most students at this level of vocational training do not intend to 

make caring for the elderly into their profession from the start. Why then, are they 

being trained as if they would? In answering these two questions, my story moves 

between three levels and different perspectives. First of all, it sets out to assess the 

experience and appraisal of vocational training for care work at the individual 

student level. What does it mean and how does it feel, to be trained to care for 

strangers in need of help? Second, it offers an inside view on pedagogic practice and 

classroom interaction, highlighting the ways teachers try to discipline students to 

fit into the Dutch care regime. At a third level, the story discusses the place of care in 

Dutch society, in late modernity. 

Insight into the push and pull of the caring business for young people helps 
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to clarify the norms and values at stake in the current anxious and vexed debate 

about who will care for those in need, now and in the future. Motives, norms and 

values always point to practices of making sense and positioning. In turn, these are 

bound up with processes of ascription, identification and incorporation. Inspired 

by the work of feminist scholars like the political scientist Joan Tronto (1993), the 

anthropologists Margery Wolf (1992), Henrietta Moore (1988, 1994) and Kirsten 

Hastrup (1995), and the sociologists Kathy Davis (1988) and Christien Brinkgreve 

(1997), I analyse vocational choice and (lack of) motivation for training in care work 

in view of the power differentials that exist between the sexes in Dutch society, 

which are impregnated with colour and class as well. This means I practise an 

intersectional approach to what people tell, show, and do, drawing on theories from 

different (sub)disciplines: gender/women’s/girls’ studies, and its precursor feminist 

anthropology, educational anthropology, migration studies and oral history. I see 

them as having a common ground and drive, which consist of defamiliarizing 

western society and critically reassessing its dominant beliefs and core habits by 

pointing to stories from the margin. 

The research question entails several themes. These concern images of the self, 

worldviews, patterns of choice and opportunity. In the space between agency and 

discipline, students make their way to adulthood and the labour market, trying hard 

to fit in. Through school, they become incorporated in expectations and obligations 

which more or less suit their sex, class and skin colour. The assignment to become 

someone in and through schooling, an educated, respectable person, is a major 

one (Levinson, Foley and Douglas 1996; Luttrell 1996, 1997). The chosen research 

methodology: life story interviewing and participant observation, is in line with the 

desire to know more about how this becoming actually happens and what it feels 

like.

I did fieldwork at the Amsterdam School for Health Care from September 1997 

till June 2000. Over the years, I got to know about one hundred and fifty students 

and a dozen teachers, watching them as they interacted with one another in the 

classroom and in the corridors of the school. I did life story interviews with thirty 

one students, among whom were refugee girls from Somalia and Ethiopia, adopted 

girls from Indonesia, and immigrant girls of the first, first-and-a half or second 

generation, with a Turkish, Moroccan, Surinam (Creole and Hindustani), Ghanaian 

or Portuguese cultural heritage. I also included white Dutch girls, who constitute 

a minority in the classroom, and the occasional boy who dared to sign up for the 

training. 

For the biographical part at the heart of this study, I subdivided the research 

question into the following six questions. How do students in training for elderly 

care tell their stories about themselves and their lives? How do they structure their 

self-presentations and life stories to make them coherent and understandable? 
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What coherence systems do they draw upon in order to do this (Linde 1993)? How 

do helpers-to-be justify their vocational choice, if any, and how do they adjust it 

when confronted with the daily practice of being trained to care for the elderly and 

the ill? What interpretations of femininity and women’s work can be found in the 

life stories of students? What are the margins for an individual interpretation of 

femininity and women’s work vis-à-vis dominant constructions of both? To get 

a feel for the heterogeneity of the student population, their cultural heritage and 

vocabularies, I introduce the theme of vocational choice by means of six portraits 

of individual students in chapter 3. Chapter 5 and 6 show in more biographical 

detail what schooling and life is about for students at the bottom of the health care 

hierarchy. I divided the stories according to the one criterion that matters at school, 

in the end: dropping out or making it. 

The ethnographic part of the study takes up two chapters. Chapter 2 describes 

the school as a complex site of – unarticulated - cultural contestation, which is 

potentially damaging students’ self-confidence and their trust in the rewards of 

schooling. Through the words of teachers of long standing, I trace the transformation 

of the school from a new, modern, promising educational experience at its opening 

in 1969, to a run-down, “poor” building with decreasing enrolment and little appeal 

for both students and teachers, thirty years later. In addition, I describe the everyday 

life and work in the school building, with special attention to the traces left by thirty 

years of changing educational policy and continuous cutbacks and reorganizations. 

Teacher talk about students and observations of teachers and students doing the 

intake ritual show the pressure and pitfalls of schooling for care work at this level, 

under present circumstances. I sum up with taking stock of what I heard and saw in 

school, to set the stage for the presentation of the student stories.  

Chapter 4 focuses on everyday life inside the classroom. I describe and analyse 

the ways in which students manifest or hide their individuality: their experiences, 

thoughts, emotions and stories, interacting with fellow students, teachers and 

subject matter. To help others well, one needs to know oneself, reads the motto 

of the Amsterdam School for Health Care. How much space is allotted to students 

to get to know themselves at school, to make sense of their experiences? Moreover, 

how do students use this space to examine and (re)shape their ambitions? A detailed 

presentation of two scenes from the classroom shows this space is disturbingly small. 

Students are largely left to themselves to understand what they encounter at school, 

at work as trainees in nursing homes and homes for the elderly, and in reaction to 

that, what they confront in themselves. 

The space students are offered to reflect on the push and pull of becoming a 

competent professional helper or caregiver is not only small, but saturated with 

Dutch norms and values on schooling, labour and care, the proper professional 

attitude, and rules for feminine behaviour. Teachers embody and seek to transmit 
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these norms and values to a large extent. They teach what they consider important 

to know: how to do things properly. They organize their teaching through ‘chalk 

and talk’ and ‘written work’ (Hammersley 1990). By doing it this way, they curb 

the possibilities for dialogue and reflexivity in the classroom, despite many good 

intentions. Their teaching practice runs the danger of shutting out students who 

are not willing or not able to subscribe to teachers’ interpretations of how things 

should be done. This problem is exacerbated by the island culture at the Amsterdam 

School for Health Care. Each teacher sticks to her own subject. Few teachers show 

an active interest in the actual practices of the caring business. Little effort is being 

made to connect the subjects taught, or to bridge the gap between learning in theory 

and learning by doing, in order to make the learning experience more inclusive and 

productive. The status of an important subject like “interaction in professional 

situations” in the curriculum, or at least in the way it is put into practice at the 

Amsterdam School for Health Care, is an ambivalent one. It is valued less than the 

other subjects and has no official examination, despite its potential in linking the 

other subjects by deepening an understanding of what helping and caring is about.

Chapter 4 functions in two ways: an inside view of classroom interaction 

complements student stories about life at school, providing the background for 

the self-presentations of the students in the more intimate setting of the life story 

interview. By comparison, the presentation of student stories in chapters 3, 5 and 6, 

show what is missing inside the classroom: space to find a voice, to share and make 

sense of experiences and “inner speech” (Vygotsky 1962), in response to the world in 

and beyond school. 

To complete my search for what schooling for care work at the turn of the last 

century means for both students and teachers, I framed the stories presented in 

chapters 2 to 6 by one last chapter. Chapter 7 puts the current organization, practice 

and problems of the Amsterdam School for Health Care into perspective. In broad 

sweeps I trace the development of vocational training for care work back to its roots, 

in the partly overlapping fields of nursing and domestic science education. The 

development of both fields was greatly furthered by upper-class feminists of the 

first wave in the late nineteenth century, like the aristocratic Jeltje de Bosch Kemper. 

One of her impressive actions was the founding of the first school of comprehensive 

domestic science education in the Netherlands, the Eerste Amsterdamsche Huishoudschool 
(First Amsterdam School for Domestic Science), in 1891, together with Hendrina 

Scholten-Commelin. De Bosch Kemper was also dedicated to the professionalization 

of nursing and the creation of new opportunities for women to work professionally 

outside the home. 

I regard The Amsterdam School for Domestic Science and the first official 

training for nurses at the Buitengasthuis, set up by Anna Reynvaan, a fellow pioneer of 

De Bosch Kemper, as the most exemplary precursors of Dutch domestic science, care 
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and health care education in the twentieth century. I follow the trail set out by these 

initiatives, to arrive at the first courses on specialized elderly care starting in the late 

fifties of the twentieth century. Over the years, despite best intentions, domestic 

science and health care education turned into an ever more ambivalent practice, with 

little money value. “If you could not do anything else, you did this type of training”, 

stated one of the teachers at the Amsterdam School for Health Care, looking back on 

over thirty years of teaching experience in domestic science. 

The history of the late-modern vocational training for care work at the Amsterdam 

School for Health Care is tied up with yet another educational field, which developed 

in the first half of the twentieth century, the so-called vormingswerk (socio-cultural 

training / day-release courses). This type of training was geared to the working youth 

under the age of eighteen, who were supposedly at risk. Seventies onward, with a 

stagnating economy, new educational facilities were set up to prolong the school 

careers of the young and prevent them from dropping out at an early age. At the 

same time, efforts were made to accommodate the growing numbers of immigrant 

and refugee children entering Dutch education with a low level of competency in 

Dutch, who had difficulties fitting in and keeping up. Out of both initiatives grew a 

new type of training, the so-called short vocational training, for early school leavers. 

It ideally prepared for different kinds of work. Although this type of training started 

at the high tide of educational reform and idealism, it was still grafted upon the old 

sexist division of women’s work and men’s work. Over the past thirty years, this did 

not change, despite emancipation rhetoric and occasional experiments to interest 

girls in technical training for construction work or carpentry. 

In sum, chapter 7 shows how girls’ and women’s education, throughout the 

twentieth century, remained firmly linked to dominant notions of women’s 

place and responsibility in society: to help those in need and take care of their 

surroundings, bodies and concerns. Over the years, educators, teachers and students 

negotiated about the status and content of education for girls, with students losing 

out for lack of power and control. Who takes up what part of the – increasingly 

institutionalized and commercialized - caring duty and who is summoned to get 

what type of training to do so according to Dutch professional standards, is still 

defined along class lines. Immigrant and refugee girls nowadays outnumber white 

Dutch girls in vocational training for care work at urban schools like the Amsterdam 

School for Health Care, not so much because they want to make a career out of it. 

Inequality in schools, starting at primary school, channels them towards lower, 

feminine types of vocational training. The second wave feminist movement of the 

Seventies and concurrent emancipation of (white) Dutch (middleclass) women did 

not change this. The continuous burden of the intersection of class, skin colour 

and sex in vocational training for care work are the undervaluation of caring 

desire, competence and practices, as well as the continuous ambivalent status of 
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professional care and related service work in Dutch society. 

What, in the end, is to be learned from this hybrid account? First of all, the stories 

these students tell show that schooling can hurt, and severely endanger children’s self-

confidence and trust in the value of education. Schools short-change girls, children 

of colour, and girls of colour from low income families in particular, by channeling 

them into occupational directions against their will, belittling their ambitions to 

become someone, an educated person. Teachers at this level of vocational training 

are worn out by endless series of cutbacks, reorganizations, changing curricular 

demands, in combination with noisy classrooms and non-compliant students. They 

know little about the inner motives, cultural identifications, hopes, doubts and fears 

of their students. Therefore, they cannot create an empowering, culturally sensitive 

learning environment in the classroom. School missions, like “helping to emancipate 

the disadvantaged groups”, and “actively contributing to the multicultural society” 

by catering for “students of all ages, social and ethnic backgrounds and personal 

possibilities”, remain paper tigers, if school management and teachers do not sit 

down together to figure out how this should be done. 

 According to my necessarily partial view and situated understanding of the 

schooling practice at the Amsterdam School for Health Care, the future for vocational 

training for helping and care work does not look bright. This does not mean that I 

view the schooling practice in this type of training as all wrong. Comparing the 

stories of students and teachers, connecting them to analyses of Dutch schooling and 

Dutch caring culture and history, produces enhanced understanding and sympathy, 

rather than moral judgements. Foremost, the stories show the ambivalent and 

complex position of (elderly) care and other forms of institutionalized or informal 

care in Dutch society at present. We need to listen more and more carefully, to learn 

how to change this situation for the better. 




