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Proloog, 
 
‘Je ziet dat dit veel voorkomt bij Nederlands-Turkse leerlingen’  
“Onze leraar van groep acht gaf ons een vmbo-kader advies1. De middelbare school heeft 

Feritun op het vmbo-basis laten beginnen. Ik mocht gelukkig op het vmbo-theoretisch 

starten. We volgen nu allebei een hoger beroeps opleiding.” Ik zit met Funda2 en Feritun, zus 

en broer, in het rustige klaslokaal van de moskee. Het is pauze. De pubers van de 

huiswerkbegeleiding zijn buiten. Er is nu even tijd om te vertellen over hun ervaringen met 

middelbare schooladviseringen. Feritun begint hiermee. “Je ziet dat dit veel voorkomt bij 

Nederlands-Turkse leerlingen. Ook onder de jongeren die hier vandaag zijn gekomen, zijn er 

meerdere die op een te laag middelbare schoolniveau zitten, omdat het hen om de een of 

andere reden niet gelukt is om de scholen te overtuigen dat ze hoger kunnen. Neem Sinem, 

zij zit op het vmbo-kader/basis, terwijl je vandaag weer zag dat ze bijvoorbeeld als eerste 

van de hele groep al haar toneelteksten voor het Kinderfeest uit haar hoofd kende. Dat doet 

ze zonder moeite. Haar basisschool nam cito-toetsen af, maar zij mocht daar niet aan 

meedoen. Ze heeft daardoor ook geen bewijs om aan de middelbare school te tonen dat ze 

wel degelijk naar bijvoorbeeld het vmbo-theoretisch had gekund. Je moet als ouders het 

Nederlandse onderwijssysteem goed kennen, of heel sterk achter je kind en in je schoenen 

staan om dit te kunnen doorbreken. Haar ouders is het niet gelukt.3”  

“Als je kijkt naar onze advisering,” Funda neemt het stokje even over, “was dat bij ons 

ook deels het geval. Toen mijn moeder onze advisering zag, had ze bij mij heel sterk het 

gevoel van ‘nee, dat kan dus echt niet meer.’ Bij navraag bleek dat de leerkracht mij typisch 

iemand vond die praktische dingen kon doen. Ik kon beter met mijn handen werken in plaats 

van met mijn hoofd. Mijn moeder wist zeker dat ik later zou gaan studeren. Zij heeft er toen 

voor gezorgd dat ik ergens anders een tweede cito-toets achtige test kon maken. Daaruit 

                                                 
1 Dit proloog is een combinatie van ervaringen van verschillende jongeren die momenteel aan het hbo of de 
universiteit studeren en van hetgeen ik tijdens de verschillende onderzoeksplaatsen en momenten tegen ben 
gekomen. 
2 Om de privacy te waarborgen, heb ik verschillende handelingen uitgevoerd. Ten eerste zijn alle namen fictief, 
zowel van de personen als de scholen. Mogelijke overeenkomsten met bepaalde schoolnamen en namen van 
jongeren zijn een toevalligheid. Daarnaast heb ik de vakken van de leerkrachten door elkaar gehusseld. Zo zal de 
leerkracht wiskunde in werkelijkheid een ander vak doceren. Een vak hoort bij één persoon. Ik spreek daarom 
over bijvoorbeeld de wiskundedocent in plaats van een docent wiskunde. Deze docent blijft in de hele scriptie 
naar dezelfde docent verwijzen. Ook wordt niet bekendgemaakt in welke plaatsen ik dit onderzoek heb verricht. 
U kunt hierover in de methodologische verantwoording (pagina 105) meer informatie vinden. Als laatste achtte 
ik het noodzakelijk om in een paar gevallen het geslacht van de respondenten door elkaar te moeten gooien. Het 
geslacht speelde in deze situaties geen enkele rol. 
3 De citaten van de informanten zijn afkomstig uit de interviews en de participerende observaties. Indien een 
personage naar meerdere informanten verwijst, heb ik dit altijd aangegeven. In alle andere gevallen verwijst een 
personage en zijn/haar citaat/ervaringen naar één persoon. In de Methodologische verantwoording (pagina 105) 
en in het Activiteiten overzicht (pagina 109) kunt u terugvinden wanneer de observaties en interviews hebben 
plaatsgevonden. 
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bleek dat mijn score overeen kwam met een havo/vwo niveau. De leerkracht zei echter ‘ze 

heeft die dag gewoon heel goed gescoord’ en zij heeft haar beoordeling alleen een half 

puntje verhoogd. Daardoor kon ik echter wel op een vmbo-t niveau beginnen.” “Had jouw 

moeder dat gevoel niet bij jou?”, vraag ik aan Feritun. Hij begint een beetje schaapachtig te 

lachen. “Nee, veel minder. Ze wist wel dat ik hoger kon, maar ze schatte in dat ik het tijdens 

de beginjaren van de middelbare school toch niet waar zou maken op een hoog niveau. Ik 

was te veel met andere dingen bezig, zoals voetballen en veel met vrienden in de weer. En 

ze had daar gelijk in, want in de begin jaren was ik er nog niet klaar voor om serieus met mijn 

studie bezig te zijn. Dat kwam pas later.” “Ja, nadat jij die hele slechte rapporten had 

gekregen en onze ouders zeer teleurgesteld in je waren.” “Dat klopt, ja. Toen is mijn 

mentaliteit langzaamaan veranderd. Ik wilde niet dat ze zo teleurgesteld in mij waren. Wat 

ook belangrijk was, was dat ik eigenlijk vanaf de basisschool al wist dat ik wilde gaan 

studeren. Op de middelbare school kwam ik erachter dat dat alleen zou lukken als ik een 

meer studie gerichte mentaliteit kreeg. Ik ben toen betere cijfers gaan halen, waardoor ik 

beetje bij beetje op kon klimmen tot het hbo.”  

Het was voor mij onduidelijk waarom de middelbare school Feritun op een 

basisniveau had laten beginnen, terwijl hij een kader advies had gekregen. “Dat weet ik ook 

niet”, verklaard Feritun nader. “Mijn moeder is toen wel naar de middelbare school gegaan 

om hier tegen te protesteren. Deze schoolbeslissing vond zij wel te ver gaan. De middelbare 

school zei toen iets in de trend van ‘Jullie Turken maken hier altijd zo een probleem van.’ Ze 

bleven erop staan dat ik bij het vmbo-basis moest beginnen. Als ouder kan je dan niet veel 

doen.” 

“Waarom wisten jullie op de basisschool al dat jullie wilden gaan studeren?” Funda 

hoeft hier niet lang over na te denken. “We werden allebei door onze familie, hun vrienden 

en kennissen heel erg gestimuleerd om te gaan studeren. Dat werd zo vaak gezegd. Daarbij 

werden we telkens op de voordelen gewezen: dat we later veel meer mogelijkheden zouden 

hebben op de arbeidsmarkt, dat je met een goed diploma een veel gemakkelijker leven zou 

krijgen en zulke dingen. Dat wilde ik ook wel. Eigenlijk werden we een beetje geïndoctrineerd 

zeg maar.”  

-Klopklop - De deur gaat langzaam open en het hoofd van Sinem verschijnt om de 

hoek. Als ze ziet dat we klaar zijn, duwt ze de deur verder open. Op haar witte sportsokken 

loopt ze nonchalant naar binnen. Al snel volgen er meerdere drukpratende leerlingen. Een 

enkeling schopt nog snel even zijn of haar schoenen uit en laten ze met een plof in de gang 

belanden boven op of net naast de andere schoenen. De jongeren lopen op een scala aan 

gekleurde sokken naar hun plaats toe om voor nog een uur huiswerkhulp te krijgen. De 

pauze is om; er is weer werk aan de winkel. 
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Inleiding  
 

 
De onderwijsontwikkelingen van Nederlands-Turkse jongeren 

De samenstelling van het hoger beroepsonderwijs heeft de afgelopen vijftien jaar twee grote 

veranderingen doorgemaakt. Het aantal Nederlands-Turkse4 studenten is snel gegroeid en de 

Nederlands-Turkse meiden hebben de jongens in aantal ingehaald. Ondanks deze 

veranderingen bestaat er een ondervertegenwoordiging van Nederlands-Turkse jongeren die 

aan het hoger onderwijs studeren.  

De algemene groei is goed zichtbaar in figuur 15. Midden jaren negentig waren er in 

totaal 3330 Nederlands-Turkse hoger onderwijs studenten. Hiervan studeerden er 2130 aan 

het hoger beroepsonderwijs en 1200 aan de universiteit. In 2007 was dit opgelopen tot 2910 

universitaire en 7610 hoger beroepsonderwijs studenten. Het totale aantal Nederlands-Turkse 

hoger onderwijsstudenten, 10520, laat een verdrievoudiging in twaalf jaar tijd zien.  

 

Figuur 1 Aantallen Nederlands-Turkse hoger onderwijsstudenten 
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Brongegevens: CBS statline, eigen bewerking 

                                                 
4 Ik gebruik de term Nederlands-Turks in plaats van Turks-Nederlands, omdat ik wil benadrukken dat ze in de 
eerste plaats Nederlanders zijn en pas  in de tweede plaats hun culturele achtergrond er toe doet. Door hen Turks-
Nederlands te noemen wordt naar mijn mening vooropgezet dat ze Turks zijn en (nog) geen Nederlander. 
5 In tabel 3 (bijlage 2, pagina 113) zijn de exacte aantallen terug te vinden. 
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In figuur 2 valt te zien dat de Nederlands-Turkse meiden in de eerste jaren van dit millennium 

de jongens hebben ingehaald. Binnen deze figuur zijn voornamelijk de wisselmomenten 

opgenomen. De meiden hebben op het hoger beroepsonderwijs een inhaalslag van 830 naar 

3940 en op de universiteit van 480 naar 1540 gemaakt. Dat is een groei van 418 procent 

binnen het hoger beroepsonderwijs. De jongens zijn in twaalf jaar tijd in aantal met 23706 

toegenomen op het hoger beroepsonderwijs en met 6607 op de universiteit. Binnen het hoger 

onderwijs komt hun groei uit op 250 procent. De verdrievoudiging van de Nederlands-Turkse 

jongeren in het hoger onderwijs is vooral ontstaan door de grotere deelname van meiden. Zij 

zijn namelijk verantwoordelijk voor een kleine tweederde van de groei.  

 
Figuur 2 Aantallen Nederlands-Turkse hoger onderwijsstudenten per geslacht 
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Dit zijn mooie groeicijfers. Men kan het echter ook vanuit een andere invalshoek bekijken, 

namelijk vanuit een evenredige vertegenwoordiging van Nederlands-Turkse en autochtonen 

jongeren in het hoger onderwijs. De instroomverschillen in het hoger onderwijs geven een 

indicatie van de mate van sociale ongelijkheid in de bereikbaarheid van het hoger onderwijs 

voor verschillende etnische groepen in Nederland (Wolff, 2007: 15). Volgens politicoloog 

Rick Wolff maken de instroomverschillen de werking van het basis- en middelbare 

onderwijssysteem inzichtelijk. Het laat zien of en waar er sociale ongelijkheid binnen het 

onderwijs ontstaat. Hiermee geeft het de capaciteit van het systeem aan om jongeren van 

diverse etnische afkomst naar het hoger onderwijs te kunnen (bege)leiden (Wolff, 2007: 15). 
                                                 
6 Van 1300 aantallen in 1995 naar 3670 in 2007 op het hoger beroepsonderwijs. 
7 Van 720 aantallen in 1995 naar 1380 in 2007 op de universiteit. 
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Zoals in figuur 3 te zien is, bestaat er een onevenredigheid in de instroom binnen het 

hoger onderwijs8. Wolff heeft deze berekend door bij de deelname van de Nederlands-Turkse 

en autochtone groep “het aandeel 17- tot 20-jarigen dat het hoger onderwijs instroomt van de 

totale bevolking uit dezelfde leeftijdscategorie (Wolff, 2007: 16)” van dezelfde etnische groep 

weer te geven. Ook bij autochtone studenten is een groei in het hoger onderwijs te 

constateren. Zo was er in 1997 een instroom van 48788 autochtone 17 tot 20 jarige studenten. 

In 2005 was dit aantal opgelopen tot 62888. Als we deze cijfers naar de evenredigheid van het 

totale aantal autochtone jongeren in de leeftijdscategorie 17 tot 20 jarige uitrekenen, blijkt in 

1997 8,1 procent te gaan studeren. In 2005 was dit 10,5 procent. Bij de Nederlands-Turkse 

groepering bestond de instroom uit 2,4 procent in 1997 en uit 4,7 procent in 2005. Wolff wijst 

erop dat uit het groeiverschil tussen beide etnische groeperingen blijkt dat het 

deelnameverschil tussen autochtone en Nederlands-Turkse instromers zelfs iets is toegenomen 

(Wolff, 2007: 17). Ondanks de verdrievoudiging van de aantallen Nederlands-Turkse 

studenten, laat de onevenredigheid zien dat ze nog steeds ver ondervertegenwoordigd blijven 

in het hoger onderwijs.  

 
Figuur 3 Hoger onderwijs-voltijdinstromers als percentage van de totale 17-20 jarige 

bevolking, naar etnische groep. 

 
In R. Wolff (2007). Met vallen en opstaan. Een analyse van instroom, uitval en rendementen 
van niet-westers allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs 1997-2005. 
Utrecht: ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. pp.16  

                                                 
8 In tabel 4 (bijlage 2, pagina 114) zijn de exacte aantallen te vinden. 
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Deze figuren tonen verschillende ontwikkelingen die allerlei vragen oproepen. Waardoor 

ontstaan deze verschillen? Waardoor zijn er steeds meer Nederlands-Turkse jongeren gaan 

studeren? Hoe komt het dat de meiden een nog grotere inhaalslag hebben gemaakt? Waarom 

zijn ze nog altijd ondervertegenwoordigd? Hierbij staat de vraag centraal welke onderliggende 

in- en uitsluitingsmechanismen Nederlands-Turkse meiden en jongens tegenkomen tijdens 

belangrijke beslismomenten in het traject naar het hoger onderwijs. 

Deze ontwikkelingen hebben te maken met sociale in- en uitsluiting op zowel 

institutioneel als moreel niveau. Socioloog Kees Schuyt omschrijft uitsluiting als “er niet bij 

mogen horen; er niet bij kunnen horen; er niet (meer) bij willen horen (Schuyt, 2006: 69).” 

Deze drie vormen geven een mooie verwoording van de dimensies van uitsluiting. Ze komen 

ieder zelfstandig voor én kunnen een versterkende werking op elkaar hebben. Instituties en 

voorzieningen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat bepaalde individuen ergens niet bij 

kunnen horen. De leerling zou bijvoorbeeld graag naar de havo gaan, maar 

onderwijsinstrumenten oordelen dat er een kleine kans bestaat dat hij dit diploma zou kunnen 

halen. Hij hoort daarom niet op de havo thuis. Tegelijkertijd kunnen leerlingen ervaren dat ze 

niet bij een groep, zoals de samenleving, mógen horen en ze op basis van morele argumenten 

door de groep als buitenstaanders worden beschouwd. Dit kan het gevolg hebben dat deze 

leerlingen (tijdelijk) niet meer bij de groep wíllen horen. “Puberende Nederlands-Turkse 

jongens van deze school hebben voor hun bescherming een houding ontwikkeld van ‘nou, 

jullie [de samenleving] hoeven ons niet, dan hoeven wij jullie ook niet’”, volgens de 

economie docent van het Carmelcollege.  

Mensen worden tegelijkertijd echter ook sociaal ingesloten. Ze mogen er van de groep 

bij andere omstandigheden en gebeurtenissen toch bijhoren en/of kunnen hier via 

voorzieningen voor zorgen. Het is niet het ene of het andere. In- en uitsluitingsprocessen zijn 

voortdurende dynamische bewegingen die elkaar afwisselen. Dit zag ik duidelijk terug bij de 

schoolloopbanen van Nederlands-Turkse jongeren. Deze wordt beïnvloed door een tal van 

dynamische processen die er op het ene moment voor zorgen dat een leerling kan worden 

buitengesloten, terwijl deze op een ander moment juist wordt binnengesloten. Het is niet een 

verhaal, het zijn meerdere verhalen. Dat zie je in deze scriptie terug.  

 

Opbouw scriptie 

Onderwijsuitkomsten worden voornamelijk verklaard vanuit drie factoren: de persoon, de 

familie- en gezinsachtergrond en vanuit het onderwijs(systeem) (Valk, 2008). Bij de eerste 

kan gedacht worden aan de houding van, capaciteiten en gedrag van een leerling. De 
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gezinsachtergrond kan bijvoorbeeld bepaalde schoolattitudes aanleren die noodzakelijk zijn 

om goed te kunnen presteren op school. Bij de derde factor, het onderwijssysteem, wordt er 

gekeken naar de kenmerken van de school, de houding van leerkrachten en het 

onderwijssysteem an sich. Uit internationaal vergelijkende onderzoeken is namelijk gebleken 

dat het onderwijs(systeem) heel bepalend is voor de schooluitkomsten van leerlingen (Crul & 

Vermeulen, 2006). Ik voeg een vierde factor toe: de samenlevingsstructuur. De doorwerking 

van de samenlevingsstructuur binnen het handelen en denken van individuen en het 

onderwijs(systeem) zorgt ervoor dat maatschappelijke verhoudingen en processen de drie 

andere factoren op fundamentele beïnvloeden. Door op verschillende plaatsen effecten van 

deze macroprocessen op microprocessen van de drie andere factoren te tonen, zal de werking 

en invloed van deze vierde factor op de schoolloopbaan en schooluitkomsten van Nederlands-

Turkse leerlingen zichtbaar worden. 

Ik zal een aantal elementen uit alle vier de factoren analyseren om te kunnen verklaren 

waarom en hoe een Nederlands-Turkse leerling op het ene moment binnen zijn 

schoolloopbaan kan worden buitengesloten en het op een ander moment juist wordt 

binnengesloten9. De sociale in- en uitsluitingsprocessen zullen afwisselend worden behandeld. 

Bij de analyses is de centrale vraag ‘Welke onderliggende in- en uitsluitingsmechanismen 

komen Nederlands-Turkse meiden en jongens tegen bij belangrijke beslismomenten bij het 

traject naar het hoger onderwijs. Deze vraagstelling zal gebruikt worden om de 

onderwijsontwikkelingen te kunnen verklaren die resulteren in de ondervertegenwoordiging 

en groei van het aantal Nederlands-Turkse studenten. Hiervoor kijk ik naar twee belangrijke 

beslismomenten, namelijk naar het determinatieproces van het middelbare schooladvies en 

van de vmbo-theoretisch/havo brugklas. Met het determinatieproces bedoel ik het proces 

waarin van leerlingen bepaald wordt op welk onderwijsniveau zij het volgende schooljaar 

verder zullen gaan. 

 Als eerste komt het determinatieproces van de middelbare schooladviesering aan de 

orde. Hierbij staat voornamelijk centraal hoe bepaald wordt op welk middelbare schoolniveau 

een leerling mag gaan beginnen. Dit determinatieproces wordt in hoofdstuk één geanalyseerd 

vanuit de microprocessen die hierin meespelen, zoals toetsen en observaties. Deze blijken van 

cruciaal belang te zijn binnen het proces. Daarom zullen we dieper ingaan op beide factoren. 

                                                 
9 Ik heb mijn masteronderzoek uitgevoerd bij verschillende instellingen. De drie belangrijkste onderzoekslocaties 
zijn een groep acht klas, een tweedejaars vmbo-theoretisch/havo brugklas en een huiswerkbegeleidingsklas die 
georganiseerd wordt door een Turkse jongerenvereniging. Daarnaast vormen de informele halfgestructureerde 
diepte interviews met Nederlands-Turkse studenten een belangrijk onderdeel. 
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Nadat duidelijk is geworden welke rol zij hebben, wordt de plaats van de ouders binnen het 

proces geanalyseerd.  

In hoofdstuk twee wordt nogmaals de vraag gesteld hoe bepaald wordt op welk 

middelbare schoolniveau een leerling mag beginnen. Ditmaal wordt het vanuit 

macroprocessen geanalyseerd. Grote maatschappelijke in-en uitsluitingsprocessen hebben een 

invloed op het determinatieproces. Om te achterhalen welke invloed dit heeft en hoe de 

macroprocessen door kunnen werken binnen de microprocessen, zal ik eerst uiteenzetten hoe 

de Nederlandse samenlevingsstructuur is en hoe de in- en uitsluitingsprocessen te werk gaan. 

Vervolgens wordt vanuit het beeldvormingsproces een eerste opzet gemaakt om de 

doorwerking van de macroprocessen op het microniveau te analyseren. In de hoofdstukken 

drie en vier zal de finetuning tussen beide processen verdiept worden.  

Om de abstractere samenlevingsprocessen te verduidelijken, toon ik voor hoofdstuk 

één en in hoofdstuk twee intermezzo’s. De intermezzo’s laten voorvallen zien die elk op een 

bepaald moment tijdens mijn veldwerk hebben plaatsgevonden. De lezer wordt voorafgaand 

aan en in het hoofdstuk onderbroken bij de verklaringen en analyses om even stil te gaan 

staan bij datgene wat komen gaat en wat is verteld. De intermezzo’s laten op micro niveau 

verschillende in- en uitsluitingsmechanismen zien die in de scriptie in diverse hoofdstukken 

geanalyseerd worden. Daarnaast maken ze zichtbaar hoe macro processen (kunnen) 

doorwerken op micro niveau. Aan het einde van de scriptie zal de uitwerking van de 

intermezzo’s vollediger zijn. 

In hoofdstuk drie wordt op microniveau de persoonlijke factor behandeld. Hierbij 

wordt het gedrag van leerlingen, de beoordeling van dit gedrag door docenten en de invloed 

van deze twee factoren op het vmbo-theoretisch/havo determinatieproces onderzocht. In deze 

behandelingen zullen tegelijkertijd mogelijke verschillen tussen jongens en meiden en de 

gevolgen voor de onderwijsuitkomsten onder de loep worden genomen.  

Het laatste hoofdstuk gaat hiermee verder. Ditmaal concentreren we ons op zowel de 

factor van de gezinsachtergrond als het onderwijssysteem. Vanuit het onderwijssysteem zal er 

kennis worden gemaakt met de families en gezinsachtergronden van de Nederlands-Turkse 

jongeren. Binnen de hierbij horende analyses zal zichtbaar worden hoe de verschillende 

behandelde factoren, processen en in- en uitsluitingsmechanismen een directe invloed 

uitoefenen op de omgang van de jongeren en van hun ouders met het onderwijs. 

 In de conclusie worden alle verschillende analyses en verklaringen samen genomen 

om een verklaring te kunnen geven over de ontwikkelingen binnen het traject naar het hoger 

onderwijs van Nederlands-Turkse meiden en jongens. Als laatste worden er een paar 
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aanbevelingen gegeven waarmee de samenleving, het onderwijs(systeem) en de ouders ervoor 

kunnen zorgen dat de kinderen beter insluiten binnen het onderwijs. 
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Intermezzo 
 

‘Mijn zussen vonden het wel goed dat ik tenminste een vmbo-theoretisch/havo advies 
kreeg’ 
Op een vrijdagmorgen zitten Ömer en ik in een klein kaal vertrek van zijn school, het 

Carmelcollege. Er staat een kast, een tafel met wat stoelen eromheen en dozen met 

overgebleven snoep en pakjes drinken van de sportdag. Naast ons horen we de 

administratiedames aan het werk. Op de gang horen we geroezemoes van de laatste 

leerlingen die naar hun klaslokaal lopen. Ik doe de luxaflexen en ramen open, zodat er wat 

licht en frisse lucht naar binnen kan stromen. Het typisch Nederlandse weer zorgt ervoor dat 

ik toch maar de grote TL-lampen aandoe. Alhoewel dit de kleine ruimte er niet gezelliger op 

maakt.  

 Ik ben momenteel met Ömer, een tweedeklasser van de vmbo-theoretisch/havo 

brugklas, in gesprek over zijn ervaringen met zijn middelbare schooladvisering. In 

tegenstelling tot veel van Nederlands-Turkse leerlingen die ik spreek, heeft hij van zijn 

basisschool meteen een vmbo-theoretisch/havo advies gekregen. Hij legt mij uit wat hij en 

zijn familie van dit advies vonden. “Ik had eigenlijk liever een havo advies gehad, dan kon ik 

meteen naar de havo. Maar ja, het was niet anders. Mijn moeder had zoiets van ‘het is wel 

goed, het is voldoende als je naar de havo gaat.’ En hiermee kon je naar de havo gaan.” “En 

je zussen?” “Die vonden het wel goed dat ik tenminste vmbo-theoretisch/havo kreeg.” 

Meteen valt mij het woord tenminste op. Wat bedoelt hij hiermee? Vinden zijn zussen dat hij 

minimaal een vmbo-theoretisch/havo advies zou moeten krijgen? Of bedoelen ze juist het 

omgekeerd, dat hij zich gelukkig mag prijzen dat hij dit advies heeft gekregen? “Ömer, 

waarom vonden ze het goed dat je tenminste vmbo-theoretisch/havo kreeg?” “Tenminste, 

want hun hebben ook altijd vmbo-theoretisch/havo gehad. Dan kan je niet beter verwachten.” 

“Hoezo? Waarom kan je niet beter verwachten?”, vraag ik hem verbaasd. Ömer begint 

schuchter te lachen. “Zo, zo iemand als ons, weet je wel.” Nee, denk ik bij mezelf, ik weet dat 

niet. “Wat bedoel je met ‘zo iemand als ons?’” “Ja kijk, Nederlanders, weet je wel, die halen 

altijd goed advies en altijd goede banen en altijd goede... Als ik een Nederlander was, dan 

zou ik een hoger advies hebben gekregen, want ik had hele goede cijfers op de basisschool 

en mijn cito-score was hoger dan vmbo-theoretisch/havo.” 

Zulke ervaringen zijn verbijsterend en laten je achter met vragen. Klopt dat, dacht ik 

bij mezelf. Krijgen Nederlands-Turkse jongeren structureel lagere cito-adviezen dan 

autochtonen jongeren? Waar komt dit gevoel vandaan? Waarom ervaart Ömer dit zo? Hoe 

vind een middelbare school advisering überhaupt plaats? Welke invloed heeft de 
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samenlevingsstructuur hier op? Waarom benoemt hij zichzelf ‘zo iemand als ons?’ En 

waarom vinden zijn moeder en zussen het zo belangrijk dat hij naar de havo gaat? 
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1 De middelbare schooladvisering 
De werking van microprocessen binnen het determinatieproces van het 
middelbare schooladvies 
 

 
1.1 Inleiding 

Ömer gaf in het intermezzo aan dat hij meteen een vmbo-theoretisch/havo advies had 

gekregen. Als ik dit vergelijk met de andere Nederlands-Turkse jongeren die ik heb 

gesproken, is hij een uitzondering. De meeste ervaringen van de jongeren komen overeen met 

Emine’s verhaal. Zij is net begonnen aan de hoger beroepsonderwijsopleiding economie en 

management. Dit is na de basisschool het vierde schoolniveau waarop zij zit. Hiervoor heeft 

zij een middelbaar beroepsonderwijs niveau vier opleiding gevolgd, die vooraf werd gegaan 

door het vmbo-theoretisch. Ze is pas in het tweede jaar op het theoretisch gekomen, ze moest 

vanwege haar middelbare schooladvies namelijk op het vmbo-kader beginnen. Zulke 

stapelingen van schoolniveaus heb ik veel gehoord bij de Nederlands-Turkse jongeren die ik 

heb gesproken. Daarbij reageert ongeveer de helft dat ze het niet eens waren met hun 

schooladvies. Deze jongeren kregen voornamelijk een vmbo-kader, vmbo-kader/theoretisch 

of vmbo-theoretisch advies, terwijl ze nu aan het hoger onderwijs studeren. Ze geven ook aan 

dat ze in groep acht al vonden dat ze meer konden dan hun gekregen advies en hun behaalde 

Eindtoets Basisonderwijs (de cito-toets) score. Het bleek echter heel moeilijk te zijn om 

docenten en scholen te laten inzien dat ze meteen al naar de havo hadden gekund.  

 Deze ervaringen roepen vragen op omtrent het middelbare school determinatie proces. 

Waarom hebben veel van de door mij gesproken jongeren een vmbo-kader in plaats van een 

havo advies gekregen? Waarom kunnen zij en hun ouders de docenten niet overtuigen dat zij 

betere cognitieve prestaties hebben dan waar het vmbo-kader niveau vanuit gaat? Hebben al 

deze jongeren pech gehad of is het een structureel probleem binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem? Deze vragen zal ik binnen dit hoofdstuk op microniveau behandelen. In 

het volgende hoofdstuk zullen ze op macroniveau geanalyseerd worden. Om deze vragen te 

kunnen beantwoorden, begin ik bij het begin van het determinatieproces. Om een beeld te 

krijgen hoe dit proces plaatsvindt, gaan we op bezoek bij de basisschool De Weidevogels. 

Daarna kunnen we onderzoeken of de Nederlands-Turkse jongeren structureel een lager 

advies hebben gekregen en waar dit aan lag. Hierbij wordt vooral ingegaan op toetsen en het 

belang van toetsen voor dit determinatieproces en de schoolloopbaan van de leerlingen. 

Vervolgens zal ik eindigen met de plaats van de ouders binnen dit proces. 
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1.2 De middelbare schooladvisering 

Ik zit op een mooie vrijdagochtend in de lente achterin het groep acht klaslokaal van de 

basisschool De Weidevogels. Voor me staat juf Marlijn bij het bord aan de zeventien 

aanwezige leerlingen uit te leggen hoe zij de tijdsverschillen binnen de wereld kunnen 

uitrekenen. De tafels staan in groepjes van vier aan elkaar, waarbij zowel het geslacht als de 

etnische samenstelling gemixt is. Wanneer de juf uitlegt, word er niet gesproken. Het valt me 

op hoe rustig de leerlingen zijn. “Wie kan mij vertellen hoe laat het momenteel in Singapore 

is?”, vraagt de juf aan de klas. Meteen schieten er zes wijsvingers de lucht in, de een soms 

nog hoger dan de ander. “Büsra, hoe laat is het daar?” “Het is nu half elf, dus dan is het 

daar…ehh … half zes.” “Heel goed Büsra. En hoe laat is het nu in New York?” Burak begint 

meteen antwoord te geven. “Juf, het is daar…” De juf negeert hem en geeft het woord aan 

Klaas. “Volgens mij is het nu half vier. Nee toch niet, het is half …” “Half vijf”, zegt Burak. 

Nog meer kinderen beginnen te praten. Juf Marlijn zegt niets meer en steekt rustig haar 

rechter hand omhoog. Tot mijn verbazing zie ik steeds meer leerlingen dit gebaar nadoen. 

Ook zij houden hun mond. Binnen twee minuten is het weer stil in de klas en heeft iedereen 

zijn hand omhoog. “Okey, kunnen we nu weer rustig verder?”, vraagt de juf aan de klas 

terwijl ze haar hand laat zakken. “Klaas, hoe laat is het nu in New York?” “Het is nu vijf over 

half vijf”, antwoord hij. “Heel goed. Heeft iedereen begrepen hoe je de tijdverschillen uit kan 

rekenen? Dan kunnen jullie nu de oefening van pagina vijfenzestig en zesenzestig maken. 

Daarna kunnen jullie je weektaken gaan doen, de bloemtekening afmaken of gaan ‘vrij 

internetten. Vergeet ook niet om jullie laatjes op te ruimen”, eindigt de leerkracht.  

 Twintig minuten later zit ik samen met juf Marlijn achterin de klas aan een voor ons 

doen te klein tafeltje waarop een computer staat. De leerlingen zijn klaar met rekenen en 

bevinden zich overal binnen het schoolgebouw waarbij ze één van de taken aan het uitvoeren 

zijn. De juf heeft nu even tijd om rustig met mij te kunnen praten over het determinatieproces. 

“Het advies wordt bepaalt vanuit verschillende pijlers. Het begint aan het einde van 

groep zeven wanneer de directeur, de interne begeleider en de leerkrachten van groep zeven 

en acht bijeenkomen om een eerste middelbaar schooladvies indicatie te kunnen geven aan de 

ouders. Het echte advies wordt in groep acht na de kerstvakantie bepaald. Hierbij baseert deze 

school zich op vier soorten toetsen, op de observaties van de leerling door de jaren heen en 

het leerling volgsysteem. De toetsen bestaan uit drie leerlingtoetsen, de Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), een proef Eindtoets Basisonderwijs (de Cito-

toets) en de School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) test. De leerlingtoetsen zijn 

toetsen die twee keer per jaar in groep zes, zeven en acht worden gemaakt. Aan de hand van 
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deze toetsen wordt vastgesteld welk niveau een leerling heeft en wordt de leerpotentie 

achterhaald. Op basis van de resultaten worden rendementen uitgerekend. Deze rendementen 

tellen mee in de middelbare schooladviesbepaling. In de NIO intelligentietest wordt in groep 

acht de capaciteiten van de leerling beoordeeld. In deze toets gaat het vooral om het inzicht 

die leerlingen tonen in bijvoorbeeld rekenen en taal. De SAQI is een welbevindingstest. Deze 

wordt in groep zeven of acht afgenomen. Leerlingen moeten vragen beantwoorden omtrent 

hun eigen functioneren, zoals hun werkhouding in de klas, hun omgang met andere mensen en 

hun motivaties. Daarnaast maken de leerlingen een oude Cito-toets. Deze wordt beschouwd 

als een van de vele toetsen. Verder observeren docenten hun leerlingen. Ze kijken hoe de 

leerling is, hoe zijn werkhouding, doorzettingsvermogen en motivaties zijn. Vooral de 

werkhouding wordt benadrukt. Deze toetsen en observaties komen allen in het 

leerlingvolgsysteem terecht.”  

Na een kleine onderbreking door een leerling gaat juf Marlijn verder met haar verhaal. 

“De toetsuitslagen worden bij de middelbare schooladvies vergaderingen door de directie 

naast elkaar gezet. Aan de hand daarvan bespreken de aanwezigen iedere leerling. Hierdoor 

wordt het advies een schooladvies in plaats van een docentadvies. In dit overleg worden de 

observaties van de leerling door de leerkrachten meegenomen in het advies. Alhoewel het 

advies hoofdzakelijk gebaseerd wordt op de toetsresultaten, voegen de observaties 

nuanceringen toe. Zij kunnen ervoor zorgen dat een leerling een net iets hoger of lager advies 

krijgt. Het middelbare schooladvies wordt vòòr de echte Cito-toets geformuleerd en aan de 

leerlingen en ouders gegeven. De school heeft namelijk al voldoende meetinstrumenten 

gebruikt en gegevens verzameld om tot een verantwoorde keuze te komen. De Eindtoets 

Basisonderwijs dient dan als een laatste objectief advies dat naast bovenstaande advies wordt 

gegeven. Het schooladvies wordt vervolgens individueel met de ouders besproken. Alhoewel 

iedere basisschool een eigen invulling geeft aan hun determinatieproces, komt het proces op 

de basisscholen wel met elkaar overeen”, aldus juf Marlijn.  

Nu het duidelijk is hoe de advisering tot stand komt, verlaten we tijdelijk juf Marlijn 

om verder te gaan met de vraag of Nederlands-Turkse leerlingen daadwerkelijk lagere 

middelbare schooladviezen krijgen en cito-scores behalen dan van hun cognitieve potenties 

verwacht zou worden. 

 

1.3 Onderadvisering van Nederlands-Turkse jongeren? 

Zoals gezegd, gaf in de gesprekken met de jongeren de helft aan dat zij de ervaring hadden 

dat er bij het determinatieproces voor hen iets mis is gegaan. Hebben al deze jongeren 
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gewoon pech gehad? Of speelt er meer mee? Krijgen Nederlands-Turkse leerlingen 

daadwerkelijk lagere adviezen dan autochtonen leerlingen? Of is dit alleen hun gevoel? 

Al sinds jaren houdt de Nederlandse wetenschap en overheid zich bezig met deze 

vragen. Zo heeft de overheid verschillende keren onderzoek laten uitvoeren om bijvoorbeeld 

te achterhalen “in hoeverre (…) [er] in Nederland sprake [is] van onderadvisering (of 

overadvisering) van leerlingen uit allochtone groepen (Inspectie van het Onderwijs, 2007: 3).” 

Zo ook in 2007 door de Inspectie van Onderwijs. In dit rapport beargumenteerde de Inspectie 

dat “het onderzoek leidt tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat er spraken is van 

systematische, substantiële onderadvisering van leerlingen van allochtone herkomst. Nadat 

rekening is gehouden met verschillen in prestaties tussen leerlingen, doen zich geen 

verschillen voor in de advisering van autochtone en allochtone leerlingen in het nadeel van de 

laatsten (Inspectie van het Onderwijs, 2007: 50).”  
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Deze conclusie wordt mede zichtbaar in tabel één. Er is nagegaan “of er verschillen zijn in de 

mate van overeenstemming met betrekking tot de achtergrondkenmerken van de leerlingen 

(Inspectie van het Onderwijs, 2007: 70)”. Dit hebben ze gedaan door de gemiddelde 

overeenstemmingsscores te berekenen van het kenmerk etniciteit. Hierbij hebben ze 

onderzocht of het gekregen advies van bijvoorbeeld de Nederlands-Turkse leerlingen 

overeenkomen met de behaalde cito-scores of dat de adviezen hoger of lager uitpakten. Hoe 

hoger de overeenstemmingsscore, hoe vaker het schooladvies overeenkwam met de behaalde 

cito-score. De verschillen in scores tussen de Nederlands-Turkse (.16 op theoretische leerweg) 

en autochtone leerlingen (.23 op theoretische leerweg) laten zien dat het advies en de score bij 

de eerste groep leerlingen vaker verschilt dan bij de tweede groep. Deze verschillen zijn 

volgens de Inspectie echter te klein. Zij concluderen mede uit deze tabel dat “er geen 

verschillen zijn naar etniciteit (Inspectie van het Onderwijs, 2007: 71).” Hieruit herleid ik dat 

er volgens de overheid in Nederland momenteel geen structurele onderadvisering plaatsvindt.  

 
 

Tabel 1  Mate van overeenstemming tussen Cito-score en advies, naar etniciteit 
(gemiddelden)10. 

 
 
In Driessen, G., Smeets, E., Mulder, L., & Vierke, H. (2007). Bijlage I - Analyse 
onderzoeksinstituut ITS. De relatie tussen presentaties en advies. Onder of overadvisering bij 
de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs? In Inspectie van het Onderwijs (Ed.), 
Onderadvisering in beeld pp. 71.  
 

                                                 
10 Bbl-kbl en bl/tl staan voor Basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en 
gemengde/theoretische leerweg. Eta staat voor een coëfficiënt. Het geeft de mate van de non-lineaire samenhang 
tussen de behaalde cito score en het gekregen advies. De getallen staan voor de gemiddelde 
overeenstemmingsscores. Het significantie niveau is weggelaten, omdat alle relaties nagenoeg significant zijn op 
p<.001 (Driessen, Smeets, Mulder & Vierke, 2007: 64).  
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Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) komt echter tot andere conclusies. In 

hun onderzoek naar The Integration of the European Second Generation (TIES) hebben zij 

onder andere naar de schoolloopbaan van Nederlands-Turkse jongeren gekeken. Daaruit 

concludeerde zij de volgende cijfers (tabel 2): éénenzestig procent van de Nederlands-Turkse 

leerlingen in Nederland krijgen van hun basisscholen maximaal een vmbo-theoretisch advies 

(Valk & Crul, 2007: 50). Negentien procent krijgt een gemengd vmbo-theoretisch/havo 

advies. De overige negentien procent krijgt een havo tot gymnasium advies. Van de 

autochtonen jongeren krijgt daarentegen vierentwintig procent maximaal een vmbo-

theoretisch advies. Zestig procent krijgt een havo advies of hoger. De laatste veertien procent 

hebben een gemengd vmbo-theoretisch/havo advies gehad.  

 
 
Tabel 2  School advice at the end of primary education in percentages and mean by 

group of origin 11.  

 

 -----------------------------------------------             -----      -----            ---- 
 totaal t.e.m.vmbo-t                61       59            24 
 -----------------------------------------------               -----    -----          ----- 

 

 
In Valk, H.A.G. de & Crul, M. (2007). Education. In Onderzoeksverslag TIES survey in 
Amsterdam en Rotterdam. pp.50.  
 
 
Op zich hoeven deze cijfers niet veel te zeggen. Echter, als men aan Nederlands-Turkse 

jongeren die in het hoger onderwijs studeren of hebben gestudeerd, vraagt langs welke 

schoolroute zij hier gekomen zijn, dan blijkt er wat fout te gaan bij de middelbare 

                                                 
11 N betekend populatie. De in cursief geschreven woorden en cijfers zijn door mij aangebracht. 
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schooladvisering. Het TIES project heeft namelijk aangetoond dat “bijna de helft van de 

tweede generatie [Nederlands-Turkse] jongeren (…) via de lange weg naar het hoger 

onderwijs [zijn] ingestroomd. In de vergelijkingsgroep gaat het om een op de vijf 

[Nederlandse] jongeren (Crul, Pasztor & Lelie, 2008: 13).” Het IMES trekt mede hieruit in dit 

onderzoek de volgende conclusie: 

 
“[Nederlands-Turkse] jongeren zijn allemaal laatbloeiers en zij profiteren aldus van 
het stap voor stap opklimmen op de onderwijsladders of zij zijn aan het einde van de 
basisschool onderschat. Voor beide mogelijkheden is wat te zeggen. Het is goed 
mogelijk dat kinderen van (…) Turkse afkomst meer tijd nodig hebben om hun 
aanvankelijke achterstand in te halen. Via de lange weg kunnen zij dat doen. Aan de 
andere kant baart het grote aantal dat via deze weg is gekomen zorgen over de 
selectiviteit. Het is waarschijnlijk dat een groot deel van deze jongeren er ook via de 
korte weg had kunnen komen (M. Crul et al., 2008: 13).”  
 
  

Als we dit eindoordeel en die van de Inspectie van Onderwijs vergelijken, kan gesteld worden 

dat ze beide tot verschillende conclusies komen. Waar komt dit verschil vandaan? Zoals 

duidelijk is geworden kijkt het IMES ten eerste naar het advies die Nederlands-Turkse en 

Nederlandse12 jongeren krijgen. Vervolgens gaat het IMES bij het hoger onderwijs na welk 

advies de Nederlands-Turkse studenten hebben gekregen. Uit het ontstane verschil trekt het 

IMES haar conclusies. De Inspectie van Onderwijs gebruikt daarentegen een andere methode 

om mogelijke onderadvisering te achterhalen. “Met onderadvisering wordt bedoeld dat 

leerlingen een lager advies voor voorgezet onderwijs krijgen dan op grond van de score op 

een eindtoets verwacht zou mogen worden (Inspectie van het Onderwijs, 2007: 9, cursivering 

door mij aangebracht).” Door na te gaan of het gekregen advies overeenkomstig is aan het 

behaalde Eindtoets Basisonderwijs resultaat, controleert ze of er hier onderadvisering 

plaatsvindt. Hiermee dienen de toetsresultaten als uitgangspunt voor hun onderzoek.  

 Hier komen we bij een belangrijk punt omtrent de discussie over de aanwezigheid van 

mogelijke sociale ongelijkheid binnen het onderwijssysteem. Zoals Rick Wolff in de inleiding 

zei, maken instroomverschillen – in dit geval van de middelbare school- de werking van het 

basisschoolsysteem inzichtelijk. Sociale ongelijkheid die op dit schoolmoment kan ontstaan, 

wordt vanuit de overheid onderzocht op basis van het overeenkomen van de cito- 

toestresultaten en het gekregen advies. Volgens de redeneringen van de overheid ontstaat er 

op dit punt momenteel geen sociale ongelijkheid. Hiermee worden toetsen tot bepalende 

cruciale momenten en elementen binnen de schoolloopbaan van leerlingen gemaakt. Het is 
                                                 
12 Hieronder wordt een vergelijkingsgroep verstaan. Deze bestaat uit Nederlandse jongeren waarvan beide ouders 
in Nederland zijn geboren (M. Crul et al., 2008: 3). 
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daarom van belang om te weten of de gebruikte toetsen goede objectieve meetinstrumenten 

zijn. Vervolgens is het belangrijk om verschillen tussen toetsresultaten van leerlingen uit 

verschillende etnische groeperingen proberen te verklaren. 

Deze beide laatst genoemde punten ontbreken binnen het Inspectierapport. Alhoewel 

de Inspectie weet dat Nederlands-Turkse jongeren structureel slechter scoren op de toetsen, 

wordt er niet doorgevraagd waardoor dit komt. De Inspectie hanteert het uitgangspunt dat 

cito-toetsen bruikbare indicaties zijn voor het academische niveau van leerlingen uit 

verschillende etnische groeperingen. Er wordt alleen opgemerkt dat bijvoorbeeld Nederlands-

Turkse leerlingen systematisch lager scores op de verschillende indicatoren van cognitieve 

competenties. Ze vermelden dat de grootste verschillen bij taal ontstaan en dat het ouderlijk 

milieu en het lagere opleidingsniveau van de ouders invloed heeft op de scoren van deze 

competentievariabelen (Inspectie van het Onderwijs, 2007: 27-8). Ze vragen zich echter niet 

af waardoor deze constateringen ontstaan.  

In de wetenschap wordt daarentegen al jaren de discussie gevoerd of gebruikte testen 

wel geschikt zijn voor het meten van het academische niveau van Nederlands-Turkse 

leerlingen vanwege mogelijke partijdigheid van toetsen (o.a. Uiterwijk, 1994; Uiterwijk & 

Vallen, 1996; Helms-Lorenz, 2001; Schilt-Mol, 2007). Onderzoeken tonen namelijk aan dat 

leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond gemiddeld gezien slechter presteren op 

testen (Helms-Lorenz, 2001: 13-4) en Cito-toetsen (Stroucken, Takkenberg & Béguin, 2008) 

dan autochtonen leerlingen. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor de hele westerse 

wereld (Helms-Lorenz, 2001: 13). Door zulke bevindingen ontstaat de volgende vraag: zijn de 

verschillen in resultaten ‘echt’ of spelen er andere mechanismen mee die resulteren in 

slechtere toetsresultaten, zoals het aanwezig zijn van onbedoelde moeilijkheden die voor 

partijdigheid binnen de testen zorgen? Als het eerste het geval is, dan zou dit suggereren dat 

er geen sprake van onderadvisering is en dat het onderzoek van de Inspectie van Onderwijs 

het bij het correcte eind heeft. Als het tweede het geval is, zou er de mogelijkheid zijn, dat 

door de werking van andere mechanismen, onderadvisering ontstaat.  

Wetenschappers proberen antwoord op deze vraag te krijgen door toetsen te testen op 

mogelijke partijdigheid. Hierbij kunnen zowel de toets an sich als de vragen onder de loep 

worden genomen. De partijdigheid, ook wel bias genoemd, kan veroorzaakt worden door 

onbedoelde moeilijkheden (Schilt-Mol, 2007: 235) . Er is sprake van onbedoelde 

moeilijkheden als leerlingen uit verschillende subgroepen met een vergelijkbaar 

prestatieniveau een ongelijke kans hebben om een toetsopgave juist te kunnen beantwoorden 

wegens het verschillend functioneren van de toetsopgave voor de verschillende subgroepen 
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leerlingen (ibid). Toetsen vragen vaak een hoge verbale bekwaamheid en vaardigheden van de 

leerling. In de testinstructies en toetsvragen kunnen woorden staan die onbedoeld 

discrimineren tussen autochtonen en Nederlands-Turkse leerlingen. Het probleem ontstaat 

vooral als de gebruikte taal zelf geen onderdeel vormt van de te testen onderwerpen (Helms-

Lorenz, 2001).  

Voorbeelden van onbedoelde moeilijkheden zijn itembias en methodebias. 

Methodebias treedt op wanneer specifieke eigenschappen van het toetsinstrument of de 

afname van de toets zorgen voor partijdigheid door de aanwezigheid van een -in dit geval 

Nederlandse- culturele factor binnen de toetsinstrumenten (Helms-Lorenz, 2001: 23). De 

culturele factor zorgt ervoor dat leerlingen die een andere culturele achtergrond hebben 

meegekregen, meer moeite met de vraag zullen hebben. Itembias verwijst naar opgetreden 

partijdigheid door het aanwezig zijn van additionele vaardigheden en kennis om de vraag 

goed te kunnen beantwoorden (Schilt-Mol, 2007: 235). In itembias vragen wordt bij de 

toetsvraag meer van een leerling gevraagd dan hij zou moeten weten. Een leerling kan 

daardoor de toetsvraag alleen correct beantwoorden als hij over additionele kennis en 

vaardigheden beschikt. Zo kunnen de gebruikte woorden in de toetsvraag niet tot het 

vocabulair behoren die leerlingen in principe op dat niveau al geleerd zouden moeten hebben. 

Leerlingen die meer moeite met taal hebben, zullen deze vraag eerder verkeerd beantwoorden. 

De moeilijkheid wordt dus veroorzaakt door opgavenfactoren die er niet bij behoren te zijn. 

Er worden zaken getest die buiten het totaalpakket van de gevraagde kennis vallen (ibid).  

Het aanwezig zijn van methode- en itembias is onwenselijk wanneer deze partijdigheid 

voor lagere toetsresultaten zorgt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van 

leerlingen. Stel dat de Eindtoets Basisonderwijs onbedoelde moeilijkheden in zich heeft. 

Nederlands-Turkse leerlingen zouden hierdoor slechter kunnen presteren op deze toets. Zij 

krijgen hierdoor een lagere standaardscore van de Cito. De toetsresultaten worden namelijk 

omgezet in een standaardscore. Deze score verwijst naar de kans van slagen die een leerling 

heeft op een bepaald schoolniveau (Cito Primair Onderwijs, 2008b). De cito-score wordt 

gepresenteerd als een onafhankelijk objectieve indicatie van het niveau van de leerling. 

Middelbare scholen kijken bij de toelating op een niveau voor een belangrijk deel naar de 

cito-score van de leerling. Er kunnen afwijkingen plaatsvinden, maar dan moeten er duidelijke 

argumenten zijn waarom de score niet overeenkomt met het door de docent aangegeven 

niveau van de leerling.  

 Het Centraal instituut voor toetsontwikkeling (Cito) is zich bewust van de discussie 

over de geschiktheid van Cito-toetsen voor Nederlands-Turkse leerlingen. Zij hebben daarom 
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verschillende malen oude Cito-toetsen laten onderzoeken op de aanwezigheid van 

partijdigheid. Zo is in samenwerking met het Cito de Eindtoets Basisonderwijs uit 1997 

(Schilt-Mol, 2007) onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van itembias. Sociolinguïst 

Tamara van Schilt-Mol concludeert dat in deze Cito-toets sprake is van itembias. Van de 240 

toetsvragen waren er eenentwintig vragen die onbedoelde moeilijkheden voor Nederlands-

Turkse leerlingen hadden. Deze moeilijkheden zaten vooral in de categorieën taal, 

wereldoriëntatie en informatieverwerking. Vervolgens heeft ze onderzocht hoeveel van deze 

onbedoelde moeilijkheden veroorzaakt werden door itembias. Ze heeft dus gekeken bij 

hoeveel toetsvragen er additionele kennis en vaardigheden nodig waren om de vraag correct te 

kunnen beantwoorden. Dit bleken er negen te zijn (ibid). Het Cito heeft vervolgens berekend 

wat de gevolgen zijn van deze eenentwintig onbedoelde moeilijkheden, waaronder de negen 

itembias vragen, op de standaardscore van een leerling (Cito Primair Onderwijs, 2008a). Het 

effect “bedraagt minder dan één standaardscorepunt. Dit effect is zo klein dat het 

gerechtvaardigd is te concluderen dat de Cito-toets neutraal is: leerlingen van allochtone 

afkomst worden niet benadeeld en niet bevoordeeld (Cito Primair Onderwijs, 2008a).”  

Tamara van Schilt-Mol relativeert deze conclusie door op de invloed te wijzen van de 

standaardscore voor een leerling (Schilt-Mol, 2007: 238-9). Van Schilt-Mol benadrukt dat 

door de aanwezigheid van itembias in de toetsen, de behaalde score geen juiste afspiegeling 

vormt van het niveau van de leerling en de leerling benadeeld kan worden in zijn 

schoolloopbaan. Ze geeft vervolgens aan dat ze niet heeft kunnen onderzoeken wat de 

daadwerkelijke gevolgen zijn van de negen itembiasvragen voor de leerlingen. Ze weet niet of 

leerlingen door de itembias daadwerkelijk op lagere niveau terecht zijn gekomen dan de 

leerlingen aan zouden kunnen (ibid).  

Door de conclusies van Van Schilt-Mol en het Cito ontstaat het beeld dat de 

partijdigheid gering is en dat die geen verklaring kan zijn voor het verschil in (Cito-)toets 

resultaten tussen Nederlands-Turkse en autochtonen leerlingen. Emine en de andere jongeren 

die ik gesproken heb, hebben gewoon pech gehad. Vervolgens zou deze lijn kunnen worden 

doorgetrokken tot de conclusie dat voor Nederlands-Turkse leerlingen de score blijkbaar een 

adequate weergaven is van hun cognitieve vaardigheden en kennis. Zij hebben gewoon allen 

meer tijd nodig om hun aanvankelijke achterstand in te halen, ze moeten meer groeien in het 

onderwijs.  

Psychologe Michelle Helms-Lorenz toont echter hele andere conclusies. Helms-

Lorenz heeft onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van onbedoelde moeilijkheden in 

cognitieve testen, zoals intelligentie testen, die cultureel gereduceerd zijn. Dat zijn testen met 
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zo min mogelijk culturele lading (2001). Zij heeft zowel gezocht naar item- als methodebias. 

Zoals op pagina 28 gezegd is, kunnen binnen testen de culturele normen en waarden 

onbedoeld discrimineren, doordat er additionele kennis van de culturele context aanwezig 

moet zijn om de vragen goed te kunnen beantwoorden. Een voorbeeld van methodebias op 

vraagniveau is in Engeland de vraag ‘Wat is bacon?’ Onderzoeken hebben aangetoond dat 

Turkse leerlingen moeite hebben met deze vraag (Helms-Lorenz, 2001: 26). Deze vraag meet 

niet alleen het taalniveau, maar ook de bekendheid met Engelse gebruiken. In Engeland is het 

eten van bacon een traditioneel gebruik geworden, het is meer dan alleen het eten van spek. 

Turkse leerlingen die met islamitische normen worden opgevoed, zullen dit vlees nooit eten 

vanwege de taboe die er op varkensvlees heerst. Zij zullen het moeilijker vinden om de 

Engelse traditie die bij dit fenomeen hoort, uit te kunnen leggen. De test meet hierdoor tevens 

het assimilatieniveau van de migrant leerling, terwijl dit helemaal niet de bedoeling is (ibid). 

Bias ontstaat ook door in de toets gebruik te maken van een toetsinstrument die voor bepaalde 

subgroepen leerlingen moeilijker is. Een voorbeeld hiervan is toetsen via multiple-choice 

vragen. Multiple-choice vragen eisen een goede taalbeheersing om de kleine verschillen 

tussen antwoorden te doorzien. Dit werkt in het nadeel van leerlingen die zwakker in taal zijn 

(ibid).  

De zoektocht van Michelle Helms-Lorenz naar item- en methodebias binnen cultuur 

gereduceerde cognitieve toetsen heeft tot opmerkelijke resultaten geleid. Ten eerste toonde 

ook zij aan dat de testen weinig itembias vertoonde. Ze meldt dat haar item-bias resultaten in 

overeenstemming zijn met algemene resultaten in dit onderzoeksveld (Helms-Lorenz, 2001: 

104). Daarna presenteert ze echter meteen de volgende conclusie: “Indien onze 

onderzoeksresultaten gebaseerd zouden zijn geweest op slechts deze resultaten, waren we 

misschien tot de conclusie gekomen dat bias niet een grote rol speelt in mentale test prestaties 

van allochtone leerlingen. Het plaatje verandert als methodebias wordt onderzocht (Helms-

Lorenz, 2001: 104).” Zelfs in de cultuur gereduceerde intelligentietesten bleek partijdigheid te 

ontstaan door de duidelijke aanwezigheid van methodebias. Terwijl de bias wel aanwezig 

was, werd de partijdigheid daarentegen niet gevonden vanuit de itembias. De methodebias 

toont de grootte en de invloed hiervan op de toetsresultaten. Helms-Lozenz benadrukt daarbij 

dat de culturele bias niet onderschat moet worden (ibid: 95). Zij concludeerde hieruit dat 

huidige toetsen ongelijkheid veroorzaken in de toetsresultaten van leerlingen uit verschillende 

subgroepen. Hierbij benadrukte ze “dat waarschijnlijk een groot deel van de geobserveerde 

prestatieverschillen op cognitieve testen toegeschreven kan worden aan culturele factoren van 
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de instrumenten die gebruikt zijn in multiculturele context in Nederland (Helms-Lorenz, 

2001: 104).”  

De vraag ontstaat welke onderzoeksresultaten gevonden zouden worden indien de 

Eindtoets Basisonderwijs 1997 onderzocht zou worden op methodebias. Zoals Helms-Lorenz 

opmerkt kan op basis van resultaten uit verschillende onderzoeken geconcludeerd worden dat 

alle toetsinstrumenten cultureel beladen zijn (Helms-Lorenz, 2001: 104). Dit zou betekenen 

dat de Cito-toetsen ook een culturele lading in zich hebben en een minder objectief 

meetinstrument zijn dan gepretendeerd wordt.  

Wat is het belang van deze opgedane kennis over de bruikbaarheid van toetsen voor 

meiden als Emine en voor jongens als Ömer? Laten we hiervoor terug gaan naar het 

determinatieproces van de middelbare schooladvisering. Juf Marlijn legde ons uit dat de 

advisering vooral gebaseerd is op toetsen. Om een zo nauwkeurig mogelijk advies te kunnen 

vormen maken ze gebruik van resultaten van acht verschillende toetsen. De gebruikte testen 

bestaan voor een deel uit prestatietoetsen en cognitieve testen, bijvoorbeeld de SAQI toets -de 

welbevindingtest- en de NIO test –de intelligentietest. Met de kennis van Helms-Lorenz kan 

worden aangenomen dat ook deze toetsen methodebias in zich hebben. Ze toetsen dus niet 

alleen de capaciteiten en cognitieve potenties van de leerling, maar ook de assimilatiegraad 

van de leerling in de Nederlandse cultuur. 

 Basisscholen zijn zich natuurlijk bewust van de discussies omtrent toetsen. Echter, zij 

willen een zo verantwoordelijk mogelijk schooladvies geven aan de leerlingen, een advies 

waarvan zij denken dat die het beste bij een leerling past. Daarvoor gebruiken ze door de 

overheid goedgekeurde toetsen. Door verschillende toetsmomenten en verschillende soorten 

toetsen te gebruiken, proberen ze een zo breed mogelijke betrouwbaarheid te krijgen. Echter, 

als alle toetsen partijdig zijn en niet kunnen laten zien wat Nederlands-Turkse leerlingen 

daadwerkelijk kunnen, dan blijven de toetsen verkeerde signalen afgeven: het integratieniveau 

wordt als kennisniveau beoordeeld. Docenten blijven dus met een leegte zitten. Ze weten dat 

toetsen niet altijd even geschikt zijn, maar ze móeten leerlingen van elkaar op een objectieve 

manier onderscheiden. Dit heeft als effect dat een deel van de Nederlands-Turkse leerlingen 

ondergeadviseerd kan worden.  

 

1.4 De plaats van de ouders  

Is er geen manier om de mogelijke onderadvisering via de toetsen te voorkomen? Ouders 

kennen hun kinderen over het algemeen goed, kunnen zij hier niet bij helpen? Nee. De 

praktijk leert dat ouders door een samenspel van mechanismen heel weinig mogelijkheden 
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hebben om de docentenbeoordeling beter af te stemmen op hun beeld van hun kind. Ouders 

die succesvol waren in hun poging, kregen voor hun kind een net iets hoger advies, 

bijvoorbeeld van een vmbo-kader naar een vmbo-kader/theoretisch advies. Voor ouders en 

leerlingen is het vaak niet duidelijk waarom de docent de leerling zo laag inschat. Het lukt hen 

vaak ook niet om de leerkracht te overtuigen van hun oordeel. Waarom lukt dit niet? Wat 

gebeurt er in zo een gesprek en hoe ervaren de ouders die gesprekken? Hiervoor neemt Aischa 

ons mee naar het oudergesprek over het middelbare schooladvies van haar dochter dat 

afgelopen voorjaar plaatsvond. Aischa is een goed Nederlands sprekende Marokkaanse 

moeder met een hoofddoek. Haar ervaring geeft een goed beeld van zulke gesprekken en van 

de mechanismen die meespelen tijdens zulke gesprekken.  

“Mijn dochter zit momenteel in groep zeven. Pas geleden heeft het eerste gesprek 

plaatsgevonden waar de docent het middelbare schooladvies ter sprake bracht. Mijn dochter 

heeft veel problemen met rekenen, maar de rest gaat echter goed. Ik weet niet of haar leraar 

wist dat ik ook docent was, maar zij begon in ieder geval meteen met een héél laag niveau. Ze 

gaf een vmbo-k met leerwegondersteunend onderwijs als advies. Ik had zoiets van ‘kan ze 

niet beter dan dat?’ Toen begon ik over mijn eigen leerlingen die op het vmbo-theoretisch 

zaten. De juf zei meteen “Oh, je geeft ook les?” Ik zei ja. En de juf antwoordde “En je denkt 

zeker van ‘ik heb leerlingen die eh...’” Ja, zei ik, ik denk echt wel dat ik leerlingen heb 

waarvan ik denk ‘jij kan beter.’ Toen zij de juf ohh. Dat is heel frappant. Nadat de leerkracht 

wist dat ik ook docent was, en in dat opzicht ook een deskundige ben, zag ik meteen een hele 

verandering in het gesprek. Het werd ineens veel professioneler. Daarnaast had zij het ineens 

over een hoger niveau en sprak zij veel meer over de mogelijkheden voor mijn dochter in 

plaats van de te verwachte moeilijkheden. Door deze ervaring werd mij duidelijk dat het feit 

dat de ouders wel of niet iets van school en de mogelijkheden afweten, een rol speelt in de 

advisering en de oudergesprekken hierover.” 

 Dit feit blijkt van cruciaal belang te zijn. De invloed van ‘deskundige zijn in of 

ervaring hebben met’ heb ik in gesprekken vaker gemerkt. Veel ouders lukt het niet om het 

advies van hun kind op een hoger niveau te krijgen. Als hun studerende kinderen naar het 

gesprek meegaan, krijgen zij het eerder voor elkaar. Zodra de gesprekspartner het 

onderwijssysteem, de mogelijkheden en de wegen kent, kunnen zij met overtuigende 

argumenten komen om het niveau te verhogen. “Als ouders of andere familie dit niet laten 

blijken, dan worden ze echt niet serieus genomen. Dan heerst de mentaliteit nog steeds van 

‘laat hen maar naar het vmbo gaan, zo laag mogelijk, want dan kan hij altijd nog doorstromen 

als hij dat wil’. Over deze gang van zaken hebben we discussies in de familie. En iedereen 
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herkent dit, deze houding is gewoon standaard. Ouders moeten dan wel heel sterk achter het 

kind en in zijn schoenen staan, als ze de docent willen overtuigen dat hun kind naar een hoger 

niveau toe kan,” aldus Aischa.  

 Deze ervaren moeilijkheden door de ouders om docenten te overtuigen, ontstaan mede 

uit de taak van de docent om de leerling op een geschikte plaats te krijgen. Docenten 

bevestigen dat zij vaak voet bij stuk houden, omdat zij in de praktijk hebben geleerd dat ze het 

vaak bij het juiste eind hadden, zoals juf Marlijn verwoord. “Ouders schatten hun kind vaak 

hoger in dan het daadwerkelijk kan en kennen de ontwikkeling van hun kind onvoldoende. 

Een kind is op school heel anders dan thuis, het schoolkind kennen ze niet zo goed als wij. In 

het begin dacht ik ‘ze hebben misschien wel gelijk, ze kennen hun kind beter dan ik. Ik zal het 

kind dan toch maar een hoger advies geven.’ Uit ervaring denk ik nu ‘NEE, we hebben dit 

kind jarenlang gevolgd op school, we hebben het zien ontwikkelen, we hebben allerlei testen 

gedaan. Er daaruit komen wij tot deze analyse, conclusie en dit advies.” 

 Ouders zeggen daarentegen het tegenovergestelde. Dit blijft een twistpunt tussen 

docenten en ouders. Leerkrachten proberen dit punt te overbruggen door de ouders te 

overtuigen van hun advies. Echter, juf Marlijn zegt aan de ouders ook duidelijk “Ik geef een 

schooladvies. Het is alleen een advies. De middelbare school bepaalt op welke richting het 

kind volgend jaar mag beginnen. Het is dan aan de ouders om de slag met de middelbare 

school te winnen.” Hiermee wordt de ouders het nut van het laten bijstellen van het 

middelbare schooladvies weggehaald. De suggestie wordt gewekt dat het minder belangrijk is 

om de basisschool te overtuigen van hun mening. De middelbare school neemt namelijk de 

beslissing en het advies is maar een advies. In de praktijk blijkt het advies echter nagenoeg 

doorslaggevend te zijn. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden gemaakt waarom dit 

is.  

 

1.5 Conclusie 

Kijkend naar de onderzoeken omtrent partijdigheid in toetsen en naar de ervaringen van de 

Nederlands-Turkse jongeren, kan gesteld worden dat in Nederland onderadvisering 

plaatsvindt. De eerste stap binnen deze scriptie om op microniveau een uitleg te geven hoe 

sociale ongelijkheid ontstaan kan, is hiermee gezet. Docenten geven adviezen conform de 

uitslagen van de Eindtoets Basisonderwijs. Echter de verschillen in instroomgegevens en 

schoolloopbanen van Nederlandse en Nederlands-Turkse jongeren aan het hoger onderwijs 

laten zien dat te veel Nederlands-Turkse jongeren een te lage Cito-toets score hebben 

gekregen. Het blijkt daarnaast dat binnen de huidige toetsen óók de vooruitgang van de 
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leerling in ‘het denken en handelen op de Nederlandse manier’ wordt meten. Is deze score te 

laag, dan verlaagt dit het eindniveau van de cognitieve potenties. Docenten zijn van mening 

dat hun beoordeling het juiste is. Ouders ervaren echter dat ze te weinig serieus worden 

genomen als ze om een hoger advies vragen. Op dit moment rijst de vraag op waardoor dit 

verschil in beoordeling ontstaat. Voor de beantwoording van deze vraag moeten we naar 

hoofdstuk twee gaan.  
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2 De samenlevingsstructuur: morele en institutionele in- en 
uitsluiting 
De werking van macroprocessen binnen het determinatieproces van het 
middelbare schooladvies.  
 

 

2.1 Inleiding 

Ömer’s beleving weergegeven in het intermezzo van het middelbaar schooladvies laat een 

samenloop van omstandigheden zien waarop zowel micro- als macroprocessen invloed 

hebben gehad. Na analyses van enkele microprocessen blijven er vragen onbeantwoord naar 

aanleiding van Ömer’s ervaring. Waarom zegt hij bijvoorbeeld “zo iemand als ons” en “als ik 

een Nederlander was?” Hij is in Nederland geboren en getogen, waarom beschouwt hij 

zichzelf niet als Nederlander? Of wordt hij door de samenleving niet zo beschouwd? Heeft dit 

gevolgen voor het determinatieproces? Zo ja, welke zijn dit? 

 Deze vragen worden onvolledig beantwoord vanuit de microprocessen die binnen het 

determinatieproces spelen. Hetzelfde geldt voor de vraag waarom Ömer en zijn zussen 

tevreden konden zijn met een vmbo-theoretisch/havo advies en waarom ouders leerkrachten 

niet kunnen overtuigen van hun inzichten. Om sociale ongelijkheid binnen het onderwijs te 

kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om zowel macro- als microprocessen te onderzoeken 

(Cohen, 2000; Lynch, 2000). Zoals onderwijssociologe Elizabeth Cohen benadrukt, wordt 

ongelijkheid in onderwijsmogelijkheden veroorzaakt door ongelijke verdeling van macht, 

economie en onderwijsbronnen van een samenleving (2000: 265). Dit resulteert in ongelijke 

mogelijkheden om succesvolle onderwijsuitkomsten te kunnen behalen, zoals het voltooien 

van een hoger onderwijsdiploma. Voor een vollediger begrip van sociale ongelijkheid binnen 

het onderwijs, moeten daarom zowel de micro als de macro processen onder de loep worden 

genomen (ibid).  

Tegelijkertijd moeten zowel ‘hoe’ als ‘waarom’ vragen gesteld worden. Waarom 

beïnvloedt etniciteit het determinatieproces? Hoe vindt dit plaats? De waarom-vraag vormt 

namelijk op een bepalende manier de verklaringen van sociale ongelijkheden. Zolang 

onderliggende mechanismen die de waarom-vraag kunnen verklaren niet zichtbaar worden 

gemaakt, zal de ongelijkheid blijven voortbestaan. Een probleem wordt niet opgelost door 

alleen symptoombestrijding, daarvoor moet de oorzaak bekend zijn. Het waarom van sociale 

ongelijkheid binnen onderwijs kan echter alleen begrepen worden door macro 

samenlevingssystemen in de analyse te betrekken.  
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Ik zal daarom beginnen met de Nederlandse samenlevingsstructuur uiteen te zetten. Na 

een verduidelijking van het waaróm van sociale ongelijkheid, zal ik een begin maken om te 

laten zien hóe deze structurering invloed heeft op het determinatieproces en de 

schoolloopbaan van Nederlands-Turkse leerlingen. Hierbij zal de werking van het 

beeldvormingsproces binnen het determinatieproces van het middelbare schooladvies centraal 

staan. Tussen de behandeling van deze twee vragen is een intermezzo geplaatst. Deze 

situatieschets maakt op micro niveau de gevolgen van de in- en uitsluitingsmechanismen 

concreter. 

 

2.2 Onderliggende in- en uitsluitingsmechanismen van de Nederlandse samenleving 

Voor dit onderzoek was het voor mij niet mogelijk om zelf de macro samenlevingssystemen 

te achterhalen. Ik zal daarom volstaan met een analyse van een literatuuronderzoek. Hiervoor 

heb ik gebruik gemaakt van een drietal theorieën welke naar mijn inzien de Nederlandse 

situatie nader kunnen verklaren. Allerleerst de politiek-sociologische theorie over de vorming 

van moderne natie-staten van de socioloog Andreas Wimmer (2002) en vervolgens twee 

sociologische en antropologische theorieën over de morele en institutionele in- en 

uitsluitingsprocessen binnen de Nederlandse samenleving van de culturele antropologen Jan 

Rath (1991) en Hallah Ghorashi (2003). Deze twee laatstgenoemde wetenschappers geven 

binnen hun theorieën zowel een politieke, sociale als culturele context, waarbinnen getoond 

wordt dat sociale in- en uitsluiting inherent is aan de Nederlandse samenlevingsstructuur.  

Het fundament van de Nederlandse samenlevingsstructuur bouw ik op vanuit Andreas 

Wimmer’s theorie. Hij beargumenteert in Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict (2002) 

aan de hand van de geschiedenis van onder andere West Europese natie-staten overzichtlijk 

hoe moderne staten en samenlevingen gestructureerd zijn. Hij toont hierin aan dat dit langs 

verschillende aspecten plaatsvindt. Het eerste aspect bestaat uit een overeenstemming tussen 

verschillende sociale groepen van een bepaald territorium over gemeenschappelijke lange-

termijn belangen. Wimmer noemt die overeenstemming een cultureel compromis. Het tweede 

aspect bestaat uit de besturing en bescherming van het culturele compromis door de natie en 

de staat. Deze bescherming en besturing vindt plaats langs zowel morele als institutionele in- 

en uitsluiting. Wimmer toont dat moderne instituties, die voor insluiting binnen het culturele 

compromis zorgen, verbonden zijn met nationale en etnische vormen van sociale uitsluiting 

(ibid). Hiermee wordt het compromis zelf ook een in- en uitsluitingsmechanisme.  

 Professor Wimmer stelt dat het culturele compromis en de daaraan inherente sociale 

sluiting, de basis van de samenleving en van de staat vormt (2002). Deze overeenstemming 
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over gemeenschappelijke lange-termijn belangen ontstaat na een onderhandelingsproces 

tussen verschillende sociale groepen. Hierin wordt tegelijkertijd de machtsverdeling tussen de 

sociale groepen overeengekomen (Wimmer, 2002: 36-8). Momenteel is de samenwerking en 

machtsbalans vastgelegd tussen grofweg de liberalen, conservatieven en socialisten. Door de 

spelers is consensus bereikt over de te hanteren normen en waarden, uitgangspunten en 

betekeniskaders door de natie. De huidige invulling van betekeniskaders is het nationalisme 

geworden (Wimmer, 2002: 52).  

Het compromis moet niet beschouwd worden als een statische overeenkomst, maar als 

een dynamisch proces (Wimmer, 2002: 34-40). Het verandert namelijk mee met de 

veranderende machtsbalans tussen de sociale groepen binnen een territorium. Een verandering 

in de machtsbalans zorgt ervoor dat er nieuwe onderhandelingen en invullingen van het 

culturele compromis ontstaan (ibid). Daarnaast blijven de sociale groepen en individuen van 

de natie het compromis steeds herinterpreteren al naar hun belang. Hierdoor ontstaan er 

variaties op het compromis. Het compromis zorgt er wel voor dat er beperkingen bestaan 

binnen de mogelijkheden van leden om de invullingen van het culturele compromis te kunnen 

veranderen (Wimmer, 2002: 34).  

Na het vormen van een compromis gaan de leden van de verschillende sociale 

groepen, zoals de elite, middenstand en arbeidersklasse, zichzelf zien als lid van één 

gezamenlijke imaginaire gemeenschap waarin ieder lid dezelfde uitgangspunten hanteert; het 

culturele compromis (Wimmer, 2002). De gemeenschap en de staat hanteren hierdoor een 

essentialistische benadering van culturen. Cultuur wordt hier beschouwd als een 

onverenigbare eenheid waarin er duidelijke grenzen bestaan tussen haar en andere culturen. In 

de moderne tijd beschouwt de imaginaire gemeenschap zich in het licht van het cultureel 

nationalistische compromis als één natie, in dit geval de Nederlandse natie.  

Zoals gezegd bestaat het tweede aspect van de structurering van de samenleving uit de 

bescherming en besturing van het culturele compromis door de natie en de staat (Wimmer, 

2002). Het is een taak van zowel de natie als de staat om dit te doen. Beide factoren maken 

hiervoor gebruik van in- en uitsluitingsmechanismen. Door de basis van de samenleving te 

baseren op overeengekomen en gedeelde normen en waarden van de natie, lopen de 

mechanismen langs etnische en nationalistische principes. Inwoners die andere 

betekeniskaders hanteren -mede omdat zij niet bij de compromisonderhandelingen betrokken 

waren of konden zijn- behoren niet tot de natie en worden daarom zowel via morele 

argumenten als via instituties en voorzieningen buitengesloten door zowel de natie als de staat 

(ibid). Dit ervoeren bijvoorbeeld de verschillende gastarbeiders groeperingen.  
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Door de natie als volwaardig lid te verzekeren treden de institutionele in- en 

uitsluitingsmechanismen in werking (Wimmer, 2002: 57-63). Dit gebeurt door hen 

burgerschap toe te kennen. Hiermee mag de natie volledig gebruik maken van de 

voorzieningen van de staat, zoals gelijkheid van alle burgers voor het recht, militaire 

bescherming, het recht op politieke participatie en het recht op onderwijs (ibid). Individuen 

die geen volledig burgerschap krijgen toegekend vanuit de staat, bijvoorbeeld door hen geen 

Nederlands paspoort te verschaffen, kunnen in Nederland wel gebruik maken van een deel 

van deze voorzieningen, bijvoorbeeld recht op gezondheidszorg, tot achttien jaar recht op 

onderwijs en stemrecht op gemeentelijk niveau. Van bepaalde rechten worden zij 

buitengesloten, zoals het mogen stemmen bij landelijke verkiezingen. 

De sociale sluiting loopt niet op alle terreinen gelijk op. Er kunnen verschillen 

ontstaan tussen zowel de morele argumenten en formele instituties, als binnen de morele 

argumenten of binnen de instituties en hun voorzieningen (Wimmer, 2002: 254-5). Een 

individu kan bij bepaalde instituties ingesloten zijn, bijvoorbeeld door het hebben van een 

Nederlands paspoort, en tegelijkertijd bij andere voorziening geen volledige toegang krijgen, 

zoals minder mogelijkheden hebben om succesvolle onderwijsuitkomsten te kunnen behalen. 

Daarnaast zijn er momenteel verschillen te constateren tussen de mate van insluiting op 

individueel niveau en de Turkse13 gemeenschap. Zo wordt de gemeenschap nog 

buitengesloten (Rath, 1991; Ghorashi, 2006), terwijl er op individueel niveau meer en meer 

insluiting plaats vindt. Het hebben van een Nederlands-Turkse staatsecretaris (Albayrak van 

de PvdA) is hier een goed voorbeeld van. Al deze verschillen binnen de sluitingsgraad laten 

zien dat de huidige Turkse gemeenschap - al naar gelang hun individuele situatie en 

geschiedenis - middenin het dynamische proces van het binnensluiten in het compromis 

zitten, waarbij het sociaal binnen en/of buitensluiten tegelijkertijd en/of naast elkaar plaats 

vindt. 

Dat deze samenlevingsstructurering in mijn optiek ook opgaat voor Nederland worden 

door Jan Rath en Halleh Ghorashi zichtbaar gemaakt in hun onderzoeken. De werking van de 

morele in- en uitsluitingsmechanismen binnen de Nederlandse samenleving voor een individu 

wordt door Ghorashi in Ways to Survive, Battles to Win (2003) aan de hand van the proces of 

othering inzichtelijk en voelbaar gemaakt. Rath laat in Minorisering: de sociale constructie 

van 'etnische minderheden' (1991) zien hoe zowel via instituties als via morele argumenten 
                                                 
13Deze gemeenschap is dezelfde gemeenschap die ik Nederlands-Turks noem. In de samenleving wordt de 
Nederlands-Turkse gemeenschap echter veelal nog niet als Nederlanders beschouwd, maar als Turks. Om 
verwarring tussen verschillende terminologieën te voorkomen, gebruik ik –in het verlengde van de 
samenlevingsideeën- voorlopig de term Turks. 
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inwoners en de overheid anderen binnen- en buiten sluiten op basis van (non-)conformiteit 

met de Nederlandse cultuur.  

Uit het onderzoek van de hoogleraar Rath blijkt dat de in- en uitsluitingsmechanismen 

ook in de Nederlandse samenleving in werking treden door grenzen te trekken tussen de 

verschillende inwoners van het land (Rath, 1991: 83-9). Zowel instituties als burgers creëren 

categorieën om te bepalen welke positie iemand binnen de Nederlandse samenleving inneemt. 

Instituties gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de categorie ‘meerderheid’, ‘minderheid’, 

‘staatsburger’ en ‘illegaal en immigrant.’ Mensen bepalen op basis van morele criteria welke 

individuen wel of niet tot hun imaginaire gemeenschap behoren (Rath, 1991: 116-7).  

Hoogleraar Ghorashi sluit hier goed aan op Rath. Zij laat op microniveau zien hoe de 

sluiting zich voltrekt. Uit haar onderzoek onder Iraanse vrouwelijke vluchtelingen in 

Nederland, blijkt dat dit langs een proces of othering plaatsvindt (Ghorashi, 2003). Door 

middel van dit proces worden de categorieën gemaakt en bepaald. Individuen en sociale 

groepen worden gecreëerd als een other, als een Ander in plaats van een gelijke Nederlandse 

burger. De invulling van de Ander is een uitkomst van bestaande beelden en praktijken 

omtrent ‘wie behoort tot’ en ‘wie niet behoort tot’ de Nederlandse natie. Daarbij worden ze 

ook beïnvloed door de bestaande (denk)beelden uit de samenleving over migranten en 

migratie (Ghorashi, 2003: 170-1).  

Zo heeft de manier waarop Nederlanders ‘gastarbeiders’ en migratie zagen en zien, 

invloed op de behandeling van de Turkse gemeenschap (Ghorashi, 2003: 170-1). Tot 

ongeveer 1980 bestond het idee in Nederland dat de ‘gastarbeiders’, migranten en hun 

kinderen die in Nederland zijn geboren, terug zouden keren naar hun land van herkomst. 

Migratie werd namelijk beschouwd als een tijdelijk fenomeen. Dit creëert een beeld dat 

migranten altijd een gast zullen blijven en nooit als permanente burger behoren te worden 

beschouwd (ibid). Vanaf de jaren tachtig ontstond steeds meer het besef dat Nederland een 

immigratieland was en dat de ‘allochtonen’ hier zouden blijven (Ghorashi, 2006). Daarnaast 

werden culturele verschillen soms meer ervaren als iets positief. Echter ook in de positieve 

afwijkingen van de normen van het culturele compromis, werden de verschillen als Anders 

beschouwd. Desondanks deze perspectiefveranderingen bleef de uitsluiting plaatsvinden, ook 

in het latere ‘politiek correcte tijdperk’ (Ghorashi, 2006: 14).  

Dit process of othering is een wederkerig proces (Ghorashi, 2003: 177). Het creëren 

van de categorie als Ander, kan tot gevolg hebben dat de Ander zichzelf ook als Ander gaat 

beschouwen. Dit zag ik duidelijk terug bij verschillende Turkse leerlingen. De socioloog Kees 

Schuyt merkt op dat het terugtrekgedrag een veelvoorkomend fenomeen is onder uitgesloten 
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groepen (Schuyt, 2006: 74). Doordat zij zichzelf óók als vreemdeling (gaan) ervaren, plakken 

zij het negatieve oordeel van de samenleving op zichzelf en creëren ze daarmee een negatieve 

spiraal van zelfuitsluiting (ibid). Hiermee internaliseren zij hun lot. Zij berusten zich namelijk 

in de overheersende houding dat Turken als Anders en als vreemdelingen worden beschouwd. 

Door zichzelf regelmatig als ‘buitenlander’ te categoriseren, wordt deze identiteit als 

‘buitenlander’ een onderdeel van hen. Terwijl deze leerlingen in Nederland geboren en 

getogen zijn en hun opa’s gemiddeld al dertig jaar hier wonen. Bij navraag waarom zij dat 

deden, hadden ze hier eigenlijk geen antwoord op. Abdul bleef na deze vraag bijvoorbeeld 

een tijdje stil. “Nou…” Het bleef stil, terwijl hij ondertussen aan de knoopjes van zijn zwarte 

blouse frunnikte. Hij haalde zijn schouders op en voelde zich een beetje ongemakkelijk door 

deze vraag. “Ja, ik weet niet… Iedereen noemt ons zo, je gebruikt het meer omdat iedereen zo 

denkt”, zei hij tegelijkertijd nogmaals schouderophalend en lachend op een 

verontschuldigende toon. Hiermee bevestigt Abdul mij, als autochtoon, door over zichzelf te 

praten als ‘buitenlander,’ dat hij zich een vreemde voelt en is. Hij schikt zich hier naar het lot 

dat Turkse mensen ten deel valt en maakt dit lot tot onderdeel van zijn innerlijke beleving. De 

acceptatie van deze categorisering draagt echter het gevaar in zich dat de beeldvorming van 

de Nederlandse burger bekrachtigd wordt. 

De morele argumenten om migranten als Ander te kunnen categoriseren, worden 

vooral gebaseerd op basis van stereotypen, cultuurverschillen en sociaal-economische non-

conformiteit met de dominante Nederlandse normen en waarden (Lutz & Moors, 1989; Rath, 

1991; Ghorashi, 2006). Deze zijn afkomstig uit de burgerlijke klasse (Rath, 1991: 123). 

Onderwijskundige Becky Francis wijst erop dat het tegenwoordig voornamelijk het 

mánnelijke blanke hogere maatschappelijke middenklassen model is (Francis & Skelton, 

2005: 108). Door de indeling van individuen en sociale groepen in categorieën langs de 

morele argumenten te bepalen, wordt er betekenis gegeven aan sociale en culturele 

kenmerken van mensen. Rath stelt dat Nederlanders ondanks hun betrekkelijke grote 

tolerantie, weinig ophebben met  

 
 
“alles wat niet conform de heersende mores is. Zij hebben een grote drang naar orde 
en regelmaat en koesteren ‘middelpuntzoekende krachten’ (Rath, 1991: 108).” “Wie 
zich hier aan onttrekt of ervan verdacht wordt zich hieraan te onttrekken, staat bloot 
aan zware sociale druk. De gebruikelijke oplossing (…) is het isoleren van bepaalde 
bevolkingscategorieën. In eigen kring mag men doen wat men wil, maar daarbuiten 
dient men zich terdege te conformeren (Rath, 1991: 111).” 
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Van individuen die niet aan deze verwachting en verplichting van conformatie met de 

heersende mores voldoen, worden de levenswijze en mentaliteit geproblematiseerd (Rath, 

1991; Ghorashi, 2006). Ze worden als een gevaar en een bedreiging voor de samenleving en 

het culturele compromis gezien. Met deze verwachte conformering naar de eigen algemene 

sociale normen en spelregels probeert de natie zichzelf, haar compromis en de daarmee 

samengaande machtsbalans te beschermen en veilig te stellen tegen invloeden van buitenaf.  

Dit gezichtspunt op de Ander is al jaren dominant binnen het Nederlandse discours 

over gastarbeider, minderheden en allochtonen (Rath, 1991; Ghorashi, 2003, 2006). Dit zie je 

bijvoorbeeld ook terug bij de stereotypen en verbeeldingen over Turkse vrouwen. Aan het 

einde van de jaren tachtig werden zij als Anders en inferieur aan de Nederlandse vrouw 

voorgesteld (Lutz & Moors, 1989). Hun cultuur werd vaak als het grootste probleem voor de 

vrouwen voorgeschoteld. Het zou namelijk het leven van de vrouwen voorschrijven en de 

mannelijke familieleden zouden de vrouwen onderdrukken (ibid). Zulke beelden van ‘een 

ander zijn’ worden verstrekt door de vele herhalingen. Herhalingen die in dit geval jaren lang 

gereproduceerd worden. De hierboven genoemde verbeelding van Nederlands-Turkse 

vrouwen kan namelijk evengoed in de tegenwoordige tijd worden gezet. Zo vermeldt het 

Jaarrapport integratie 2007 (Gijsberts & Vervoort, 2007) dat binnen de natie momenteel het 

beeld overheerst dat vrouwen overheerst worden door hun mannelijke familieleden (Gijsberts 

& Vervoort, 2007: 295). Door zulke verbeeldingen van de sociale werkelijkheid wordt ervoor 

gezorgd dat de rijen gesloten kunnen blijven.  

Deze sluiting van de rijen volstrekt zich op dit moment echter langs een harder 

discours (Prins, 2004). Het is tegenwoordig acceptabel dat negatieve gevoelens ten opzichte 

van migranten publiekelijk geuit mogen worden. Dit beeld komt naar voren in onderzoeken 

over beeldvormingen van autochtonen over bijvoorbeeld Nederlandse-Turken14. Zo ook in het 

Jaarrapport integratie 2007 (Gijsberts & Vervoort, 2007). In bijlage 4 van deze scriptie 

worden de tabellen15 opgenomen die de beeldvorming onderbouwen. Het eerste wat opvalt is 

dat de beeldvorming over moslims de laatste jaren negatiever is geworden. Het beeld bestaat 

bijvoorbeeld dat moslims weinig kunnen bijdragen aan de Nederlandse cultuur. Men vindt dat 

de West-Europese leefwijze niet samen gaat met die van de moslims, bijvoorbeeld door de 

overheersing van de moslimmannen over hun vrouwen. Twee derde van de autochtonen is 

tevens van mening dat ‘allochtonen’ niet te veel moeten vasthouden aan de eigen cultuur en 

                                                 
14 Vanaf nu gebruik ik voor de rest van de scriptie de term ‘Nederlands-Turks.’ Ik wijs erop dat dit dezelfde 
etnische groep is als bij de term ‘Turks’ uit de afgelopen alinea’s. 
15 Tabel 6 (pagina 116) tot en met tabel 14 (pagina 120). 
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gewoonten. Daarnaast bestaat er een flinke weerstand tegen de aanwezigheid van 

‘allochtonen.’ De afstand tussen autochtonen en bijvoorbeeld Nederlands-Turkse mensen 

wordt ook bewaard. Een Nederlands-Turkse collega vindt men prima, maar men staat 

afwijzender tegen een Nederlands-Turkse buurman of partner voor hun eigen kinderen. 

Verder is men bang voor spanningen tussen verschillende etnische groepen in Nederland. 

Deze zou erger worden. Men is ook bang voor het geweld door moslimextremisten en geweld 

tegen moslims. ‘Allochtonen’ hebben daarentegen het gevoel dat ze in beperkte mate worden 

geaccepteerd. Zij krijgen niet alle kansen in Nederland en hun rechten worden niet altijd 

geaccepteerd. Als laatste krijgt een ruime meerderheid zo nu en dan te maken met 

discriminatie (Gijsberts & Vervoort, 2007: 285-300).  

Deze ervaringen van discriminatie zijn een direct gevolg van de 

samenlevingsverhoudingen. Dit komt doordat etnisch geweld, discriminatie en xenofobie door 

de samenlevingsstructuur een integraal onderdeel vormen van de samenleving (Wimmer, 

2002: 4-5). Het categoriseren van mensen ontstaat namelijk “in alle gevallen waarin de 

sociale verhoudingen tussen mensen worden gestructureerd door betekenis te geven aan 

sociaal-culturele non-conformiteit (Rath, 1991: 117).” Bij discriminatie wordt er onderscheid 

tussen mensen gemaakt op grond van bepaalde kenmerken. Racisme gaat een stap verder door 

een rascategorie te creëren die vastgesteld wordt langs negatieve kenmerken. In sommige 

gevallen wordt er voorgesteld dat de mensen uit deze categorie negatieve gevolgen voor 

anderen veroorzaken. Rath wijst erop dat de rascategorie niet expliciet vanuit een racistisch 

discours hoeft te worden benoemt (Rath, 1991: 94-5). Hiervoor kunnen ook andere 

kenmerken, zoals culturele, worden toegekend. Het wordt bijvoorbeeld niet meer 

‘geaccepteerd’ om te praten over onverenigbaarheid van rassen, terwijl onverenigbaarheid van 

verschillende culturen en geloof wel door de beugel kan. 

Rath benadrukt dat bij de toepassing van het categoriseringsproces, het in hokjes 

opdelen van de mensen een grote invloed heeft. Ook bij het ontstaan van beslissingen, 

structuren en instituties wordt oordeelvorming via hokjesgeest (jij wel, jij niet) toegepast 

(Rath, 1991: 117). Daardoor kunnen zowel bij mensen als bij de overheid en haar institutie 

binnen het beleid of tijdens de uitvoeringen hiervan institutionele discriminatie en 

institutioneel racisme ontstaan. Er is sprake van institutioneel racisme wanneer er kenmerken 

terug te vinden zijn van de ideologie van racisme binnen de praktijken van uitsluiting (Rath, 

1991: 94-5). De invloed van het werken volgens de hokjesgeest, kan bij bijvoorbeeld 

onderwijsinstituties uitmonden in sociale ongelijkheid. In hoofdstuk vier zal ik verder ingaan 

op de werking van de institutionele in- en uitsluiting voor specifiek het onderwijssysteem.  
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Alhoewel ik tot nu toe vooral heb laten zien waarom en hoe de uitsluitings-

mechanismen te werk gaan, worden er tegelijkertijd door middel van moderne instanties en 

door de samenleving pogingen ondernomen om de Nederlands-Turkse gemeenschap bínnen 

het culturele compromis te sluiten. De samenleving is namelijk ook van mening dat 

‘allochtonen’ moeten integreren binnen hun samenleving. ‘Allochtonen’ moeten bijvoorbeeld 

een deel van hun eigen cultuur en gebruiken los laten en de Nederlandse taal leren (Gijsberts 

& Vervoort, 2007: 285-6)16. Dit impliceert dat ze zich een merendeel van de Nederlandse 

gewoontes eigen moeten maken. Hiervoor worden projecten, beleid en doelstellingen gemaakt 

die de afgestoten groep er weer bij moet betrekken, zoals de participatie trajecten voor 

‘allochtone’ vrouwen, het gebruik van de term ‘nieuwe Nederlanders’ door de PVDA 

(Volkskrant, 2009). Dit resulteert onder andere in afwisselende aantrekkende en afstotende 

bewegingen. Bepaalde individuen zorgen er via het process of othering op basis van (non-

)conformiteit met de betekeniskaders van het Nederlandse compromis voor, dat bepaalde 

mensen worden buitengesloten. De gepresenteerde beelden uit Jaarrapport integratie 2007 

zijn hier een voorbeeld van. Als reactie hierop plaatsen bepaalde Nederlands-Turkse mensen 

zichzelf buiten de Nederlandse samenleving, zoals Abdul lichtelijk ervaart. Deze uitsluiting 

en categorisering leidt weer tot een reactie van andere mensen om hen beter bij de 

samenleving te betrekken. Hierop ontstaan echter opnieuw negatieve reacties. Zo blijft het een 

wisselwerking totdat de Nederlands-Turkse gemeenschap voldoende ingesloten is binnen het 

culturele compromis, de samenleving en de staat.  

Op dit moment dient de vraag zich aan hoe deze macroprocessen op microniveau een 

Nederlands-Turkse leerling kunnen beïnvloeden. Daarvoor presenteer ik nu een intermezzo. 

Dit voorbeeld laat naar mijn inzien op microniveau zien waarin enkele onderliggende 

macroprocessen kunnen resulteren. Met dit intermezzo wil ik u uitnodigen om even stil te 

blijven staan bij datgene wat in deze scriptie behandeld is en bij datgene wat gaat komen. Het 

intermezzo zal namelijk zowel processen concretiseren als nieuwe vragen oproepen17. Het 

toont een klein moment uit de rapportvergadering van de tweedejaars vmbo-theoretisch/havo 

brugklas op het Carmelcollege.  

                                                 
16 Zie tabel 14 op pagina 120. 
17 Een deel van deze mogelijke vragen zullen in de rest van de scriptie verduidelijkt worden. 
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Intermezzo 
 
De overgangsrapportvergadering 
“Serpil heeft twee onvoldoendes; een vier voor engels en een vier voor duits. Bye bye 

Serpil”, aldus de mentor van Serpil18. “We kunnen stemmen uit ‘doubleren en haar daarmee 

van school laten verdwijnen’ en uit ‘herkansingen aanbieden zodat de vieren gerepareerd 

kunnen worden en zij alsnog naar drie vmbo-theoretisch kan gaan.” Ik luister naar de mentor 

en kijk om me heen. We zitten met ongeveer vijfentwintig docenten in het warme 

computerlokaal. Aan de kopsekant is het witte scherm naar beneden gehaald, zodat daarop 

het rapport van de besproken leerling kan worden getoond. Aan beide zijden van de muren 

staan tafels met computers erop. Daarvoor zitten de docenten en de directieleden rondom de 

‘tafelrechthoek,’ waarbij de tafels in een rechthoekige vorm aan elkaar zijn gezet, zodat 

iedereen elkaar kan zien.  

We zijn bezig met de overgangsvergadering van de tweedejaars vmbo-

theoretisch/havo brugklas van het Carmelcollege. In deze vergadering wordt per leerling 

bekeken waar die volgend jaar naar toe kan gaan; naar drie vmbo-theoretisch, naar drie 

havo, doubleren en op het vmbo-theoretisch/havo blijven óf van school af moeten om naar 

een vmbo-kader opleiding te gaan. Om de gelijkheid tussen de beslissingen van alle 

leerlingen te ‘garanderen’, is er besloten om alle tweedejaars klassen achter elkaar in één 

vergadering te behandelen. De mentor begint door de mogelijkheden voor de leerling te 

benoemen. Daarna ontstaat er een geanimeerde discussie tussen de docenten over welke 

beslissing de beste is. We zijn momenteel met de derde klas bezig. Alhoewel niet iedereen 

het met elkaar eens is, is de sfeer goed. Nog een paar klassen en dan zit de vergadering er 

alweer op. Momenteel is de mentor dus bezig om Serpil’s mogelijkheden samen te vatten: 

zittenblijven en van school af of haar alsnog een kans op deze school geven. Serpil, een in 

alle opzichten dertienjarig puberend meisje met stemmingswisselingen dat momenteel meer 

met haar eigen leven dan met school bezig is. Of moet je zeggen ‘bezig kan zijn?’ In de klas 

zie je dit bijvoorbeeld terug, doordat ze zich de ene dag onopvallend en teruggetrokken 

gedraagt en ze de andere dag juist duidelijk aanwezig door met haar geklets of door haar 

opvallende kleding. Of doordat ze de ene les bijna niet doet voor een vak en dit duidelijk 

zichtbaar laat zijn voor de docent, terwijl ze zich de andere les wel met haar taken bezig 

houdt. Mijn gedachten worden onderbroken door een mentor van een andere brugklas. 

“Gaat dit niet een beetje snel?”, vraagt een mentor van een andere brugklas. “Nee, ze 

heeft vier omgerekende onvoldoendes, dus moet ze blijven zitten. Echter, ze is een 

                                                 
18 Deze weergaven van de vergadering is een compilatie van gegevens over de bespreking van Serpil tijdens de 
voorbereidende vergadering door de mentoren op de overgangsvergadering zelf en van de overgangsvergadering. 
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instromer en mag daarom niet blijven zitten”, aldus de mentor. “We kunnen Serpil ook hier 

laten doubleren”, oppert een docent. “Dat is een andere discussie, die kunnen we straks 

voeren”, gaat de mentor verder zonder stil te blijven staan bij en ruimte te geven aan de 

opmerking. “Wie stemt er voor de eerste optie, dus doubleren en van school af? Acht man. 

Wie voor de tweede? Twee man. En onthouden? Eén. Okey, ze zal naar een andere school 

toe moeten. Ik betwijfel echter of ze met zo een rapport wordt aangenomen op een andere 

vmbo-theoretisch school. Die gaat dus naar het vmbo-kader. Dan kan ze daar lekker genoeg 

Turkse aandacht krijgen, want dat kind leeft van de aandacht.” “Als ze niet wordt 

aangenomen op een ander school hebben we een probleem?”, vraagt een docent zich af. 

“Welke echter niet onoverkomelijk is”, legt een lid van de directie uit. “Als wij beslissen dat ze 

van ons van school af moet, dan moet ze naar een andere school toe. Aan de hand van het 

zorgsysteem kan uiteindelijk een oplossing worden gevonden voor haar, zodat zij alsnog 

naar een school gaat en wij toch van haar af zijn.”  

Er ontstaat een beetje gemor binnen de vergadering. Een aantal leraren hebben een 

gevoel van onbehagen gekregen en zijn ontevreden over de loop van de vergadering. De 

sfeer wordt grimmiger en mensen gaan geagiteerder tegen elkaar praten in plaats van het 

vriendelijk en centraal te houden. Ik hoor docenten achter mij mompelen of even iets tegen 

elkaar zeggen en zie een ander op zijn stoel heen en weer schuiven alsof hij daarmee wil 

aangeven dat hij het er niet mee eens is. “Zoals net al werd geopperd, hadden we ook een 

voorstel kunnen hebben van doubleren en hier blijven”, stelt een andere docent voor. “Ja,” 

vult het lid van de directie aan, “dat is eigenlijk de eerste stap, …” “Nee,” valt de mentor haar 

in de reden, “je hebt niets voor niets regels.” “Oh…” Het directielid raakt van zijn apropo en 

omdat geen enkele andere leraar hier op in springt, laat hij het hierbij. “Dus, Serpil moet 

moven. Dan gaan we nu verder met Bilgin. Ook voor hem is het einde oefening. Die mag 

echter doubleren.” Zo vervolgt de mentor in een rap tempo haar leerlingen.  

Ik zit hier ondertussen met een steeds groter wordende verbazing naar te kijken. Wat 

gebeurt hier? Waarom zegt de mentor ‘kan ze daar lekker genoeg Turkse aandacht krijgen?‘ 

Waarom geeft niemand repliek aan de mentor in het kader van gelijke behandeling van 

iedere leerling? Haar leerlingen worden in een veel sneller tempo en bijna zonder discussie 

behandeld in vergelijking met de andere klassen. Voor sommige leerlingen gaat zij ineens 

wél pleiten en geeft zij achtergrond informatie, zoals de thuissituatie en gebeurtenissen van 

het afgelopen jaar die ervoor gezorgd hebben dat die leerling zo gepresteerd heeft. Zij 

probeert de aanwezige docenten te overtuigen van haar gelijk. Bijna elke keer wordt de 

beslissing genomen waarvan zij dacht dat die het beste was. Onder de mom dat het de 

schoolregels zijn dat een instromer niet mag doubleren, wordt Serpil van school ‘gestuurd.’ In 

de leerlingengids van 2007-2008 staat echter dat deze regel vervalt als de 
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docentenvergadering anders beslist. Ze hadden haar ook volgens de regels op deze school 

kunnen houden. 

Ook de economie lerares, die hier nog geen jaar in dienst is, springt er niet duidelijker 

op in. Beginnende docenten moeten sterk in hun schoenen staan als zij tegen een 

vergadering in willen gaan. De docent weet echter van het docententeam 

hoogstwaarschijnlijk het beste waarom Serpil zich zo gedraagt en hoe haar thuissituatie is. 

Zij had als aanvulling op de mentor aan de vergadering kunnen zeggen dat haar ouders 

vorig jaar gescheiden zijn en dat zij geen contact meer heeft met haar vader. Dat ze 

momenteel heel erg zoekende is, zoekende hoe ze zich moet gedragen, welke identiteit ze 

heeft. Van haar moeder krijgt ze te weinig grenzen aangeboden. Wellicht probeert ze die 

grenzen op school te zoeken.  

Vorig jaar zat Serpil op een andere school in een havo/vwo brugklas. Volgens 

haarzelf zat ze daar niet op haar plaats, want er zaten daar allemaal nerds op school en in 

haar klas die alleen met huiswerk bezig waren. Ze vond het daar een dooie boel. Dit 

schooljaar is ze naar een tweedejaars vmbo-theoretisch/havo brugklas teruggeplaatst. 

Terwijl ze vindt dat ze hier wel op haar plaats zit, moet ze nu hoogstwaarschijnlijk naar een 

vmbo-kader opleiding gaan. Een dertienjarig puberend meisje wordt nu voor een tweede 

keer naar een nieuwe school gestuurd op een nog lager niveau. Docenten benadrukken dat 

het voor de leerlingen niet verstandig is om hen op een mogelijk te moeilijk niveau te 

plaatsen, omdat ze dan grote kans hebben dat ze het niet zullen redden en weer een niveau 

terug moeten worden gezet. Uit hun jarenlange ervaringen is gebleken dat een 

teruggeplaatste leerling door de terugplaatsing een emotionele deuk oploopt. Hij/zij loopt 

daarmee een grotere kans om naar lager niveaus te zakken, of zelfs zonder diploma van 

school te gaan. Deze argumentatie heb ik bij Serpils bespreking niet gehoord. Bij 

klasgenoten werd het wel genoemd als argument om geen havo advies te geven. 

Na de vergadering vraag ik aan de mentor of Serpil op deze school had mogen 

blijven als ze geen instromer was geweest. “Nee”, antwoord zij. “Wat mij betreft niet. Ze is de 

jongste van de klas (dertien jaar), maar gedraagt zich alsof ze vijftien jaar is. Zij kan niet 

opnieuw in een tweedejaars klas zitten. Dat trekt de klas scheef. Iemand zoals Bilgin past 

wel goed in een tweedeklas. Ook hij heeft het afgelopen jaar te weinig voor school gedaan, 

maar hij ziet eruit zoals een tweedeklas leerling, qua gedrag en uiterlijk. Hij zal in zijn nieuwe 

klas goed passen. Serpil heeft het op school gewoon niet laten zien. Daarnaast heeft zij zich 

een paar weken geleden schandalig gedragen. We hoeven ons dus niet schuldig te voelen 

dat ze van school af moet”, eindigt de mentor.  
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Is deze school een onpersoonlijke school? Nee, zeker niet. Het heeft daarentegen normaliter 

veel aandacht voor het persoonlijke verhaal achter de leerling. Op iedere school ontstaan er 

tijdens de dagelijkse gang van zaken echter mechanismen die bepaalde gevolgen in gang 

zetten die in dit geval negatieve consequenties hebben voor een leerling. Dit voorbeeld laat 

zien waarin de macro in- en uitsluitingsmechanismen kunnen resulteren. Het laat zien hoe het 

schoolsysteem een leerling kan buitensluiten van volledige toegang tot de 

onderwijsvoorzieningen. In hoofdstuk vier zal hier verder op in worden gegaan. Momenteel is 

het moment aangekomen om te analyseren hóe de macroprocessen hun weg kunnen vinden tot 

en binnen de microprocessen.  
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2.3 Het beeldvormingsproces: een intermediair tussen de macro- en microprocessen 

Aan de hand van de doorwerking van de samenlevingsstructuur binnen het determinatieproces 

van de groep acht leerlingen maak ik een eerste opzet binnen de doorwerking van de 

macroprocessen naar de microprocessen. In de volgende twee hoofdstukken zal ik hier mee 

verder gaan. In deze paragraaf gebruik ik de tweede belangrijke pijler uit het proces als 

voorbeeld, namelijk de beoordelingen en observaties van docenten over leerlingen. Hiervoor 

ga ik wederom terug naar een praktijkvoorbeeld van juf Marlijn van basisschool De 

Weidevogels. 

Juf Marlijn moet de onderwijsprestaties van Büsra beoordelen om een geschikt 

middelbaar schooladvies te kunnen vormen. Tijdens de lessen observeert ze onder andere het 

gedrag van en de manieren die Büsra toepast om zich de onderwijsstof eigen te maken. Deze 

observaties voegt ze in haar hoofd toe aan oudere observaties. Ze combineert beide en creëert 

zich een beeldvorming over Büsra waarbij ze haar schoolvorderingen beoordeelt. Ze pakt na 

de schooldag het document van het leerlingvolgsysteem van Büsra en noteert haar observaties 

hierin. Daarna leest ze even snel enkele beoordelingen en observaties van oude leerkrachten 

door. Ze vergelijkt deze vluchtig met die van haarzelf en denkt na over de overeenkomsten en 

verschillen die in de loop der jaren zijn ontstaan. Ook deze voegt ze in haar hoofd toe aan de 

aanwezige informatie over Büsra. Voor vandaag laat ze het hierbij. Ze legt Büsra’s dossier 

weg en pakt de volgende van de stapel, waarmee het proces weer van voor af aan begint. 

Binnen deze werkzaamheden neemt het beeldvormingsproces een cruciale plaats in en 

is het van belang om te weten hoe beeldvorming gevormd wordt en hoe het werkt. 

Beeldvorming wordt gezien als “het ontstaan van bepaalde voorstellingen met betrekking tot 

mensen, dingen en feiten in ons hoofd. (…) [Het is] een bewustzijnsinhoud, een mentaal 

proces waarin innerlijke beelden tot stand komen (Meijer, 1999: 2).” Deze innerlijke beelden 

komen tot stand door de werking van verschillende met elkaar interacterende 

informatiebronnen. Bij informatiebronnen kan men denken aan ten eerste de reeds bestaande 

beelden in het hoofd van een mens, ten tweede aan de door de mens individueel waargenomen 

werkelijkheid en ten derde aan de teksten en beelden die de mens tot zich neemt in 

bijvoorbeeld publieke debatten en de media. De mix van de input afkomstig uit de drie 

informatiebronnen vormen samen het beeldvormingproces. 

De beeldvorming geeft vorm aan de ‘ervaren werkelijkheid’ van de mens (Smelik, 

Buikema & Meijer, 1999). Zij bepaalt hoe wij kijken naar de wereld en de mensen. Dit 

denken over en kijken naar heeft weer invloed op het handelen van de mens. Samenvattend 

kan men zeggen dat de verkregen beelden uit de maatschappij onze innerlijke beelden 
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beïnvloeden en dat deze beelden onze observaties, beoordelingen, reacties en handelen 

beïnvloeden (Smelik et al., 1999: 5-7).  

De beeldvorming over Büsra is dus niet alleen gebaseerd op hetgeen Juf Marlijn 

daadwerkelijk in de klas heeft gezien. Het wordt bijvoorbeeld beïnvloed door haar ervaringen 

met andere Nederlands-Turkse leerlingen, door heersende beelden en stereotypen over de 

prestaties en het gedrag van Nederlands-Turkse meiden of jongens die in de samenleving 

circuleren en door het discours over ‘gastarbeiders’, ‘migranten’, ‘allochtonen’ en integratie. 

Binnen deze beïnvloeding zie je the process of othering werken. Binnen dit proces werkt weer 

het beeldvormingsproces. The process of othering zorgt er via bestaande beelden en 

praktijken rondom ‘wie behoort tot’ en ‘wie niet behoort tot’ de Nederlandse natie voor, dat 

de macro in- en uitsluitingsmechanismen die inherent zijn aan de Nederlandse 

samenlevingsstructuur, in de handelingen van mensen door werken. Het beeldvormingsproces 

heeft ervoor gezorgd dat de innerlijke beelden van bijvoorbeeld juf Marlijn beïnvloed werden 

door bijvoorbeeld de stereotypen. Hiermee werkt het beeldvormingsproces via de mens als 

een intermediair van de overdracht van de macroprocessen naar de individu. De individu 

beïnvloedt weer de microprocessen, zoals het determinatieproces. De gekleurde waargenomen 

werkelijkheid tijdens de observaties van juf Marlijn worden door haar genoteerd en 

beoordeeld als het functioneren van Büsra. Er is vanwege de samenlevingsstructuur bij 

Nederlands-Turkse leerlingen echter een grote(re) kans dat deze beoordeling niet de juiste 

afspiegeling van het gedrag en de ontwikkelingen weergeven. Hiermee wordt de kans 

verkleind dat Büsra op een goed passend middelbaar schoolniveau terecht komt. Via deze 

handelingen hebben de macroprocessen invloed gehad op dit onderdeel van het 

determinatieproces. Dit zijn diepgewortelde mechanismen die onbewust plaatsvinden. Ze 

spelen mee bij alle docenten. Ook bij de overgrote meerderheid van leraren die benadrukt dat 

ze tussen hun leerlingen alleen onderscheid maken op basis van de schoolprestaties en gedrag 

en niet op basis van sekse, milieu en culturele achtergrond.  

Deze invloed van de macroprocessen reikt verder, doordat deze beeldvorming een 

grotere invloed op het determinatieproces heeft dan op het eerste gezicht verwacht zou 

worden. Zoals juf Marlijn in het eerste hoofdstuk vertelde, konden de observaties voor het 

schooladvies een net iets hoger of lager advies opleveren. Voor de toelating tot de middelbare 

school heeft de beoordeling van juf Marlijn daarentegen op drie momenten een 

doorslaggevende invloed, zoals duidelijk wordt bij het Carmelcollege.  

Ten eerste baseert de toelatingscommissie bij de toelating van een nieuwe leerling hun 

beslissing op het onderwijskundige rapport (OR), het schooladvies en de cito-score. Het OR is 
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het allerbelangrijkste instrument van het Carmelcollege om een goede inschatting van hun 

toekomstige leerling Büsra te kunnen maken. Deze wordt door de basisschool geschreven. 

Daarin staan de resultaten van de basisschoolloopbaan: zoals de Cito-toets, de NIO en SAQI 

testen en de leerrendementen op onderdelen van taal en rekenen. Daarnaast worden er allerlei 

leerlingkenmerken en karaktereigenschappen genoteerd, bijvoorbeeld de cognitieve 

ontwikkeling, de leerontwikkeling en de werk- en sociaal-emotionele houding. De 

waargenomen werkelijkheid en de daarop gebaseerde beoordelingen over Büsra worden door 

juf Marlijn dus in dit rapport opgeschreven. 

Het tweede moment ontstaat bij ouders die het niet gelukt is om de groep acht 

leerkracht te overtuigen om op zijn minst een vmbo-theoretisch in plaats van een vmbo-

kader/theoretisch advies te geven. Zij zijn veel meer afhankelijk van de beeldvorming en 

beoordeling van de groep acht leerkracht en van de middelbare school docenten uit de 

toelatingscommissie. Deze leerlingen zijn namelijk vaak bespreekgevallen. In zulke situaties 

worden het OR, het schooladvies en de cito-scores des te belangrijker. De commissie heeft 

aan de ene kant de gegevens van de basisschool en aan de andere kant de mening van de 

ouders. Zij kijken of de gegevens die in het onderwijskundige rapport staan het middelbare 

school- en cito-advies ondersteunen of dat er afwijkingen te vinden zijn. In geval van twijfel 

of onduidelijkheden bellen ze de basisschool op. 

Dezelfde procedure geldt voor de leerlingen die een vmbo-kader in plaats van een 

vmbo-kader/theoretisch advies hebben gekregen. De afzonderlijke onderdelen gaan in deze 

omstandigheden extra zwaar wegen, bijvoorbeeld de leerrendementen en de 

leerlingkenmerken. De beoordeling van de basisschool geeft in twijfelgevallen de doorslag, 

zoals een toelatingscommissielid vertelt: “Ik had ook zo een meisje, de school en het Cito 

zeggen kader, maar de moeder zegt ‘ik weet het gewoon, ze is heel ijverig en ze komt er wel.’ 

Maar dan kunnen wij haar niet aannemen. Als op papier alleen maar bewijzen staan dat ze een 

kaderniveau heeft en alleen de ouder zegt dat het kind beter is –dat zegt overigens iedere 

ouder van zijn kind- dan hebben wij niets om te zeggen van ‘ja inderdaad, hier zit iets, ze kan 

toch naar de vmbo-theoretisch/havo brugklas.” Hier ontstaat tevens de derde doorslaggevende 

invloed. Met alleen een vmbo-kader advies kan de leerling niet in de vmbo-theoretisch/havo 

brugklas beginnen. Het halve puntje verhoging van het schooladvies door de observaties van 

de docenten blijkt ineens een cruciaal verschil te zijn.  
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2.4 Conclusie 

Binnen de instrumenten en beslissingen van de toelatingscommissie zie je hoe de 

maatschappelijke beeldvormingen en verhoudingen via the process of othering en het 

beeldvormingsproces indirect, via de basisschool beoordelingen, en direct van invloed zijn op 

de beslissingen van de middelbare school. Direct, daar ook de innerlijke beelden van de 

commissieleden die tot stand komen door hun ervaringen, door het onderwijskundige rapport 

en de maatschappelijke beelden, hun handelen beïnvloeden. Leerlingen en hun ouders kunnen 

dus tijdens de twee belangrijkste pijlers binnen het determinatieproces – de toetsen en de 

observaties- voor het middelbare schooladvies op alle onderdelen nadeel ondervinden van de 

invloed van zowel de macro samenlevingsprocessen als de microprocessen. Door dezelfde 

mechanismen die zich afspelen binnen de maatschappelijke verhoudingen en de 

beeldvormingen worden de ouders minder serieus genomen tijdens de gesprekken. Deze 

macro en micro in- en uitsluitingsmechanismen zetten hiermee een volgende belangrijke stap 

richting sociale ongelijkheid binnen de schoolloopbanen van Nederlands-Turkse leerlingen. 
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3 De tweedejaars vmbo-theoretisch/havo brugklas nader bekeken 
 

 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk nemen we een kijkje in een tweedejaars vmbo-theoretisch/havo brugklas van 

het Carmelcollege. De klassen zitten op dit moment in het vmbo-theoretisch/havo 

determinatieproces; binnen de rest van het schooljaar wordt er bepaald op welk niveau de 

leerling volgend jaar mag beginnen. Doorgaan op de havo, op het vmbo-theoretisch of voor 

een enkeling het vmbo-kader. Tot nu toe is er vooral gekeken naar externe factoren die sociale 

ongelijkheid binnen de schoolloopbaan kunnen beïnvloeden. In dit hoofdstuk zal ik de nadruk 

leggen op een interne factor, namelijk het gedrag van de jongeren zelf. In huidige 

onderzoeken worden verklaringen van verschillen in schoolprestaties namelijk mede gezocht 

vanuit het gedrag van jongeren, daar gedrag de schoolprestaties en de schoolloopbanen veel 

kunnen beïnvloeden (Francis & Skelton, 2005).  

Op het Carmelcollege heeft het gedrag van jongeren een grote invloed op de uitkomst 

van het vmbo-theoretisch/havo determinatieproces. Daarom ben ik nu vooral geïnteresseerd in 

de houding en verbeelding van, omgang met en verschillen tussen jongens en meiden. Ik 

observeer hiervoor iedereen; alle jongens, meiden en leraren. Per klas waren er gemiddeld 

twintig procent ‘allochtone’ leerlingen. Dit kwam overeen met twee allochtone meiden en drie 

allochtone jongens. In de klassen waar ik het meest geobserveerd heb, had ongeveer éénderde 

deel een Turkse culturele achtergrond. Ik vond dit aantal te klein om hierop het gedrag van 

Nederlands-Turkse jongens en meiden te kunnen analyseren. Daarom heb ik ten eerste álle 

meiden en jongens geobserveerd, ongeacht de culturele achtergrond. In de tweede plaats lette 

ik op mogelijke verschillen en overeenkomsten tussen ‘autochtone’ en ‘allochtone’ leerlingen. 

Daarnaast heb ik mezelf zoveel mogelijk buiten de klassenactiviteiten gehouden, omdat ik de 

dynamiek van de klas wil laten zijn zoals die is. Tijdens de observaties lette ik op de volgende 

vragen: Wat speelt zich af in deze klassen? Hoe gedragen beginnende puberende jongens en 

meiden zich? Hoe ervaren docenten dit gedrag? Hoe heeft dit invloed op het 

determinatieproces van de jongeren? Hiervoor gaan we als eerste kennis maken met de 

leerlingen van het Carmelcollege. Nadat hun gedrag is geanalyseerd, kan de beïnvloeding van 

hun gedrag op de schoolprestaties zichtbaar worden gemaakt. Als laatste worden de gevolgen 

behandeld van deze verschillende elementen op het determinatieproces. 
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3.2 Het gedrag van leerlingen  

Het is 12:40. - Wèèèèhh – Ik hoor een snerpend geluid: de zoemer gaat. Ik drink het laatste 

slokje van mijn melk op, sta op van de lunchtafel en loop de personeelskamer uit. Ik loop 

samen met leerlingen en leerkrachten naar de afgesloten trappenhal om naar de klaslokalen te 

gaan. De geluiden weerkaatsen goed binnen deze hal. Het lijkt wel een uit zijn slaap 

geschrokken kippenhok. Uitgelaten leerlingen praten met elkaar, duwen elkaar op de trap 

en/of roepen opgewonden “Meneer, meneer, heeft u de toets al nagekeken?” Rustig antwoord 

de docent. “Goedemorgen Ömer. Ja, ik heb hem nagekeken. Jullie krijgen straks de cijfers te 

horen.” Ömer is tevreden met zijn antwoord en schuifelt snel terug naar zijn vrienden. Het 

geheel verschuift naar de gang. Je ziet jongens nu wat meer over elkaar heen hangen en elkaar 

vriendelijk een stomp geven. “Hey Ömer, kom eens”, hoor ik een jongen Ömer vanaf 

halverwege de gang roepen. Ömer loopt er heen met grote passen en de borst omhoog gericht. 

Hij stopt bij het verzamelde groepje jongens uit verschillende jaren dat halverwege de gang 

staat. Hij krijgt van een jongen die twee koppen groter is en net als hij een leren jack aan 

heeft, een vriendschappelijke ‘aai’ over zijn donker bruine haar. Ömer trekt zijn hoofd naar 

voren en wrijft met zijn linker hand over zijn stekeltjes om er blijkbaar iets uit te laten vallen. 

De stoerheid die Ömer met zijn zwarte jack uitstraalt, wordt verminderd door dit gebaar en 

door de doodnormale grijsblauwe joggingbroek die hij aan heeft met witte Nikes eronder. 

Ondanks het puberale gedrag van de grotere jongen, valt het me op dat de oudsten het 

volledig geaccepteerd lijken te hebben dat er een paar brugpiepers bij hen staan. Ömer en zijn 

jaargenoten beschouwen zichzelf niet meer zo, ze zitten al bijna in de derde.  

Vijftien meter verderop staan vier vrouwelijke klasgenoten voor het lokaal te wachten 

op de leraar Duits. Nurhan trekt haar modieuze, iets ruimvallend zwart-grijze tijgerprint t-

shirt strakker onder haar tien centimeter brede loszittende riem. Op haar zeven centimeter 

hoge hakjes van haar laarsjes draait ze zich losjes naar Demet, Rukiye en Seher om. Ze kijkt 

ondertussen met een schuin oogje naar het groepje jongens, maar negeert ze verder en richt 

haar aandacht weer op de meiden. “Mag je vanmiddag mee naar de stad?”, vraagt ze aan 

Seher. Seher knikt, “Ja, en mijn moeder haalt ons ‘s avonds op het station op.” “Dat is mooi,” 

vult Rukiye aan, “dan kan ik ook mee.” Rukiye rust met haar rug tegen de muur en wacht 

voor de rest geduldig de komst van de leerkracht af. Ze begint haar witte diadeem opnieuw in 

haar zwarte steile haar te steken. Het verschil in uitstraling en uiterlijk tussen haar en Nurhan 

valt me op. Waar Nurhan de aandacht weet te trekken, is Rukiye met haar blauwe jeans 

legging waaronder ze witte ballerina’s draagt, een onopvallende meisje.  
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Demet staat er een beetje ongeïnteresseerd bij, zonder iets te zeggen, zonder al te veel 

te bewegen. Ze prutst met de punt van haar schoen op de vloerbedekking en wacht een beetje 

verveeld de docent af, zodat ze naar binnen kan. Zodra de leraar Duits is aangekomen, gaat ze 

als eerste het lokaal in en zoekt haar vaste plek op. Nurhan gaat bij Eliza, een vriendin, zitten. 

Ze draaien zich beide om en kletsen met het groepje jongens dat achter hen zit. Seher en 

Rukiye gaan rechts achterin het lokaal bij Demet aan een tafelgroepje zitten. Ze zeggen niet 

veel, ook niet naar elkaar en pakken hun agenda en etui uit de tas om wat te tekenen. Het 

verbaast me niet echt, want ook onder de les praten ze niet veel met elkaar. Ieder doet zijn 

eigen ding, waarbij ze af en toe opmerkingen naar elkaar maken of elkaar helpen bij een 

opgave. Ömer komt zwaar lopend en luid pratend als laatste binnen. De gratis gekregen 

blauwe dunne rugtas hangt bungelend over zijn schouders. “Meneer, meneer, krijgen we nu 

ons cijfer?” Ongeduldig blijft hij bij het bureau staan. “Nee, die krijgen jullie aan het einde 

van de les. Ga nu maar naar je plaats toe, dan kunnen we meteen beginnen.”  

Ik beslis om dit keer bij het groepje van Ömer links achterin te gaan zitten, nadat ik 

gevraagd had of ik bij hen kon zitten. De tafels zijn op deze school vaak in groepjes van vier 

of vijf als eilandjes aan elkaar gezet. Een beetje onwennig en verlegen, zonder te laten blijken 

of ze het wel zo leuk vinden dat ik daar ga zitten, kijken ze me aan. Al gauw komt de 

jongensachtige houding terug. Ze vinden het wel stoer en vragen me of ik nu op hen ga letten 

en alles op ga schrijven. Ik plaag ze een beetje door te zeggen dat dat misschien een heel goed 

idee is.  

Ik kijk om me heen en denk terug aan de discussie die tijdens de grote pauze van zonet 

werd gevoerd. Er zaten ongeveer vijftien docenten rondom twee van de drie ronde tafels in de 

personeelskamer te lunchen. Op een enkeling na zat iedereen zijn eigen meegebrachte eten op 

te eten, wisselend van een belegde boterham tot een zelf gemaakte salade en een stuk fruit. 

Midden op tafel stonden twee plastieken literflessen melk waar gretig gebruik van gemaakt 

werd. Dit is het moment waarop de docenten in dertig minuten bij kunnen tanken en rust 

krijgen, even géén leerlingen. Desondanks staat ook deze ruimte in het teken van de jongeren. 

Tijdens de pauzes wordt er hier regelmatig over de leerlingen gesproken. Zo ook vandaag. 

Een paar docenten discussieerden tussen het eten door geanimeerd over het gedrag van de 

leerlingen. Al luisterend werd het me duidelijk dat de dynamiek van een klas -naast 

persoonlijkheden- afhangt van de school en de klas. Het verschilt per klas, per schoolniveau 

en per school hoe de jongeren zich gedragen. De economie docente zag dat ik zat te luisteren 

en vertelde me haar ervaringen. “Ik werkt sinds kort op deze school. Het viel me in het begin 

heel erg op dat de leerlingen hier drukker zijn dan op andere vmbo-theoretisch/havo scholen. 
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Deze drukte was ik niet gewend. Op mijn oude school ging het lesgeven allemaal soepeler en 

waren er veel minder orde problemen. Echter, ze waren ook minder spontaan en je had minder 

contact met ze. Het was daar meer van ‘lesgeven en huiswerk maken.’ Op deze school zou ik 

de leerlingen beschrijven als spontaan, als jongeren die snel contact maken, waardoor jij meer 

over hen te weten komt en zij willen meer van jou weten. De werkhouding van deze 

leerlingen is iets minder dan ik gewend was en je moet ze meer pushen. Alhoewel deze school 

veel moeilijker is, vind ik dat wel leuker.  

Daarnaast verschilt het natuurlijk per leerling. Elke leerling heeft zijn eigen 

achtergrond die doorwerkt in zijn gedrag op school. Ook de leerlingen die groepsgedrag 

vertonen, zijn verschillend. De ene gaat even heel stoer doen, maar als het erop aankomt dat 

ze moeten gaan werken, dan gaan ze daadwerkelijk aan de slag. De andere leerling doet niet 

veel, hoeveel je hem of haar ook probeert te stimuleren. Maar die leerlingen hebben meestal 

andere dingen aan hun hoofd en komen daardoor niet aan leren toe. Er zijn thuis problemen of 

ze zijn bijvoorbeeld bezig te achterhalen welke medicatie het beste bij hen past om hun 

ADHD onder controle te kunnen houden. Er zijn ook leerlingen die veel van zichzelf geven 

door dingen over zichzelf te vertellen of die veel vanuit thuis worden gestimuleerd. En je hebt 

jongeren die op de een of andere manier laten zien dat ze hulp nodig hebben, maar het heel 

moeilijk vinden om deze te accepteren. Dat is vaak wel frustrerend. Je wilt iets doen, maar je 

prikt moeilijk door hun houding heen. De leerlingen zijn gewoon echte pubers die veel 

stemmingswisselingen hebben.” - Wèèèèhh – Het gesprek werd door de zoemer afgebroken. 

Leraren stonden op en de discussie tussen hen werd snel afgerond. Binnen een paar minuten 

bleef de ruimte vrijwel leeg achter. Ook ik vertrok om naar de Duitse les van de tweede klas 

te gaan. 

Ondanks het scala aan verschillen die docenten opmerken, vormen ze vanuit hun 

ervaringen algemene beelden over hoe dertienjarige jongeren zich gedragen. Als ik datgene 

wat docenten gezegd hebben bij elkaar neem19, ontstaat het onderstaande beeld van leerlingen 

waarbij jongens en meiden bekeken worden in termen van vergelijkingen. Zo zijn de meiden 

volwassener. Ze kijken meer naar het lange termijn belang waarbij ze realistischer zijn, meer 

gefocust zijn en kunnen blijven op bijvoorbeeld het halen van een bepaald doel. Daarnaast 

zijn ze ambitieuzer en kunnen zichzelf een bepaalde prestatiedruk opleggen. Dit kan hen 

daarentegen weer onzekerder maken. Alhoewel de meiden ook veel kunnen giebelen en 

kletsen, worden ze als stiller en ingetogener ervaren dan de jongens. Tegelijkertijd kunnen ze 

                                                 
19 Onderstaande beeld heb ik gereconstrueerd uit verschillende gesprekken met de docenten van de scholen en 
interviews met zes leerkrachten. 
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zich zeurderig, geniepig en onderhuids gedragen waarbij ze op subtiele manieren negatieve 

signalen uitzenden en kunnen pesten. Dit gebeurt regelmatig in de periode dat de pikorde van 

de klas wordt vastgelegd. De jongens daarentegen lijken minder kwetsbaar te zijn binnen dit 

groepsproces. Daarnaast hebben zij een veel nonchalantere houding waarbij ze uitzenden dat 

een voor hun negatieve gebeurtenis hen niets zou kunnen schelen. Jongens willen stoer doen 

en zich minder kwetsbaar opstellen in de groep. Ze lijken meer naar de korte termijn te kijken. 

Het hier en nu laat de werkhouding en concentratie snel verslappen. Dit resulteert erin dat ze 

overkomen als individuen die in principe wel de ambitie en goede mogelijkheden hebben, 

maar zich er niet toe kunnen brengen om doelen in daden om te zetten. Dit maakt hen minder 

zelfstandig en bemoeilijkt het gestructureerd werken en de motivatie. Daarnaast nemen ze 

meer fysieke en verbale ruimte in beslag in de klas. 

Naast deze genderverschillen worden er ook verschillen opgemerkt tussen autochtone 

en allochtone meiden en jongens. De docenten vinden het heel moeilijk om onderscheid te 

kunnen maken tussen de verschillende groepen allochtonen. Daarom verwijzen onderstaande 

vergelijkingsbeelden naar autochtone en allochtone jongeren. Vergeleken bij autochtone 

meiden zijn docenten het erover eens dat allochtone meiden het over het algemeen goed doen 

op school. Ze presteren goed, zijn rustiger, ambitieuzer en maken dit ook waar. Ze hebben de 

behoefte om zich vanuit hun studie te bewijzen en respect en status in hun familie te krijgen. 

Verder worden er meer verschillen tussen de allochtone meiden dan tussen de allochtone 

jongens ervaren. Deze verschillen ontstaan vooral tussen meiden die bezig zijn met een 

thuisproces waarbij ze thuis loslaten. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij Serpil en Nurhan. Zulke 

meiden kunnen binnen dit proces doorslaan, waarbij ze zich stoerder, drukker en bitcheriger 

gaan gedragen. Tussen allochtone jongens worden daarentegen weinig verschillen gezien. In 

vergelijking met autochtonen jongens worden allochtone jongens ervaren als jongens die erg 

bezig zijn met het bemachtigen van een plek binnen de groep. Hierbij stralen ze een macho 

imago uit. Ze blijven op de voorgrond dringen, proberen deze positie continu vast te houden 

en willen geen loser positie innemen. Slechtnieuws boodschappen dringen vaak moeilijk 

door. Wellicht hebben ze mede hierdoor over hun schoolprestaties vaak een vertekend beeld 

waarbij ze de docent en zichzelf proberen te overtuigen dat het altijd goed gaat en het stomme 

verleden door externe factoren kwam. Vol goede intenties beloven ze dat hun gedrag zal 

veranderen. Dit lukt hen jammer genoeg vaak niet. 

Binnen deze beknopte beschrijvingen zijn een paar opmerkelijkheden aan de hand. 

Ten eerste worden bij de beschrijvingen van meiden -in tegenstelling tot de jongens- vooral 

positieve typeringen gebruikt, zoals volwassener, realistischer en gefocust. Bij jongens 
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overheersen negatieve typeringen, zoals drukker, korte termijn gericht en nonchalante 

houding. Binnen het gebruik van deze connotaties zijn de maatschappelijke structuren en 

beelden terug te zien. Ten tweede is een gevolg van het gebruiken van deze connotaties dat er 

een paradoxale situatie ontstaat. Alhoewel docenten duidelijk maken dat ze het eigenlijk niet 

eens zijn met deze typeringen, maken ze hier wel gebruik van en helpen ze bij het 

standhouden van deze maatschappelijke beelden.  

Om bij het eerste punt te beginnen, waarom worden bij meiden vooral positieve en bij 

jongens overwegend negatieve connotaties gebruikt? Als je een onderzoek over 

schoolprestaties van jongens en meiden leest, valt de volgende beeldvorming op: meiden 

presteren beter, ze doen het beter op school en zijn ambitieuzer. Jongens presteren 

daarentegen minder dan ze kunnen, ze zijn drukker en nemen meer ruimte in de klas in beslag 

(bijvoorbeeld Francis, 2000; Lopez, 2003; Neuvel, 2006) Oók als onderzoeken juist tegen 

zulke beeldvormingen ingaan, gebruiken ze dezelfde typeringen (bijvoorbeeld Skelton & 

Francis, 2003; Francis & Skelton, 2005). 

De genoemde typeringen zijn gangbare termen en beschrijvingen; het zijn stereotypen 

geworden. Bij stereotypen worden tijdens het beeldvormingsproces mentale beelden 

omgegoten in bepaalde onveranderlijke vormen die bij ‘elke’ gelegenheid terugkomen 

(Smelik et al., 1999: 19-36). Bij beschrijvingen door docenten van het gedrag van jongeren op 

school wordt het idee van de docenten geconcretiseerd. Deze concretisering is echter ontstaan 

uit een gangbaar stereotype dat in de samenleving circuleert. Dominante maatschappelijke 

beelden worden op deze manier weer direct in de dagelijkse praktijk tot uiting gebracht. Dit 

stereotype beeld vormt op zijn beurt een teken, omdat het naar iets anders verwijst en mensen 

afspraken hebben gemaakt over de inhoud en betekenis van het teken. De sociale 

werkelijkheid wordt ‘elke keer’ door de stereotype verwoord (ibid). Hiermee beïnvloeden 

maatschappelijke beelden en de onderliggende structuren de ervaren werkelijkheid van 

docenten. 

In de samenleving is het blijkbaar in de loop der decennia de gewoonte geworden om 

het gedrag van jongens te verbeelden aan de hand van negatieve en van meiden door middel 

van positieve stereotypen. De ideale leerling wordt zelfs voorgesteld als een vrouwelijke 

leerling (Francis & Skelton, 2005: 97); deze behoort bijvoorbeeld ambitieus en leergierig te 

zijn en een goede werkhouding te hebben. Zulke vaardigheden dienen al jaren als 

uitgangspunt en worden door docenten bij meiden al even lang ervaren. Zo was Michele 

Cohen, een getuige van een schoolonderzoek commissie in Engeland, in 1868 al van mening 

dat “Girls come to you to learn; boys have to be driven (Cohen in Reay, 2003: 153).” Ook 



58 
 

huidige onderzoeken blijven het geschetste beeld beamen (bijvoorbeeld Skelton & Francis, 

2003). Het is hierdoor minder verwonderlijk dat docenten vanuit deze positieve typeringen de 

meiden beschrijven. Bij jongens geldt het tegenovergestelde. De ervaring dat hun gedrag een 

non-conformiteit vertoond met ‘hoe een ideale leerling behoort te zijn’, hebben er voor 

gezorgd dat jongens negatiever overkomen.  

Om het stoere gedrag van jongens als vervelend en als negatief te ervaren is iets 

typisch van het Nederlandse compromis. Een wiskunde docente maakt dit zichtbaar met een 

ervaring van een mentorleerling van haar. Het gedrag van de Nederlands-Italiaanse jongen 

Mario werd door het docenten team als ‘negatief’ beoordeeld. “Deze jongen is een echte 

temperamentvolle jongen,” begint de docent. “Hij wilde persé naar de havo. Als hij een acht 

haalde en zijn buurman scoorde hoger, dan zou hij die buurman bijna… Toen zei het team 

tegen mij ‘die was wel erg fel, die sloeg er veel te snel bovenop.’ Ik moest de ouders 

waarschuwen en belde hen op. Ik kreeg de vader aan de telefoon en zei ‘Ik zou tijdens de 

ouderavond graag praten over het sociale functioneren van Mario. Hij is wel erg fel hè?’ Zegt 

die vader: ‘Temperament hè, temperament. Italiaans.’ Ik vond dat zo grappig, want zijn vader 

zag zijn gedrag juist als heel positief en als een sterke eigenschap. Ze waren echt trots op hun 

zoon. Terwijl het grootste deel van het team dachten ‘is dat nog wel positief?’ Zij zagen liever 

dat hij zijn gedrag veranderde.”  

De doorwerking van de maatschappelijke structuren zien we ook terug bij de gebruikte 

typeringen waarmee het gedrag van allochtone jongens en meiden worden geconcretiseerd. 

Zoals we zagen, werden allochtone meiden beschreven vanuit positieve typeringen. Ze 

worden bijvoorbeeld over het algemeen als ambitieuzer en stiller ervaren dan autochtonen 

meiden. Docenten verklaren dit gedrag mede vanuit een behoefte van de meiden om zich thuis 

te bewijzen en hiermee respect en status binnen de familie te verwerven. Deze verklaringen 

komen echter overeen met de maatschappelijke reconstructie van allochtone meiden. In 

hoofdstuk vier zal ik dit punt nader behandelen. Allochtone jongens worden daarentegen 

veelal als een probleem gedefinieerd, waarbij ze bijvoorbeeld stoer zijn en meer op de 

voorgrond dringen dan autochtone jongens. Volgens de economie docente ontstaat deze 

negatieve typering, omdat “allochtone jongens meer opvallen. Maar waarom dit is en waarom 

je er meer op let? Ik weet het niet, maar eh… als je donkerder bent, val je sneller op. Ben je 

ook nog eens drukker, dan val je nog sneller op.” Door een combinatie van hun Anders zijn, 

zowel in hun uiterlijk als in het ervaren (non-conformiteits)gedrag, krijgen allochtone jongens 

met negatievere stereotypering te maken dan autochtone jongens. Daarmee passen de 
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gebruikte typeringen in het straatje van de manier waarop er in de Nederlandse samenleving 

vaak over ‘allochtone’ jongens wordt gesproken. 

Uit deze mechanismen ontstaat de interessante vraag of en welke gevolgen het gebruik 

van deze typeringen hebben voor de jongeren, hun schoolloopbaan en voor de docenten. Ik 

behandel hier een van de gevolgen, later zal ik hier uitgebreider op terug komen. Door zelf 

gebruik te maken van de standaard typeringen, zorgen docenten er voor dat deze stereotypen 

gehandhaafd blijven. Docenten benadrukken echter tegelijkertijd dat de stereotypen onterecht 

zijn en niet overeenkomen met hun ervaringen. Zo is een docent natuur- en scheikunde van 

mening dat “ik heel veel allochtone jongens heb gezien en meegemaakt die gewoon echt heel 

serieus zijn en waarbij de heersende negatieve beeldvorming volledig onterecht is.” Daarnaast 

vinden de door mij gesproken docenten het moeilijk om een algemeen beeld te schetsen van 

jongens en meiden, omdat er zo veel verschillen zijn binnen de categorieën. Zoals een docent 

geschiedenis opmerkte, zijn de overgebrachte typeringen “heel erg afhankelijk van de 

kinderen die ik op dat moment in de klas heb zitten en de kinderen die ik op dit moment voor 

de geest haal. Dan is dat toch generaliserend, terwijl deze generaliseringen eigenlijk niet 

kloppen.” Er ontstaat hierdoor een paradoxale situatie waarin de docenten eigenlijk niet mee 

willen doen met de stereotypen, maar ze dit door hun woordkeus wél doen. Ook bij een 

andere invulling van de typeringen zullen ze hoogstwaarschijnlijk jongens met negatieve en 

meiden met positieve connotaties verbeelden. Maatschappelijke structuren werken hardnekkig 

door.  

Docenten kunnen dit patroon doorbreken door gebruik te maken van andere 

woordkeuzes. Hieronder laat ik dit op een mogelijke manier zien tijdens mijn beschrijvingen 

van het gedrag van dertienjarige jongeren in het klaslokaal. Deze beelden speelden zich 

tijdens de laatste periode van het jaar af. Het kan zijn dat leerlingen zich toen heel anders 

gedroegen dan in de periode ervoor. Daarnaast werden deze gedragingen vooral geconstateerd 

op momenten dat men met zijn eigen werk bezig moest zijn. 

Tijdens de lessen wordt de indruk gewekt dat de meiden over het algemeen zachter 

praten dan de jongens en dat de jongens beweeglijker zijn dan de meiden. Over het algemeen 

kloppen de beelden, alleen zouden in veel gevallen andere typeringen gebruikt moeten 

worden. Zo ontstaat het overheersen van het verbale geluid door jongens, omdat meestal één 

of twee jongens écht hard praten. Zij hebben een groot stemgeluid en ze communiceren vaker 

met andere jongens of de docent over een grotere afstand. Het overgrote merendeel van de 

jongens dat tijdens de les praat, praat in vergelijking met hun klasgenoten echter op een 

‘normale’ toon. 
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De vorming van de vriendengroepen heeft ook gevolgen voor het minder hoorbaar zijn 

van meiden. Na het ontstaan van de vriendengroepen en pikorde vormen de meiden uit de klas 

één grotere en een paar kleinere vriendinnengroepen, terwijl de jongens in de klas twee 

grotere vriendengroepen hebben,  een ‘stoerdere’ en een ‘doorsnee’ groep. Individuen uit 

een vriendengroepen blijven ook tijdens de les met elkaar communiceren. Door de grootte van 

de jongens vriendengroep, zitten de vrienden aan verschillende tafelgroepjes. Dit heeft als 

gevolg dat zij bij een communicatieoverdracht de afstand willen overbruggen. Ze kunnen naar 

elkaar toe lopen of harder praten. Beide gebeurt. Daarnaast heeft vooral de ‘stoerdere’ 

jongensgroep te kampen met een imago van het op de voorgrond willen treden, met van alles 

bezig zijn- behalve met de les- en zo door hun gedrag de les te verstoren. Doordat de twee 

hard pratende jongens vaak in deze groep zitten, wordt de hele groep sneller als druk 

bestempeld. De overige jongens uit deze groep hanteren hetzelfde stemvolume als de jongens 

uit de ‘doorsnee’  jongensgroep. Dit wordt echter niet zo door docenten ervaren. 

Daar een kleinere meidengroep vaak met de hele groep aan één tafelgroepje kan zitten, 

hoeven ze op een minder harde toon met elkaar praten. Deze groepjes waren voor het 

overgrote deel toevallig ook minder beweeglijke meiden. Deze meidengroepen verspreiden 

het beeld van ‘rustig, doorwerkende meiden.’ De meiden uit deze groep die echter geen zin 

hadden om te werken, waren óók met van alles bezig –behalve met de les. Zij zijn echter 

minder fysiek en verbaal aanwezig en vallen hierdoor minder op.  

De grotere meidengroepen waren daarentegen druk, zoals de ‘goedecijfers 

meidengroep.’ Zij blijven net zoals de grotere jongensgroepen tijdens de les met elkaar 

communiceren. Ook deze grotere afstand wordt overbrugd door harder te gaan praten of door 

naar elkaar toe te lopen. Tijdens het lopen nemen ze wel een iets kleinere lichaamshouding 

aan dan de door de klas lopende jongens. Alhoewel de sfeer er bij de grotere groep goed in 

kon zitten, werd er hier door docenten alleen iets van gezegd als ze het te bont maakten. Zo 

gingen ze bijvoorbeeld met de muziek van hun mp3 speler ‘zachtjes’ meezingen en 

dansbewegingen met hun armen maken. Terwijl deze meiden ongeveer even vaak als de 

jongensgroepen de orde van de les verstoren, hebben ze niet dit imago. Bij navraag aan een 

docent Nederlands waarom er minder werd ingegrepen bij deze groep, antwoordde hij “die 

meiden zijn diegenen die het goed doen in de les. Ze tonen interesse en halen goede punten. 

Dan is het minder verstorend.” Hun gedrag is minder bedreigend voor de leraar, omdat ze 

toch wel goede resultaten halen. Dit beeld van die groep klopt echter ten dele. Twee van de 

drie meiden die tevens het meest aanwezig waren in deze groep, zouden het jaar erop naar 
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drie havo gaan. Het beeld van de docent was vooral op deze twee gebaseerd. De overige vijf 

meiden uit de groep liftten mee op dit beeld, ook diegenen die niet zo goed presteerden. 

Van de grote meidengroepen worden een te rooskleurig beeld gereconstrueerd. 

Hetzelfde geldt voor de beeldvorming over allochtone meiden in het algemeen. Zoals gezegd, 

bestaat op de middelbare school onder docenten het beeld dat allochtone meiden het goed 

doen op school. Hetzelfde geldt op de basisschool. Ze werken hard, halen goede resultaten en 

zijn rustig tijdens de les. Echter, als men concreet naar feiten kijkt, blijkt dat ze het niet zo 

goed doen als voorgesteld wordt. De helft van de meiden zijn namelijk inderdaad rustig in de 

klas; zij houden zich vooral met zichzelf bezig en reageren weinig op de gebeurtenissen om 

hen heen. Indien er wel interacties plaatsvinden met klasgenoten, zijn dit voor het merendeel 

reacties die de orde van de klas niet verstoren. De andere helft is echter druk in de klas. Ze 

zijn door bijvoorbeeld hun geklets erg aanwezig. De schoolprestaties zijn ook minder goed. 

Van de basisschool gingen ze –op één vwo uitzondering na- allen naar het vmbo-theoretisch, 

op de middelbare school hadden alle meiden op hun eerste rapport (sommigen op een haar na) 

een zittenblijven rapport. Daarvan heeft een kleine helft zich in de loop van het jaar beseft dat 

ze op andere voet verder moesten gaan en zijn ze uiteindelijk overgegaan naar drie vmbo-

theoretisch. De andere helft is blijven zitten. Zij konden zich er om persoonlijke redenen niet 

toe zetten om op school er een tandje bovenop te doen. Bij de ene lag dat aan haar puberende 

gedrag waar ze zich niet overheen kon zetten, de andere lukte het niet om hulp te vragen en 

aan te nemen van derden om over haar probleem heen te komen. Niemand is naar de havo 

gegaan. Gemiddeld gezien zijn ook allochtone meiden gemiddeld op school; ze presteren 

gemiddeld en zijn gemiddeld druk. Allochtone meiden doen het dus niet goed op school, ze 

doen het ‘normaal’.  

 

3.3 Algemeen pubergedrag nader verklaard 

Uit de verschillende beschrijvingen ontstaat de vraag waarom de jongeren zich zo gedragen. 

Hoe construeren jongeren hun gedrag? Waarom creëren sommige jongens een macho 

houding? Waarom gedragen bepaalde ‘allochtone’ meiden zich terughoudend? Wat zeggen de 

jongens daar zelf over? De jongens weten vaak zelf niet waarom ze zich zo gedragen en 

kunnen er hierdoor moeizaam veranderingen in aanbrengen. Hun meest genoemde 

verklaringen van hun gedrag zijn ‘ik word snel afgeleid door anderen,’ ‘door de pubertijd,’ 

‘niet volwassen genoeg zijn’ en ‘ik wil het wel, maar ik kan me er uiteindelijk niet toe zetten.’ 

Ze geven allen aan dat alhoewel ze soms wel ander gedrag zouden willen tonen, dit hen niet 

lukt. Naarmate ze ouder worden, ontstaan er wel veranderingen in hun gedrag en 
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schoolhouding. Zo verklaarde Ali dat hij nu volwassen was geworden. “Ik besefte opeens dat 

ik het goed moest doen op school. Dat had ik in de brugklas nog niet.” Andere redenen voor 

gedragsverandering zijn bijvoorbeeld ‘ik wilde mijn ouders niet teleurstellen dat ik moest 

blijven zitten,’ en ‘ik wilde aan de universiteit studeren. Daarvoor moest ik mijn mentaliteit 

veranderen, zodat ik wel goed kon presteren.’ Daar waar jongens de redenen voor hun gedrag 

niet goed onder woorden kunnen brengen, kunnen onderzoekers aanvullende verklaringen 

geven.  

Het gedrag van jongeren wordt onder andere verklaard vanuit de genderconstructie 

(Francis & Skelton, 2005). Deze sociale constructivistische theorie ziet gender als een 

uitkomst van sociale interacties die sociaal gesitueerd en opgebouwd zijn. Het zijn de sociale 

verwachtingen en zienswijzen die uit de onderlinge contacten ontstaan die het gender 

construeren en ontwikkelen. Daarnaast is het gender gedrag in relatie tot het andere geslacht 

opgebouwd. Zo wordt mannelijkheid vastgesteld vanuit de vergelijking met vrouwelijkheid. 

Leerlingen creëren bijvoorbeeld het mannelijke vanuit hetgeen een vrouwelijke identiteit níet 

is. Tegelijkertijd proberen ze zich te gedragen naar datgene waarvan zij denken dat hun 

vrienden en de samenleving in het algemeen als meest geschikte of wenselijke gedrag voor 

hun geslacht beschouwen (Francis & Skelton, 2005: 28-30). Daar de normen en 

uitgangspunten van de vriendengroep verschillen per bijvoorbeeld sociale klasse, gender en 

etniciteit, wordt de gender identiteit op verschillende manieren geuit (Francis & Skelton, 

2005: 99).  

Onderzoeken hebben binnen de verschillen wel algemene typische jongens en meiden 

gedragingen aangetoond (Francis & Skelton, 2005). Zo worden op de middelbare school 

bijvoorbeeld de volgende eigenschappen als typisch mannelijke ervaren: humor, verzet, 

competitie, fysieke sterkte en moed, gebrek aan concentratie en een houding hebben die 

tegenstrijdig is met het academisch leren. Dit laatste wordt als vrouwelijk beschouwd. 

Jongens moeten dus vermijden dat zijn uitstralen dat zij academisch leren leuk vinden of dat 

zij te hard werken (Francis & Skelton, 2005: 29-30). Naast het academisch leren worden 

eigenschappen als bijvoorbeeld gevoeligheid, volwassenheid en jezelf wegcijferen als typisch 

vrouwelijk beschouwd (Francis, 2000: 50-65). 

Vanwege het belang van vriendengroepen voor pubers hebben de betekeniskaders van 

de vriendengroepen een sterk regulerende werking op het gebied van gedrag en 

genderconstructies (Francis & Skelton, 2005: 99). Dit belang van de groep voor een puber 

ontstaat uit de situatie waarin een puber zich bevindt. Een puber kan namelijk gezien worden 

als een individu die op zoek is naar het begrijpen van zichzelf, van allerlei gebeurtenissen en 
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verstandhoudingen. De jongeren moeten zich in deze periode sociale inzichten en 

vaardigheden eigen maken, hun eigen zelfbeeld creëren en zelfwaardering ontwikkelen 

(Lieshout, 2000). Terwijl er veel is dat ze niet van zichzelf begrijpen, moeten ze belangrijke 

taken kunnen voltooien, zoals het opgroeien tot een volwassene (verantwoordelijkheidsgevoel 

krijgen), het verkrijgen van onafhankelijkheid (op eigen benen staan) en het verkrijgen van 

een eigen identiteit (Schneiders, 1965). Pubers hebben de behoefte dat anderen, die hen wel 

begrijpen, hen kunnen helpen door bijvoorbeeld aanwijzingen, steun en goedkeuring te geven 

(Bier, 1965). Ze hebben echter het gevoel dat ouders en andere volwassenen hen niet 

begrijpen, omdat ze te ver van hun belevingswereld afstaan. Ze richten zich daarom naar 

leeftijdsgenoten die in hetzelfde schuitje zitten en hen beter aanvoelen en beter kunnen 

ondersteunen (ibid). Vriendengroepen worden daarom een thuishaven voor pubers; een plaats 

waar ze waardering en erkenning krijgen, waar ze zichzelf kunnen ontplooien en een eigen 

identiteit kunnen creëren. Door het belang van de vrienden, kunnen de uitgangspunten en 

daarbij horende geaccepteerde gedragingen van de vriendengroep, veel invloed uitoefenen op 

bijvoorbeeld het gedrag van leerlingen binnen een klas en tijdens de lessen. Men behoort zich 

namelijk aan dit gedrag te houden en men corrigeert elkaar indien men hiervan afwijkt 

(Francis & Skelton, 2005: 99). 

Bij de ‘allochtone jongens vriendengroep’ van het Carmelcollege zie je het belang van 

de groep en het groepsgedrag duidelijk terug. Het merendeel van de jongens op de school die 

“ook maar een béétje buitenlands bloed hebben, willen bij die groep horen”, aldus een docent. 

Zodra ze als nieuwe brugklassers komen, sluiten ze zich bij deze groep aan. Hierdoor is er een 

‘allochtone jongens vriendengroep’ ontstaan waarbij alle verschillende jaren en schoolniveaus 

door elkaar gaan, zoals de groep jongens waarbij Ömer in de gang stond. De subcultuur van 

deze groep valt op deze school erg op. Volgens docenten is het een cultuur van “wij zijn 

Marokkanen, Turken, wij zijn stoer, wij zijn goede gangsters, wij zijn maffia.” Een docent die 

wat meer contact met deze jongens heeft, vertelt hierover. “Alhoewel ze eigenlijk heel 

onschuldig zijn, moeten ze wel die uitstraling hebben. Het bij deze groep willen horen speelt 

door in de werkhouding. Zo had ik laatst het werkboek van Mohammed nagekeken. Hij had 

dit keer alles af. Ik zei plagerig tegen hem ‘Zo he, je bent een nerd aan het worden?’ Hij keek 

Mesut aan en zei ‘Echt niet, ik ben een gangster.’ Dus eigenlijk moet hij gewoon een beetje 

slordig blijven, niet te hard gaan werken, af en toe spieken, niet te veel nerd worden, want dat 

is hun imago.”  

Daarnaast suggereren recente onderzoeken dat de werking van een self-fulfilling 

prophecy een negatieve invloed heeft op het gedrag van jongens (Francis & Skelton, 2005: 
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96-9). Het gebruik van negatieve typeringen door de samenleving, in de media en door 

docenten over het gedrag van de ‘allochtone’ jongens, kunnen hun gedrag beïnvloeden. 

Gedragen de ‘allochtone’ jongens van het Carmelcollege zich volgens de negatieve 

beeldvorming, omdat ze zien dat de docenten, de media en de samenleving, denken dat ze zo 

zijn? Onderzoeken suggereren van wel (Francis & Skelton, 2005). Het benoemen van bepaald 

gedrag creëert een werkelijkheid voor bijvoorbeeld de docent en de leerling. Docenten 

herkennen het door hun negatief getypeerde gedrag meteen en corrigeren de jongens hierop. 

De jongeren worden hiermee bevestigd dat hun getoonde gedrag in tegenstelling is met de 

schoolwaarde. Als dat een van de elementen is waarmee ze hun gender construeren, zullen ze 

bevestigd worden in hun gedrag en dit gedrag gaan herhalen. 

 Zoals een docent opmerkt, krijgen deze jongens daarnaast vaker te horen dat ze 

vanwege hun gedrag niet goed presteren op school. “Als Mesut overal te horen krijgt dat het 

niet goed gaat, dan kun jij hem blijven stimuleren, maar op een gegeven moment denkt hij 

toch ‘t is wel goed zo, ik kan toch niet meer overgaan, waarom zal ik dan nog iets doen voor 

school?’ Dan kan hij helemaal niet meer overgaan, terwijl het hem wel gelukt zou zijn als hij 

vanaf dat moment een tandje harder was gaan werken.” Zo kunnen de verschillende 

mechanismen ervoor zorgen dat een jongen het opgeeft om zijn best te blijven doen op school 

en het opgeeft om gedrag te tonen dat schoolbevorderend is. 

De lagere schoolprestaties en het terughoudende gedrag van bepaalde allochtone 

meiden kunnen ook verklaard worden vanuit de interacties binnen de klas en vanuit de 

beïnvloeding van de samenlevingsstructuur op klassenniveau. De hoogte van de academische 

en vriendenstatus van een leerling of van haar vriendengroep binnen een klas heeft namelijk 

een grote invloed op het gedrag en de schoolresultaten van de leerling (Cohen, 2000). 

Professor in onderwijskunde Elisabeth Cohen benadrukt dat de pikorde en status van een 

leerling naast de populariteit en schoolprestaties mede wordt beïnvloed door de stratificatie 

van de samenleving. De hiërarchische verhoudingen binnen de samenleving en de heersende 

beeldvormingen over bepaalde sociale groepen weerspiegelen zich in de hiërarchie binnen de 

klas (2000: 265). Dit resulteert erin dat sociale ongelijkheden en beeldvormingen binnen de 

Nederlandse samenleving via bijvoorbeeld de klassenpikorde een self-fulfilling prophecy 

binnen de vmbo-theoretisch/havo brugklas veroorzaken. Docenten en klasgenoten hebben een 

lage verwachting van leerlingen die laag in de pikorde staan en visa versa. Deze verschillen in 

verwachtingen creëren self-fulfilling prophecies, omdat ze verschillen voortbrengen in 

inspanning, participatie, toegang tot gedeelde leermaterialen en prestaties tussen leerlingen 

die hoog of laag in de pikorde staan (2000: 272-3). 
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Van de meiden uit bijvoorbeeld de ‘goedecijfers vriendinnengroep’ bestaan bij de 

docenten hogere verwachtingen. Deze meiden waren actief in de klas: ze waren overduidelijk 

aanwezig in hun gedrag en inzet. De docenten besteedden meer tijd aan hen – door privé 

uitleg, door de gedragcorrecties, door vaker langs te lopen en te vragen hoe het gaat- dan aan 

het ‘allochtone vriendinnengroepje’ dat laag in de klassenpikorde stond, zoals het groepje van 

Seher, Demet en Rukiya. De meiden uit dit groepje bemoeiden zich niet veel met de les en de 

klas. Ze gedroegen zich heel onopvallend waarbij ze zich zowel fysiek als verbaal rustig 

hielden. In vergelijking met andere klasgenoten praatten ze bijvoorbeeld heel weinig – ook 

niet met elkaar. Er waren weinig interacties tussen hen en hun mede klasgenoten en de 

docenten. In tegenstelling tot datgene wat hun rustige houding suggereerde, konden ze tijdens 

de les echter regelmatig niets doen voor school en bijvoorbeeld gaan tekenen in hun schrift. 

Alhoewel ze op zitten blijven stonden, werd er vanuit de medeklasgenoten en docenten 

minder aandacht aan hen besteed, hoewel je van docenten anders zou verwachten. De 

docenten betrokken hen niet extra bij de les en motiveerden hen minder om goed mee te doen 

in de klas. Dit gedrag van de ‘allochtone meidengroep’, van docenten en medeleerlingen 

wordt door onderzoeken bevestigd en vormt een vicieuze cirkel (Cohen, 2000: 272-3). Het 

kan hiermee een bron van sociale ongelijkheid binnen klassenniveau en de daarin gaande 

processen zorgen, zoals tijdens het vmbo-theoretisch/havo determinatieproces. 

  

3.4 De beïnvloeding van de genderconstructie op de schoolprestaties 

Het mag duidelijk zijn geworden dat de gender- en gedragsconstructies een grote invloed 

kunnen uitoefenen op de schoolprestaties. Zoals we zagen, kunnen schoolverwachtingen als 

zelfstandigheid, discipline en concentratie conflicteren met bijvoorbeeld de ‘gangster’ 

constructie van de ‘allochtone’ jongens vriendengroep waarin waarden als slordig zijn qua 

schoolwerk een belangrijke plaats inneemt. Er bestaat een grotere kans dat ze vanwege het 

minder goed beheersen van de stof, slechter zullen presteren op school. Bij meiden zorgen 

waarden die als typisch vrouwelijke worden ervaren, zoals volwassenheid en bescheidenheid, 

dat zij een grotere kans hebben dat ze een schoolvriendelijke gender constructie zullen maken 

en beter zullen presteren.  

Deze verschillen in gender constructies beïnvloeden echter niet alleen het gedrag. 

Onderzoeken hebben aangetond dat docenten toetsen verschillend nakijken, waarbij de gender 

constructies ook effect hebben op de capaciteitsinschattingen van de leerlingen door docenten 

en de insteek waarmee docenten toetsen nakijken (Francis & Skelton, 2005: 96-8). Het effect 

ontstaat bijvoorbeeld vanuit het verschil in contextuele en structurele factoren tussen de 
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leerkracht en de leerling, zoals gender, sociale klasse en etniciteit (ibid). Zoals in hoofdstuk 

één duidelijk is geworden, interpreteren leerlingen de (toets)vragen verschillend, omdat ze 

deze bezien vanuit hun eigen perceptie. De leraar leest het antwoord ook vanuit een andere 

context. Alhoewel het beter zou zijn dat de antwoorden van de leerlingen vanuit verschillende 

contextuele factoren worden nagekeken, vindt dit in de praktijk niet plaats. Het gevolg is dat 

leerlingen die de ‘juiste’ context kennen, de vragen volgens de docenten beter zullen 

beantwoorden (ibid).  

Tijdens het nakijken van een toets blijkt dat de invalshoek en waarnemingen door 

docenten van de capaciteitsinschattingen van de gemaakte toetsopgaven gebaseerd worden op 

de interacties tussen de jongens, de meiden, hun vak en henzelf in de klas (Francis & Skelton, 

2005: 96-8). Het door docenten ervaren non-conforme gedrag van de jongens zorgt ervoor dat 

zij beschouwd worden als minder hardwerkend. Uit onderzoek komt naar voren dat deze 

perceptie tot gevolg heeft dat deze jongens lagere toetsresultaten krijgen dan uit de getoonde 

academische vaardigheden binnen de toetsen zouden moeten worden gegeven (2005: 98).  

Een onderzoek over de beoordeling van docenten van het wiskundige niveau van 

jongens en meiden laat zien dat hetzelfde gebeurt bij de capaciteiteninschatting van een vak 

(Francis & Skelton, 2005: 97-8). De inschattingen blijken echter ook gebaseerd te worden op 

traditionele rolverdeling en stereotypen. Zo werden jongens vanwege het vooroordeel dat 

jongens minder gemotiveerd zijn, in grotere aantallen op het laagste wiskundige niveau 

ingeschat. De zienswijze van docenten dat meiden zich minder zeker achten over hun 

wiskundige capaciteiten, zorgde ervoor dat er meer meiden dan jongens in het middelste 

niveau werden gedetermineerd. Jongens domineerden daarentegen ook in het hoogste niveau, 

omdat docenten verwachten dat zij in dit beta vak goede cijfers zouden gaan halen (ibid). De 

capaciteitsinschattingen voor deze laatste twee niveaus worden beïnvloed door het stereotiep 

dat zulke harde, wetenschappelijke vakken als typisch mannelijk worden ervaren en meiden 

hier meer moeite mee zouden hebben (Francis & Skelton, 2005: 97-8, 103-4). 

 

3.5 De gevolgen voor het vmbo-theoretisch/havo determinatieproces  

De in dit hoofdstuk getoonde mechanismen laten zien dat niet alleen tijdens de observaties en 

het maken van de toetsen, maar ook bij het nakijken van deze objectieve meetinstrumenten 

morele argumenten ontstaan die grote invloed kunnen hebben. Deze beïnvloedingen vinden 

plaats over zowel de hele determinatie periode als tijdens de rapportvergaderingen. Voordat 

dit duidelijk wordt gemaakt, zal ik eerst het verloop van het vmbo-theoretisch/havo 

determinatieproces van het Carmelcollege weergeven. Bij het Carmelcollege worden de 
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jongeren gedetermineerd aan de hand van hun schoolprestaties, hun capaciteiten en hun 

gedrag in de klas. Tot het moment dat de jongeren besloten hebben om niet naar de havo te 

gaan, blijven ze toetsen maken op zowel het vmbo-theoretisch als het havo niveau. Op hun 

rapport krijgen ze beide cijfers weergegeven. Daarnaast moet iedere docent van de leerling 

een beoordeling geven van zijn gedrag en capaciteiten: over zijn inschatting van een havo of 

vmbo-theoretisch capaciteit, zijn inzicht en vaardigheden, zijn inzet, zijn houding tijdens de 

les, zijn organisatievermogen en het aantal herkansingen. In de beoordeling kan redelijk 

concreet worden weergegeven waar de bepaling van de beoordeling aan ligt, bijvoorbeeld aan 

een ongeconcentreerde houding, aan het moeite hebben met de behandelde stof of dat het 

goed gaat met het betreffende onderdeel. Deze beoordelingen komen op de rapporten te staan. 

Aan de hand van het rapport en de persoonlijke situatie van een leerling, wordt tijdens de 

rapportvergaderingen besproken hoe de leerling is en op welk niveau hij/zij het jaar erop 

‘moet’ beginnen.  

De beslissingen over de determinatie worden vooral tijdens de rapportvergaderingen 

genomen. De behandelde mechanismen binnen dit hoofdstuk spelen ook binnen de 

vergaderingen door. De docenten moeten tijdens deze vergaderingen de leerling namelijk 

meteen voor de geest halen; hoe zijn de capaciteiten en hoe is zijn gedrag? Hierbij baseert 

bijvoorbeeld de mentor zich op haar beeldvorming van een leerling en verwoordt deze 

beelden in zichzelf vanuit de gebruikte negatieve typeringen voor jongens en positieve voor 

meiden. Zij vormt zich op deze basis een beeld van het gedrag, de capaciteiten en de 

prestaties van de leerling. Echter, er is nu geen tijd om de woordkeuzes bij deze typeringen en 

verbeeldingen te nuanceren. Door tijdens de vergadering het rapport te tonen, kan de mentor 

haar inschatting vergelijken met die van andere docenten. Soms ziet zij bevestigingen, soms 

niet. Indien er verschillen bestaan tussen de beeldvorming van de mentor en het merendeel 

van de andere docenten, moet de mentor sterk in haar schoenen staan om bij haar eigen 

mening te blijven. De bevestigingen versterken juist haar oordeel. Er ontstaat hier dus een 

zichzelf versterkend effect. Voor jongeren die zich niet juist beoordeeld voelen, is het 

moeilijk om dit recht te zetten.  

Natuurlijk worden er vele andere argumenten en criteria genoemd voor de 

determinatiebeslissingen. Deze kan ik hier niet allemaal behandelen. Ik zal er nog twee geven 

die een grote rol spelen tijdens de beslissingen. Bij redelijke twijfel of een leerling de havo 

wel aankan en het havo diploma kan halen, ontstaan er discussies tussen de docenten of ze de 

leerling het vmbo-theoretisch moeten adviseren in plaats van de havo. Het vmbo-theoretisch 

zal de leerling zeker halen. Op de havo is dat niet het geval en heeft hij/zij een grotere kans 
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dat hij/zij blijft zitten. Dit heeft zowel psychologisch, financieel als organisatorisch een grote 

impact op de leerling en op de school. In veel gevallen kiezen de docenten voor zekerheid en 

adviseren ze het vmbo-theoretisch. Net zoals bij het middelbaar schooladvies, heerst ook hier 

bij veel docenten de mening dat men altijd nog op een hoger niveau kan verder gaan. Het is 

iets typisch van het Nederlands compromis om mensen hun kop niet boven het maisveld te 

laten uitsteken en om bij twijfel hen op het middelmatige niveau te laten zitten.  

Deze terughoudendheid wordt door beleid van de overheid versterkt. Het beleid 

beïnvloedt zelfs in grote mate de determinatiebeslissingen. De overheid heeft namelijk 

bepaald dat een leerling maximaal vijf jaar onderwijs aan een school voor middelbaar 

algemeen voortgezet onderwijs (vmbo) en voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) mag 

volgen (WVO, art 27.3). Dit betekent dat een leerling op het vmbo één keer mag blijven 

zitten. Voor de havo gelden andere regels. Alhoewel de wettelijke regels vastleggen dat een 

leerling maximaal vijf jaar over havo één, twee en drie mag doen (ibid), stellen andere regels 

dat een havoleerling maximaal voor zes jaar gefinancierd wordt. Docenten worden in de 

leerlingengids van het Carmelcollege bewust gemaakt van deze regels en van de implicaties. 

Zo staat er in de gids uit 2007-2008 dat een leerling die twee keer in zijn schoolloopbaan 

doubleert, niet binnen de wettelijke verblijfsduur zijn diploma kan halen. Deze leerlingen 

moeten dus vroegtijdig de school verlaten. Logischerwijs willen docenten redelijk zeker 

kunnen weten dat de leerling tot havo vijf niet zou kunnen blijven zitten vanwege 

moeilijkheden met de lesstof. Dan heeft hij tijdens het examenjaar nog de mogelijkheid om te 

doubleren. Anders moeten de jongeren alsnog naar het vmbo gaan of zonder diploma van de 

middelbare school af gaan. Ze moeten dan naar bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs 

of de volwassen educatie. Hiermee creëert de overheid een dilemma waarbij een docent liever 

kiest voor de zekerheid van een lager niveau mét diploma. De sprong omhoog wordt als te 

riskant ervaren. 

 

3.6 Conclusie 

Deze budget en organisatiebegrenzingen vanuit het (overheids)beleid hebben vooral invloed 

op het determinatieproces van leerlingen die minder goed presteren en gedrag vertonen dat 

niet conform de (school)verwachtingen is. Door dynamische processen als genderconstructie 

en daarbij passend gedrag, de positie in de klassenpikorde, negatieve en positieve typeringen 

en daarbij behorende stereotypen en de invloed van deze factoren op de schoolprestaties, kan 

een negatieve spiraal op gang gebracht worden. Aan het einde van het schooljaar bestaat er 

hierdoor een grotere kans dat zij door de docenten voor het vmbo-theoretisch worden 
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gedetermineerd. Omgekeerd werkt het hetzelfde. Positieve tendensen die ontstaan door 

positief (school)gedrag creëren eerder een positieve spiraal die sneller tot positief resultaat 

leidt. Daar deze negatieve spiraal door het overheidsbeleid versterkt wordt, bemoeilijkt het 

voor bepaalde groepen leerlingen, zoals jongens, de directe doorstroming tijdens het traject 

naar het hoger onderwijs. Hiermee is binnen deze scriptie meteen een stap gezet die het 

instroomverschil binnen het hoger onderwijs tussen Nederlands-Turkse jongens en meiden 

verduidelijkt. In het volgende hoofdstuk zal op dit punt verder worden ingegaan door naar de 

invloed van familie binnen de schoolloopbaan te kijken en de studiemotivaties te analyseren 

die daaruit ontstaan. 
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4 “PAK JE KANS EN GA STUDEREN!”   
 

 
4.1 Inleiding 

 
Sevim: 
“Als ik niet zou studeren, zou ik gaan werken en zou ik ook het huishouden moeten 
doen en minder vrije tijd hebben. Mijn zus is gestopt met haar opleiding en zij kan nu 
niet overal naartoe gaan, maar ik wel. Als ik niet bezig zou zijn met mijn opleiding, 
zou ik niet zo makkelijk uit kunnen gaan. (…) Het studeren zelf vind ik niet leuk. De 
studie heeft mij wel een positieve status gegeven in mijn naaste omgeving waar mijn 
ouders wonen (Yerden, 2001: 22).”  

 
 

Evsen: 
“Ik herken me daar niet in. Ik heb er nooit op die manier over nagedacht om te gaan 
studeren om meer vrijheid te krijgen. Eigenlijk vind ik het een vreemd argument. Ten 
eerste is het eigenlijk andersom. Je moet vanuit huis enige vrijheid hebben om te 
kunnen gaan studeren. Ten tweede, veel van de meiden die niet gaan studeren, gaan 
werken. Als je werkt, heb je evenveel vrijheid. Ik denk namelijk niet dat een vader je 
werk op gaat bellen om te controleren wanneer je exact moet werken. Zo ja, dan zal hij 
ook je school kunnen gaan bellen (Evsen20).” 

 
 
Deze twee citaten roepen hele verschillende beelden op. Het eerste is afkomstig uit een 

onderzoek van Yerden (2001) onder Nederlands-Turkse meisjes en het tweede ben ik tijdens 

mijn veldwerk tegengekomen. De citaten geven alvast een eerste indruk van verschillen 

tussen studiemotivaties van Nederlands-Turkse meiden. Uit Sevim’s citaat lijkt dat zij onder 

andere is gaan studeren om thuis meer vrijheid en een positievere status te krijgen. Hier wordt 

een synoniem gecreëerd tussen studeren en vrijheid. Evsen spreekt dit juist tegen. Die 

mogelijke vrijheid krijg je namelijk ook door te gaan werken. De ervaringen van deze meiden 

zijn blijkbaar heel verschillend. Waardoor komt dat? Wat is de grondslag van deze 

verschillen? 

 Voor de beantwoording van deze vragen moeten we als eerste teruggaan naar de basis, 

naar de Nederlandse samenlevingsstructuur en onderliggende macroprocessen die hieruit 

voortkomen die de houding beïnvloeden van docenten, leerlingen en hun ouders met 

betrekking tot onderwijs. Deze basis kwam ik tijdens de dagelijkse praktijken op de scholen 

tegen binnen de dynamische tegenstellende in- en uitsluitingsbewegingen. De eerste beweging 

ontstaat bijvoorbeeld door de overtuiging van de overgrote meerderheid van docenten dat alle 

                                                 
20 Evsen is een fictief personage die samengesteld is uit vijf Nederlands-Turkse studentes en 1 afgestudeerde. 
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leerlingen gelijk zijn aan elkaar, ongeacht hun culturele achtergrond. Zij streven ernaar om 

deze houding tijdens de dagelijkse lessen toe te passen. Echter, tegelijkertijd is te constateren 

dat leerlingen met een niet-Westerse culturele achtergrond binnen het onderwijssysteem en 

binnen hun schoolloopbaan te maken krijgen met uitsluitingsmechanismen die resulteren in 

ongelijke mogelijkheden om succesvolle onderwijsuitkomsten te kunnen behalen. De tweede 

beweging is in de loop van de hoofdstukken uitgebreid besproken. De nadruk lag tot nu toe 

echter vooral op de morele argumenten. Het is onderbelicht gebleven hóe de institutionele 

mechanismen zowel kunnen zorgen voor de in- en uitsluiting van leerlingen van volledig 

toegang tot onderwijs op hoog niveau als waaróm instituties dit doen. Daarom gaan we op 

beide vragen de nadruk leggen. De scholen en de Nederlands-Turkse gezinnen reageren op 

deze uitsluitingsmechanismen. Deze reacties zorgen op hun beurt mede voor insluitende 

bewegingen van Nederlands-Turkse jongeren binnen het Nederlandse onderwijs(systeem). 

Ook deze bewegingen zullen we nader gaan analyseren. Hiermee zullen we uiteindelijk bij de 

studiemotivaties van Nederlands-Turkse jongeren uitkomen en daarmee de hierboven 

geconstateerde verschillen tussen Sevim en Evsen kunnen begrijpen.  

  

4.2 Het ontstaan van sociale ongelijkheid binnen het schoolsysteem  

In hoofdstuk twee is uiteengezet dat verschillende sociale groepen binnen het Nederlandse 

territorium een consensus hebben gevormd over de door hen te hanteren uitgangspunten en 

betekeniskaders; het culturele compromis. Van álle inwoners van Nederland wordt verwacht 

dat zij zich conform het Nederlandse compromis gedragen, ook zij die niet bij de 

onderhandelingen van het compromis betrokken waren. Men behoort het compromis te 

accepteren, zich eigen te maken, in stand te houden en te beschermen tegen invloeden van 

buitenaf. Hetzelfde geldt voor de instituties en voorzieningen, ook zij moeten zich hier naar 

gedragen en deze beschermen.  

De filosoof en socioloog Ernest Gelner maakt in Nations and Nationalism (1983) 

duidelijk dat het onderwijs een zeer geschikt middel is om deze taken te verwezenlijken. Dit 

kan door allereerst zelf via de uitgangspunten van het culturele compromis te werk te gaan, 

ten tweede door deze kaders bijvoorbeeld via de lespakketten over te brengen op hun 

leerlingen en ten derde door van de leerlingen te verwachten dat zij via deze kaders te werk 

gaan. Doordat alle kinderen, vanwege de leerplicht tot achttien jaar, door het 

onderwijssysteem heen moeten, is het onderwijs een voor de hand liggend middel geworden 

om de overdracht van de dominante betekeniskaders te verzorgen. De socioloog Pierre 

Bourdieu laat in zijn artikel Cultural Reproduction and Social Reproduction (1973) zien dát 
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scholen daadwerkelijk te werk gaan volgens bepaalde uitgangspunten. In dit onderzoek naar 

de culturele en sociale reproductie van de maatschappijstructuur binnen het onderwijssysteem 

wordt duidelijk hóe het schoolsysteem ervoor zorgt dat bepaalde leerlingen meer of minder 

worden ingesloten binnen zowel het schoolsysteem als de samenleving. Doordat scholen de 

overdracht van de dominante uitgangspunten verzorgen, kunnen zij gezien worden als een 

homogeniseringsmachine waarin het onderwijs als smeerolie voor een vloeiende overdracht 

van het compromis zorgt (Gelner, 1983: 50-6). Sterker nog, professor Gelner stelt dat het 

handhaven van het cultureel/linguïstische medium van een land zelfs de centrale rol van 

onderwijs(systeem) is geworden (Gelner, 1983: 88). Hiermee is het onderwijssysteem een 

essentieel onderdeel uit gaan maken van de overdracht en instandhouding van het culturele 

compromis.  

Professor Bourdieu concludeert in zijn onderzoek dat de overgebrachte codes door 

scholen, bijvoorbeeld bepaalde opvoedings- en socialisatiestijlen, afkomstig zijn uit de 

dominante cultuur van een samenleving (Bourdieu, 1973: 79). Zoals in hoofdstuk twee 

geanalyseerd is, bestaan deze in Nederland uit de mannelijke blanke burgerlijke klasse. 

Volgens socioloog Paul de Graaf bestaan de overgebrachte codes uit culturele hulpbronnen. 

Hierbij bedoelt hij “niet-financiële hulpbronnen die bestaan uit de beheersing van 

symbolenstelsels die een individu kan aanwenden om in het cultuurpatroon van een bepaalde 

(…)groep te kunnen participeren. Hierbij kan gedacht worden aan taalcodes, omgangsvormen 

[en] kennisvoorsprong[en] (…) (Graaf, 1987: 22).” In termen van Wimmer is dit bijvoorbeeld 

een bepaald taalgebruik of zijn het opinies en manieren afkomstig uit het culturele 

compromis. In het Nederlandse compromis is mijn inziens overeengekomen dat van ouders 

verwacht wordt dat zij hun kinderen thuis voorlezen, hen helpen met hun huiswerk en ze hen 

stimuleren en motiveren. Bovendien dienen de kinderen geholpen te worden bij het maken 

van hun schoolkeuzes. Kennis van het onderwijssysteem is daarbij noodzakelijk. Ouders 

moeten ook op de hoogte blijven van de schoolontwikkelingen van hun kinderen. Het is 

daarom belangrijk dat zij naar de ouderavonden komen.  

Bourdieu maakt duidelijk dat de sociale ongelijkheid binnen het schoolsysteem bij 

twee punten ontstaat vanuit de overdracht van de dominante culturele codes binnen het 

onderwijs. Ten eerste omdat de scholen bepaalde verwachtingen hebben van de ouders en de 

leerlingen hoe zij zich dienen te gedragen met betrekking tot schoolzaken (Bourdieu, 1973: 

79-82). Er wordt namelijk een bepaalde basiskennis van de dominante codes verondersteld. 

Om de overgedragen informatie vanuit school zo goed mogelijk te kunnen ontvangen, 

begrijpen en toepassen, behoren de leerlingen en de ouders dus bekend te zijn met de 
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dominante cultuur. Echter, scholen leggen ten tweede de uitgedragen codes onvoldoende aan 

hun leerlingen en ouders uit, terwijl ze ook van hun leerlingen uit minderheidsgroeperingen 

verwachten dat zij handelen via de dominante codes. Het probleem is hierbij dat sommige 

leerlingen deze codes vanuit huis niet meekrijgen én dat de school dit gemis niet compenseert. 

Op deze manier wordt het voor deze groepen leerlingen moeilijker om zo goed mogelijk te 

kunnen presteren (ibid). Door het verschil in codes tussen de school en sommige leerlingen 

zullen de capaciteiten van deze leerlingen op school zelfs lager worden ingeschat en minder 

snel erkend worden (Hustinx, 1998: 26-7). Andersom geldt dat leerlingen die van huis uit 

bekend zijn met deze codes, meer aansluiting vinden bij de lespakketten. Zij zullen zich 

sneller en beter aan de schoolcultuur aanpassen en zullen hierdoor de lesstof eerder oppakken. 

Dat alle leerlingen niet evenveel kansen krijgen, wordt ook bevestigd binnen 

Nederlandse wetenschappelijke onderzoeken. Zo heeft professor de Graaf, mede in navolging 

van Bourdieu, onderzocht in hoeverre de meegekregen culturele hulpbronnen daadwerkelijk 

voor verschillen zorgen tussen de bereikte opleidingsniveaus van leerlingen die het 

Nederlandse onderwijs hebben gevolgd (1987). De Graaf onderzocht onder andere of 

culturele hulpbronnen zoals smaak, gewoontes en leefregels van leerlingen inzetbaar waren 

bij hun onderwijsloopbanen en of deze hulpbronnen overeenkwamen met de schoolcultuur en 

schoolverwachtingen (Graaf, 1987: 84-5). Daarnaast analyseerde hij het schoolbevorderend 

gezinsklimaat als een mogelijk gunstig meegegeven kenmerk (Graaf, 1987: 87-8). 

Onderzoeken hebben aangetoond dat een schoolbevorderend gezinsklimaat van groot belang 

is voor het goed kunnen presteren van leerlingen. Indicatoren voor een dergelijk klimaat zijn 

bijvoorbeeld veel waarde hechten aan het volgen van onderwijs en het van huis uit 

ontwikkelde doorzettingsvermogen. Daarnaast is het bevorderend dat er kennis en inzicht 

binnen het gezin bestaat omtrent het onderwijssysteem. Men behoort ook kennis te hebben 

van specifieke onderwijsinhouden en van de eisen en verwachtingen die scholen aan 

leerlingen stellen. Als laatste kan men denken aan indicatoren zoals het helpen met huiswerk, 

onderwijsaspiraties en onderwijsaanmoedigingen (ibid). Binnen het schoolbevorderende 

gezinsklimaat en diens indicatoren zien we logischerwijs elementen uit het compromis 

terugkomen, daar deze de basis van de schoolverwachtingen vormen.  

De Graaf zijn onderzoek heeft bevestigd dat “[er] (…) aanzienlijke effecten van 

culturele hulpbronnen op onderwijsprestaties [werden] aangetroffen (Graaf, 1987: 163).” 

Leerlingen met culturele hulpbronnen die aansluiten bij de verwachte culturele hulpbronnen 

vanuit het Nederlandse onderwijs(systeem), presteren aanzienlijk beter op school, waardoor 
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ze uiteindelijk een hoger opleidingsniveau verkrijgen (ibid). Ook nieuwere onderzoeken 

blijven dit bevestigen (Crul, 2000; Coenen, 2001; Francis & Skelton, 2005). 

Zowel de ouders als de scholen hebben deze verschillen in verwachtingen en culturele 

hulpbronnen geconstateerd. Zij proberen deze in bepaalde gevallen op te heffen en er hiermee 

voor te zorgen dat leerlingen meer ingesloten worden in het onderwijs(systeem). Zo heeft de 

basisschool De Weidevogels de ouderavonden verplicht gesteld. “We zien de ouders toch al 

zo weinig, vooral in de hogere klassen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we toch nog een 

beetje contact met de ouders kunnen behouden”, aldus juf Marlijn. Nederlands-Turkse 

jongeren die ik heb gesproken gaven aan dat, indien hun ouders meenden dat ze het 

onderwijssysteem niet goed kenden, een vriend(in) of familielid mee werd genomen naar 

belangrijke ouderavondgesprekken. Zo ook bij de studente Ayla: “Mijn tante is met ons mee 

gegaan, omdat zij gestudeerd had en het Nederlandse onderwijs kende. Zij kon mijn ouders 

dan helpen adviseren en ze begreep beter waar de leerkracht het over had.”  

Desondanks dergelijke werkzame oplossingen, blijven er veel verwachtingen en 

schoolcodes over die onvoldoende herkenbaar zijn. Scholen zijn zich hiervan bewust en 

proberen er oplossingen voor te vinden. Taalachterstanden bij leerlingen die bijvoorbeeld 

ontstaan, omdat er thuis te weinig wordt voorgelezen of (goed) Nederlands wordt gesproken, 

probeert de basisschool De Weidevogels in te halen door binnen groep één en twee per week 

vier dagen binnen de klas te werken met zowel tutoren als de leerkracht. “De tutor verzorgt 

bijvoorbeeld de schakelklasaanbod. Kinderen die een grote Nederlandse taalachterstand 

hebben, krijgen in kleine groepjes acht uur per week extra taalles. Daarin wordt extra 

geoefend op bijvoorbeeld hun woordenschat, hun letter- en klankbewustheid en hun 

zinsopbouw. Door tijdens één schooljaar extra onderwijs aan te bieden, proberen wij de 

taalachterstand van de leerling weg te halen, zodat hij daarna op een goede manier met het 

taalniveau van de lessen en groep mee kan”, aldus juf Marlijn. 

Natuurlijk veranderen de uitgangspunten van het compromis en daarmee die van het 

onderwijssysteem, met de tijd mee. Zo is onder invloed van bijvoorbeeld de arbeidersklasse 

de gelijkheidsgedachten binnen het onderwijs doorgedrongen. Iedereen, dus individuen uit 

alle sociale groepen, heeft evenveel waarde en behoort gelijke kansen te hebben. Alle 

leerlingen dienen recht te hebben op het kunnen volgen van goed onderwijs. Dit 

gelijkheidsprincipe kwam ik veel tegen bij de scholen, docenten en directies. Tijdens een 

koffiepauze benadrukte een directielid van het Carmelcollege dat “iedereen gelijk is. Wij 

maken geen onderscheid tussen ‘autochtone’ en ‘allochtone’ leerlingen. Voor ons zijn het 

allemaal leerlingen die hetzelfde behandeld worden.”  
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Dit is een goed principe, maar veroorzaakt naar mijn mening sociale ongelijkheid 

tussen de leerlingen. Een gevolg van de gedachte dat alle leerlingen hetzelfde behandeld 

dienen te worden, is dat er geen speciaal ‘allochtonen’ beleid wordt gemaakt op zowel Het 

Carmelcollege als op De Weidevogels. Voor bepaalde onderwijsproblemen ontstaan deze wel 

indirect, doordat vooral enkele groepen leerlingen gebruikmaken van een bepaald lespakket, 

zoals juf Marlijn’s voorbeeld laat zien. Er bestaat echter geen beleid dat het doel heeft om 

bijvoorbeeld meer Nederlands-Turkse leerlingen naar de havo te laten gaan. Hetzelfde 

directielid van het Carmelcollege legt uit dat ze op deze school “Alle leerlingen als individuen 

zien die ieder specifiek hun eigen behoeftes hebben, waarbij we proberen om iedere leerling 

zo goed mogelijk op zijn beste plek te krijgen. Daarbij maakt het niet uit welke culturele 

achtergrond of geslacht die leerling heeft.” Impliciet wordt hiermee een argument gegeven 

waarom Het Carmelcollege vindt dat een dergelijk beleid niet nodig is. Het principe is dat alle 

leerlingen aan elkaar gelijk zijn. Daarnaast hoeft de school voor de overheid niet bij te houden 

welke culturele achtergrond een ouder heeft. Dit resulteert er mogelijkerwijs in dat het 

Carmelcollege niet bijhoudt welke jongeren welke onderwijsniveaus volgen. Zo wordt er niet 

genoteerd hoe groot het percentage is van autochtone jongens of Nederlands-Turkse meiden 

die naar havo drie of juist naar het vmbo-theoretisch gaan.  

Er ontstaat de paradoxale situatie dat ondanks dat scholen juist heel stellig kenbaar 

maken dat zij hun leerlingen als gelijken zien en geen onderscheid maken tussen hen en de 

Ander, ze wel de sociale ongelijkheid ongemerkt laten voortbestaan en reproduceren. Door 

het bijvoorbeeld afwezig houden van beleid gericht op bepaalde groeperingen en door niet te 

noteren hoe de leerlingen uit de verschillende sociale groepen presteren op school, wordt niet 

zichtbaar gemaakt waar ongelijke kansen ontstaan. De verschillen die ontstaan worden niet 

(h)erkend, waardoor ingrijpen bij problemen moeilijker wordt en de verschillen wederom in 

stand worden gehouden. Op het gebied van onderwijskundige mogelijkheden zijn niet alle 

leerlingen gelijk. Alhoewel alle leerlingen evenveel waarde hebben, kunnen ze niet evenveel 

kansen benutten. De insluitingshandelingen van scholen, die tot doel hebben om leerlingen 

die door het onderwijssysteem worden buitengesloten van het kunnen volgen van onderwijs 

op hoog niveau, kunnen de sociale ongelijkheid onvoldoende opheffen. 

 

4.3 De schoolcultuur binnen de Nederlands-Turkse gezinnen  

Uit het voorgaande blijkt dat de onderwijskansen van leerlingen afhankelijk zijn van de 

gezinscultuur en de mate van (non-)conformiteit met de vastgestelde Nederlandse normen en 

uitgangspunten voor het onderwijs. Ondanks de sociale ongelijkheid binnen het 
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onderwijssysteem, lukt het steeds meer Nederlands-Turkse jongeren om tegelijkertijd 

ingesloten te worden binnen het Nederlandse onderwijs(systeem), waardoor ze een hoger 

onderwijs opleiding kunnen (gaan) volgen. Om de oorzaken van deze insluitende 

ontwikkeling beter te begrijpen, is het noodzakelijk om de gezinscultuur betreffende het 

onderwijs zichtbaar te maken. Ik baseer deze op de ervaringen en interpretaties van de 

jongeren over hun thuissituatie omtrent onderwijs21. Aan de hand van indicatoren om een 

bevorderend schoolklimaat te kunnen achterhalen, geef ik een uiteenzetting over culturele 

hulpbronnen en de schoolcultuur van de jongeren. De volgende vragen staan hierbij centraal: 

Wordt er veel waarde gehecht aan het volgen van onderwijs? Zo ja, waar uit zich dat in? 

Worden de kinderen gestimuleerd om zich in te zetten voor school? Indien er een tekort aan 

kennis bestaat over het onderwijssysteem en de verwachtingen vanuit school, worden er dan 

acties ondernomen om dit tekort aan te vullen? Binnen deze ervaringen van deze jongeren 

wordt tevens inzichtelijk hoe behandelde mechanismen uit de verschillende hoofdstukken 

direct invloed kunnen hebben op de onderwijshouding van een Nederlands-Turkse gezin. 

 Het avontuur in Nederland begon voor tweederde van de opa’s ongeveer vijfendertig 

jaar geleden. Na een aantal jaar hebben zij hun vrouwen en kinderen hierheen gehaald. 

Zodoende is één van de ouders van de door mij gesproken jongeren als kind al naar Nederland 

gekomen. Diegene is hier een paar jaar naar school gegaan –variërend van basis-, middelbaar- 

en huishoudschool en middelbaar beroepsonderwijs. Een enkeling heeft een hoger 

beroepsonderwijs opleiding gehaald. Op een gegeven moment is de ouder teruggegaan naar 

Turkije om te trouwen en is het getrouwde stel in Nederland gaan wonen. 

Alle jongeren geven aan dat hun ouders onderwijs heel belangrijk vonden voor hun 

toekomst. Dat zie je terug binnen hun omgang met onderwijs, variërend van de hulp bij 

huiswerk tot de stimulans die vanuit huis wordt meegegeven. Alhoewel beide ouders hun 

kinderen stimuleren en motiveren omtrent school, is er vooral één ouder die zich actief met de 

schoolloopbaan van de kinderen bemoeit. Dit is de moeder of vader die het langst in 

Nederland woont, die het beste Nederlands spreekt en waarvan tweederde tot een zekere 

hoogte kennis heeft gemaakt met het Nederlandse onderwijssysteem. Deze ouder gaat naar de 

ouderavonden toe, helpt de kinderen bij hun huiswerk en bij het maken van de schoolkeuzes. 

In vrijwel alle gezinnen worden de ouderavonden als belangrijk ervaren. De ouder ging er 

redelijk consequent heen om goed op de hoogte te worden gehouden van de schoolgang van 

                                                 
21Dit beeld is een ‘gemiddelde’ dat is samengesteld uit de ervaringen en interpretaties van negen Nederlands-
Turkse leerlingen (vier basisschool en vijf middelbare school leerlingen), zes studenten (vier hoger 
beroepsonderwijs en twee universitaire studenten) en twee afgestudeerde van het hoger beroepsonderwijs. 
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zijn of haar kind. Van te voren werd er bijvoorbeeld bijgehouden wanneer de volgende kwam 

en werd er aan de kinderen gevraagd of er zaken speelden waarvan de ouder op de hoogte 

moest zijn. 

De hulp die kan worden gegeven bij het maken van de schoolkeuzes hangt samen met 

de houding van de ouders. Het merendeel van de ouders kennen, voordat hun oudste kind naar 

de middelbare school gaat, onvoldoende het huidige middelbare schoolsysteem. Dit gemis 

wordt opgevangen door familie, kennissen en leerkrachten het schoolsysteem te laten 

uitleggen en met hen over de te nemen beslissingen te praten. Daarnaast worden in sommige 

gevallen bijvoorbeeld familie meegenomen naar de belangrijkste ouderavonden, zoals Ayla 

zonet vertelde. Bij schoolkeuzes, zoals de middelbare school uitkiezen en het vakkenpakket 

samenstellen, kon de ouder en het kind daar –tot op een zekere hoogte- goed over praten. Ze 

vertelden elkaar wat hun belangrijk leek. Op de middelbare school maakte het kind wel de 

keuze die zij wilde, ook als die keuze de ouder minder verstandig leek.  

Ook bij de enkele gezinnen waarvan de ouders een beetje Nederlands praten en zelf 

geen echte kennis over het onderwijssysteem hadden, hielp op de basisschool op zijn minst 

één ouder de kinderen met het huiswerk, zoals bij rekenen, spreekbeurten en overhoringen. Zo 

overhoort de moeder van Büsra haar elke keer bij een Engelse woordjestoets. “Hiervoor 

moest ik mijn moeder eerst uitleggen hoe de Engelse en Nederlandse woorden worden 

uitgesproken, maar hierna kon zij mij helpen bij het leren. Bij spreekbeurten gaf zij mij 

allerlei adviezen, zoals de klas aankijken en het uit je hoofd proberen te doen”, aldus Büsra. In 

de eerste jaren van de middelbare school lukt het de ouders die hier naar school zijn gegaan 

nog om hun kinderen te helpen bij het huiswerk. In de hogere jaren niet meer. Bij 

huiswerkmoeilijkheden werden er dan andere oplossingen gezocht, zoals bijles of 

huiswerkbegeleiding. 

Het belang van onderwijs voor een goede toekomst van hun kind uit zich ook binnen 

de veranderende houdingen ten opzichte van onderwijs tijdens de schoolloopbanen van hun 

kinderen en binnen de ‘huiswerkcontroles’ van ouders. Bijna alle jongeren gaven aan dat hun 

ouders hun zowel op de basis- als middelbare school achter de vodden zaten dat zij hun 

huiswerk moesten maken. Alhoewel dit zowel bij de meiden als de jongens gebeurde, blijkt 

dit bij de jongens ‘noodzakelijker’ te zijn. De meiden vertellen dat zij uit hun eigen meer 

bezig waren met school en huiswerk. De jongens daarentegen geven aan dat ze uit zichzelf in 

de beginjaren van de middelbare school nog niet aan leren toe kwamen. Zo ervaart Kaan, een 

universitaire student, het huiswerk maken en deze ‘controles’ als volgt: “Op de basisschool 

maakte ik mijn huiswerk nog uit mezelf. In de brugklas was ik echter veel liever met vrienden 
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buiten aan het voetballen of zo. Ik denk dat ik nog niet aan al het leren toe was. Mijn vader 

verplichtte me echter vaak dat ik eerst mijn huiswerk moest maken voordat ik naar buiten 

mocht. Op dat moment vond ik dat niet leuk, maar achteraf gezien ben ik er blij om. 

Toentertijd was ik nog niet volwassen genoeg om te begrijpen dat het belangrijk is om zo 

goed mogelijk te presteren op school.”  

Sommige studenten hebben in de loop der jaren een verandering ervaren in de houding 

van hun ouders betreffende het onderwijs. Deze ouders werden zich bewust van de verschillen 

in verwachtingen van de school en henzelf. De ouder heeft zijn gedrag hierna aangepast, 

waardoor deze beter overeenkwam met de verwachtingen die vanuit school werden gesteld. 

Ayla vertelde bijvoorbeeld dat haar vader door het determinatieproces van haar middelbare 

schooladvies ineens inzag dat het belangrijk is dat een ouder zich direct met de schoolgang 

van zijn kind bemoeit, ook als het kind goede cijfers haalt. “Ik werd tijdens de basisschool 

niet echt door mijn ouders begeleid. Ze hadden een houding van ‘School, daar gaat ze gewoon 

naar toe en dan komt het wel goed.’ Op het moment dat mijn juf mij een vmbo-kader advies 

wilde geven, besefte mijn vader ineens dat het niet goed kwam. Hij had een houding van 

‘Nee, dit kan echt niet.’ Hij is toen ineens actief met mijn schoolzaken gaan bemoeien, hij is 

bijvoorbeeld met de juf en vrienden gaan praten. Dit heeft tot gevolg gehad dat ik een vmbo-

kader/theoretisch advies heb gekregen. Bij mijn broertjes heeft hij zich daarna ook actiever 

met hun schoolzaken bemoeit.” 

Het is binnen de Nederlands-Turkse gemeenschap diep doorgedrongen dat het behalen 

van een hoger onderwijs diploma de voornaamste weg is om in de toekomst iets te kunnen 

bereiken. Dit wordt binnen de gezinnen actief aan de kinderen doorgegeven. Bij Ayla hebben 

haar opa’s woorden bijvoorbeeld een grote indruk op haar gemaakt en haar het belang van 

school en studeren in laten zien. “Mijn opa zegt altijd ‘Wij zijn hier naar toe gehaald als 

gastarbeider en toen ze klaar met ons waren was het van …’” Ayla is even stil en kijkt starend 

voor zich uit. “Weet je, toen waren we in één keer slecht, we waren niet goed genoeg meer. 

Mijn opa heeft nu zoiets van ‘Je moet gewoon laten zien dat jullie ook gelijkwaardig zijn. En 

dat moet je bewijzen met je studie, door goede dingen te doen en jezelf goed op de voorgrond 

zetten in plaats van … Je moet niet het criminele pad op gaan en geen verkeerde dingen gaan 

doen, zoals anderen soms wel doen.’ Wij moeten de samenleving bewijzen dat wij 

gelijkwaardig zijn, ambitieus en goed kunnen presteren. Ik heb dat altijd in mijn achterhoofd. 

Gaan studeren, want zo kom je ergens.”  

De jongeren krijgen vanaf een hele jonge leeftijd vanuit hun familie en Turkse 

omgeving een missie mee: “Pak je kans en ga studeren! Wij [de ouderen] hebben de kans niet 
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gekregen, dus dan jullie [de jongeren] wel. Ga studeren, zodat je een goede baan kan krijgen 

en niet meer zomaar in een hoekje kan worden gedrukt.” Daaronder wordt verstaan dat de 

jongeren als gelijkwaardig aan hun medeburgers worden beschouwd, dat de jongeren vooral 

met hun hoofd gaan werken en niet hun hele leven zware lichamelijke fabrieksarbeid hoeven 

uit te voeren. Het gaat er ze niet om dat ze heel veel geld gaan verdienen. Ze willen gewoon 

allerlei producten kunnen kopen, activiteiten doen waar ze zin in hebben en hun toekomstige 

kinderen en ouders later een goed leven kunnen bieden. Deze missie is bijna een soort morele 

verplichting. De jongeren voelen de druk van hun ouders, familie en henzelf dat ze moeten 

gaan studeren. Daartegenover staat dat de hele gemeenschap trots is op diegenen die gaan 

studeren. 

 

4.4 Het opgeven van de terugkeer gedachte 

Binnen deze ervaringen van de jongeren wordt het overduidelijk dat onderwijs als belangrijk, 

zelfs als essentieel voor de toekomst van de kinderen wordt gezien. Onderwijs heeft in de 

loop der jaren een andere betekenis gekregen binnen de Nederlands-Turkse gemeenschap. 

Antropologe Liesbeth Coenen verklaart deze omslag vanuit het opgeven van het oude 

levensperspectief en het omarmen van een nieuw levensperspectief: het opgeven van de 

terugkeergedachte (Coenen, 2001). De kern van het oude levensperspectief binnen 

Nederlands-Turkse gezinnen bestond uit de remigratie naar hun geboortestreek, waarbij hun 

verblijf in Nederland ten dienste stond van dit perspectief (Coenen, 2001: 189-91). Onderwijs 

nam binnen dit perspectief geen bijzondere plaats in, omdat er andere prioriteiten werden 

gesteld (Coenen, 2001: 79-80). In de loop der jaren is het levensperspectief binnen de 

gezinnen veranderd. De kern van het nieuwe perspectief, de terugkeer gedachte opgeven, is 

essentieel in de onderwijshouding van Nederlands-Turkse gezinnen (Coenen, 2001: 189-91). 

“Met het opgeven van het idee van een zelfstandig bestaan in Turkije waarbij onderwijs als 

niet noodzakelijk gezien werd, wordt in het perspectief van een bestaan als loonafhankelijke 

in Nederland het hier zeer toegankelijke voortgezet onderwijs als gewenst en zelfs als 

noodzakelijk beschouwd (Coenen, 2001: 190).” Onderwijs is binnen de Nederlands-Turkse 

gezinnen zelfs de crux van hun bestaan geworden (Coenen, 2001: 194). Dit uitgangspunt heeft 

grote gevolgen voor Nederlands-Turkse leerlingen gehad. Door onderwijs te gaan 

beschouwen als ‘nuttig’, ‘begerenswaardig’ en ‘vanzelfsprekend’ (Coenen, 2001: 121) zagen 

ouders en de kinderen het belang om zich te richten naar school en om betrokkenheid te 

krijgen met het onderwijs. De overgebrachte missie ‘Pak je kans en ga studeren!’ laat dit 

duidelijk zien.  
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Coenen is dergelijke uitspraken ook in haar onderzoek tegengekomen (Coenen, 2001: 

81-121). Met zulke uitspraken pogen de ouders de kinderen een richting te geven en te 

motiveren. De kinderen gebruiken ze zelf ook als motivatie. Coenen wijst erop dat de 

uitspraken tegelijkertijd de geschiedenis van de ouders weerspiegelen en de toekomstvisie van 

hun kinderen verbeelden: “Het geen rechten en geen kansen gehad hebben, het harde 

geploeter, en de onvrijheid om te kunnen kiezen [van de ouder en/of grootouders]. Daarnaast 

houden ze een wens en een aansporing in tot een andere (betere) toekomst voor de kinderen 

(Coenen, 2001: 105).” Met het gebruik van zulke uitspraken pogen ouders de kinderen er van 

te doordringen om zich te blijven inzetten om zo goed mogelijk te presteren op school, zodat 

ze een goed leven met een goede baan kunnen gaan leiden. Een leven met een betere positie 

dan die van hun ouders, zowel maatschappelijk als financieel (Coenen, 2001: 102-11). 

 Dit besef van de betekenis van onderwijs binnen de Nederlandse samenleving heeft 

ertoe geleid dat de gezinnen het heft opnieuw in eigen handen zijn gaan nemen. Hun 

ontwikkelde doorzettingsvermogen resulteert erin dat de jongeren stapje voor stapje de 

onderwijsladder opklimmen. Deze gezinnen leren de verwachtingen van het schoolsysteem 

steeds beter kennen en gaan deze binnen hun houding en omgang met onderwijs toepassen. 

Hierdoor krijgt de overgrote meerderheid van de door mij gesproken jongeren een 

schoolbevorderend klimaat vanuit huis mee. De ondervertegenwoordiging in de aantallen 

Nederlands-Turkse studenten aan het hoger onderwijs laten echter zien dat er nog altijd 

verschillen bestaan tussen de houding en uitgangspunten die de gezinnen van de school 

verwachten en visa versa. De scholen maken de verwachte schoolcodes en uitgangspunten 

van het culturele compromis blijkbaar nog onvoldoende kenbaar. Tegelijkertijd zijn de 

vernieuwde inzichten en houdingen over onderwijs binnen de Nederlands-Turkse gezinnen en 

de scholen wel zodanig toegepast dat dit de afgelopen dertien jaar tot een verdrievoudiging in 

aantallen Nederlands-Turkse studenten heeft geleid22. De ervaringen verklaren echter nog niet 

waarom de meiden een nog grotere inhaalslag hebben kunnen maken. Het is nog onduidelijk 

hoe het schoolbevorderende gezinsklimaat ten opzichte van meiden is en hoe deze de 

afgelopen dertien jaar is veranderd. Daarom gaan we ons als laatste op dit punt richten. Deze 

ontwikkeling zal ik analyseren vanuit de plaatsing van de meiden binnen de Nederlandse 

samenleving en binnen het gezin en vanuit hun studiemotivaties. 

 

                                                 
22 Zie figuur 2 (op pagina 12) en tabel 3 (bijlage 2, pagina 113) voor de exacte cijfers. 
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4.5 Vrijheid en gelijkwaardigheid voor Nederlands-Turkse meiden 

Het is zondagochtend. Ik ga naar 23 Nisan, Çocuk Bayrami, 23 april, het Feest van de 

kinderen. Op deze dag was in Ankara in 1920 de eerste zitting van de Nationale Vergadering 

van de Turkse republiek. Deze feestdag wordt bijvoorbeeld gevierd door kinderfeesten te 

organiseren. Zo ook door de Turkse jongerenvereniging die de huiswerkbegeleiding 

verzorgde waar ik een deel van mijn onderzoek verrichtte. Ik heb op dit feest afgesproken met 

Evsen en Mert, twee hoger beroepsonderwijs studenten, die met hun familie naar dit feest 

komen.  

Al ruim voordat ik de feestruimte binnen stap, hoor ik de geluiden van roepende en 

spelende kinderen uit de fabriekshal golven. Binnenin zie ik de kinderen met verschillende 

spelletjes meedoen, zoals rodeo rijden op de rug van de stier, meedoen aan de tekenwedstrijd 

en aan het Sumoworstelen. Achterin de hal staat een groot podium opgesteld, met daarvoor 

rijen met stoelen. Vanmiddag worden op het podium allerlei optredens door voornamelijk 

basisschool kinderen gehouden, variërend van een rap show tot folkloristisch dansen, het 

zingen van liedjes en het opzeggen van gedichten. De huiswerkbegeleidingsklas gaat ook een 

toneelstukje opvoeren. In de weken ervoor hebben ze hier veel voor geoefend.  

Terwijl ik om me heen kijk, besluit ik om te gaan helpen bij het Sumoworstelen. Er 

zijn twee Sumopakken, één maat voor iedereen. Kleine kinderen verzuipen in de voor hun 

veel te grote dikke schuimrubberen pakken. De pakken waren zo lomp voor de kinderen dat 

het zelfs de tienjarigen net lukt om uit zichzelf weer rechtop komen te staan. Aan de 

triomfantelijke kreten van de kinderen en de aanmoedigingen van de omstanders is echter te 

horen dat ze de grootste pret hebben. ‘Iedereen’ wil meedoen, van klein tot groot. We zien 

erop toe dat ook de meisjes en jongentjes van ongeveer vijf jaar aan de beurt komen. Na 

anderhalf uur houden we even pauze. Onder het genot van een bakje popcorn – de suikerspin 

wil ik voor later op de dag bewaren- en Ayran -een Turks yoghurt drankje gemengd met water 

en een beetje zout - zoek ik Mert en Evsen even op. De drank is een aangename verfrissing op 

deze warme dag en brengt mij geestelijk terug bij mijn afspraak. Ik ben hier niet alleen 

gekomen om te feesten, er is nog werk aan de winkel. 

 Evsen, Mert en ik gaan samen op stoelen voor het podium zitten. Evsen studeert voor 

geschiedenislerares. Zij is met éénentwintig jaar het oudste kind en heeft twee broers die een 

paar jaar jonger zijn en een jonger zusje van acht. Mert is ook de oudste thuis met zijn 

negentien jaar. Hij heeft een jonger broertje en zusje waarmee hij negen en tien jaar verschilt. 

Hij zit momenteel in zijn eerste jaar economie. Ik kijk naar ons drieën. Mert -met zijn kort 

geknipte donkere haar, een blauwe spijkerbroek met een knal rood Turks voetbal t-shirt 
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erboven en gympen eronder -, Evsen –die een zwart bloesje met korte mouwen en een goed 

zittende broek met iets wijder uitlopende pijpen aan heeft -, en ik met mijn dunne lichtpaarse 

zomerbroek, gympen en een zwarte girlie t-shirt. 

 “Vorige week hadden we het, tijdens de pauze van de huiswerkbegeleiding, over de 

houding van jullie ouders ten opzichte van onderwijs. Toen is het heel even over de plaatsing 

van vrouwen binnen het gezin gegaan. Daar zou ik het nu graag over hebben”, begin ik te 

praten. “Ik heb met bijvoorbeeld mede treinpassagiers, kennissen of docenten gepraat over de 

houding van Nederlands-Turkse meiden met betrekking tot onderwijs en over motivaties om 

te gaan studeren. Uit die gesprekken bleek dat deze mensen de onderwijshouding en 

studiemotivaties verklaarden vanuit de plaatsing van de meiden binnen het gezin. Deze 

Nederlanders verwachten dat bijvoorbeeld de ambitieuzere schoolhouding voortkomt uit een 

grotere bewustwording van meiden van het belang om hun positie als vrouw te versterken 

binnen de familie. Hetzelfde geldt voor de studiemotivaties. Een veel gehoord argument is: 

“Meiden gaan studeren om thuis meer vrijheid te krijgen.” De vrijheden en vrije tijd ontstaan, 

doordat meiden -soms onder de mom dat ze op school gaan studeren- zelf hun dag kunnen 

indelen en veel vaker van huis (mogen) gaan. Jongens hadden deze vrijheden al, zij hoeven 

hiervoor niet te gaan studeren. Ten tweede is het een manier om thuis meer status en een 

gelijkwaardigere positie te verkrijgen. De meiden hebben binnen de gezinnen een lagere 

plaats dan de jongens. School en/of een afgerond diploma geeft hun status, waarmee ze op een 

gelijkwaardige positie naast hun broers kunnen komen te staan. Ten derde is het voor meiden 

makkelijker om te gaan studeren. Omdat meiden meer thuis worden gehouden, houden ze zich 

meer met school bezig. Na school maken ze hun huiswerk in plaats van buiten op straat te 

gaan rondhangen. Het is een manier om thuis iets te doen te hebben. Hierdoor presteren ze 

beter op school en is het logischer om door te gaan studeren.” 

Onderzoeken bevestigen dit beeld van Nederlanders deels (Yerden, 2001; Coenen, 

2001). Zo brengen door antropoloog Ibrahim Yerden onderzochte Nederlands-Turkse meisjes 

verschillende malen het beeld over dat studeren vrijheid creëert, zowel voor thuiswonende als 

voor uitwonende meisjes (Yerden, 2001: 20, 22-3, 27-8). De door Yerden geciteerde 

thuiswonende studente Sevim en een op kamers wonende studente Birsen zijn hier goede 

voorbeelden van:  

 
Sevim (thuiswonende student): 
“Als ik niet zou studeren, zou ik gaan werken en zou ik ook het huishouden moeten 
doen en minder vrije tijd hebben. Mijn zus is gestopt met haar opleiding en zij kan nu 
niet overal naartoe gaan, maar ik wel. Als ik niet bezig zou zijn met mijn opleiding, 
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zou ik niet zo makkelijk uit kunnen gaan. (…) Het studeren zelf vind ik niet leuk. De 
studie heeft mij wel een positieve status gegeven in mijn naaste omgeving waar mijn 
ouders wonen (Sevim in Yerden, 2001: 22).”  

 
Birsen (uitwonende student): 
“De studie was voor mij een belangrijk middel om van huis weg te gaan. Ik wilde 
graag studeren, want studeren en vrijheid waren voor mij gewoon synoniemen (Birsen 
in Yerden, 2001: 23).”  
 

Deze meiden kunnen via de studie zichzelf los maken uit de sociale controle en 

verplichtingen. Het is een weg waarlangs vrijheid verkregen kunnen worden (Yerden, 2001: 

27-8). Daarnaast krijgen zowel de meiden als de jongens door de studie binnen hun familie 

een aparte status, omdat de familie van mening is dat geleerde mensen ‘het beter weten’ en 

meer kennis hebben over alles (ibid).  

Onderzoeken laten zien dat er vanuit de ouders een ambivalente houding bestaat ten 

opzichte van studeren en hun meisjes (Yerden, 1998; Crul, 2000; Coenen, 2001; Crul & 

Doomernik, 2003). Aan de ene kant bevestigen onderzoeken dat de ouders veel waarde 

toekennen aan het feit dat hun dochters studeren, zoals de missie ‘Pak je kans en ga studeren’ 

weerspiegelt. Aan de andere kant staat het hoger opkomen via hun studie vaak op gespannen 

voet met traditionele verwachtingen over vrouwen en meisjes omtrent de vrijheden die het 

creëert (Yerden, 2001: 16). De vrijheden zouden ertoe kunnen leidend dat de meiden zich 

oneervol gaan gedragen, zoals met andere jongens ‘flirten.’ Ouders zijn bang voor mogelijk 

roddels die zouden kunnen ontstaan door het mogelijke ‘wangedrag’ van hun ongetrouwde 

dochters (Crul & Schneider, 2005: 12-3). Deze roddels en het gedrag zouden de familie eer 

kunnen besmetten. Door jong te trouwen wordt dit voorkomen, echter dit beëindigt vaak de 

studiemogelijkheden. 

 Ik kijk Evsen en Mert23 aan. “Dit is hoe verschillende Nederlanders die ik hierover heb 

gesproken denken en hoe onderzoeken het aangeduid hebben. Herkennen jullie jezelf of je 

familie in dit beeld? Waren deze redenen voor jou motivaties om te gaan studeren Evsen? 

Herken je deze plaats van meiden binnen jouw gezin Mert?” Evsen reageert lichtelijk 

verbaasd hierop. “Nee, ik herken me daar niet in. Bij ons gezin speelde dat helemaal niet mee. 

Ik heb er nooit op die manier over nagedacht om te gaan studeren om meer vrijheid te krijgen. 

Ik krijg thuis normale vrijheden. Daarnaast vertrouwen mijn ouders mij gewoon. Als ik mijn 

ouders vertel wat ik ga doen en met wie ik waarheen ga, vinden ze het prima. Ze kennen mijn 

                                                 
23 De personages Evsen en Mert zijn samengesteld uit de ervaringen en interpretaties van zes Nederlands-Turkse 
studenten (waarvan vijf meiden), twee afgestudeerden (één jongen) en vijf middelbare scholieren (waarvan drie 
jongens).  
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vrienden, dus ze weten hoe die zijn. Voordat ik weg ga, zeg ik bijvoorbeeld ‘Mam, ik ga met 

Elise naar de bioscoop.’ Ik vind het normaal dat je dat doet, dat zie ik ook bij autochtonen 

vrienden van mij gebeuren. Op de middelbare school hielden ze natuurlijk wel meer in de 

gaten waar ik naar toe ging, maar dat komt, omdat je een meisje bent. Dat is ook de reden dat 

meiden –ik ook- soms op bepaalde punten iets strenger worden opgevoed. Als meisje is het 

gewoon gevaarlijker op straat, omdat we onszelf minder kunnen beschermen dan een jongen. 

Als ik ‘s avonds uitga, willen mijn ouders uit veiligheidoverwegingen weten waar en met wie 

ik ergens heen ga. Dit betekent niet dat ik dan ook heel vroeg thuis moet komen. Ik kom met 

bijvoorbeeld mijn nicht -met wie ik in het weekend vaak uit ga- vaak genoeg pas na twaalf 

uur thuis, terwijl zij uit een praktiserend gelovig gezin komt en een hoofddoek draagt. Dat 

verwachten Nederlanders niet”, zegt Evsen uitdagend met een glimlach, “dat iemand met een 

hoofddoek zo laat thuis kan komen.”  

Ze is even stil en denkt dieper over deze punten na. “Eigenlijk vind ik het een vreemd 

argument dat je gaat studeren om meer vrijheid te krijgen. Ten eerste is het eerder andersom. 

Je moet vanuit huis enige vrijheid hebben om te kunnen gaan studeren. Ten tweede, veel van 

de meiden die niet gaan studeren, gaan werken. Als je werkt, heb je evenveel vrijheid. Dan 

kan je ook tegen je ouders zeggen ‘Paps of mams, ik moet dan en dan werken’, terwijl je op 

die momenten iets leuks gaat doen. Je hoeft daar dus niet voor te gaan studeren.”  

“En jij Mert, hoe sta jij hier tegenover?”, vraag ik hem. “Ik herken wel iets in het idee 

dat meiden door studeren meer vrijheid krijgen. Zo mocht mij studerende nicht van haar vader 

mee op een meerdaagse studiereis naar Brussel. Ze had hier niet heen gemogen als een 

weekendje weg met vriendinnen, dan had hij gewild dat ze in Nederland bleef. Het hangt van 

de persoon af denk ik. Maar in mijn omgeving herken ik dit ook niet als argument om te gaan 

studeren. Het is iets wat je door studeren meer krijgt –en dat geldt trouwens voor iedereen, 

voor alle studenten, ongeacht het geslacht of culturele achtergrond. Je moet het zien als een 

bijkomend voordeel. Je gaat studeren, omdat je echt iets wil bereiken, uit een 

toekomstgerichtheid, niet om meer vrijheid te creëren.” Ineens kijkt Evsen me bedachtzaam 

aan. “Wie vertelden je deze motivaties eigenlijk, waren dat mannen of vrouwen?”, vraag ze 

aan mij. Ik kijk ineens op. Ja, denk ik, dat is waar. “Daar heb je een goed punt, ik denk dat het 

meer mannen waren die expliciet zeiden dat jullie hierdoor meer vrijheid en status krijgen.” 

“Dat speelt ook een rol he. Dat zegt iets over hoe deze mannen over de meiden denken. En 

wellicht hebben sommigen van die mannen het zo ervaren, vinden zij dat meiden daar 

misbruik van hebben gemaakt.” 
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 Het argument over vrijheid is meer verhelderd, maar hoe zit het met de andere 

genoemde motivaties? “En het punt van een andere status binnen de familie krijgen, hoe 

denken jullie daarover? Krijgen meiden een gelijkwaardigere positie ten opzichte van hun 

broers -mede doordat ze meer status ontvangen- door ambitieus te zijn op school en door te 

studeren?” Deze keer begint Mert als eerste. “Daar ben ik het niet mee eens. Binnen de 

Nederlands-Turkse gezinnen worden jongens en meiden als gelijkwaardig aan elkaar gezien, 

tenminste binnen de gezinnen waar ik en mijn familie mee omgaan. Vroeger hadden jongens 

meer waarde, omdat ze jongens waren, maar dat is nu niet meer zo. Jongens en meiden 

worden als gelijke gezien en ook zo behandeld. Er wordt van zowel de meiden als de jongens 

verwacht dat ze goed gaan presteren op school, ze worden over het algemeen ook allebei 

hetzelfde gestimuleerd en gesteund daarin. Het idee dat meiden niet zouden moeten gaan 

studeren, omdat ze toch gaan trouwen, kinderen krijgen en een huishouden verzorgen, klopt 

niet meer in mijn omgeving. Jongens en meiden hebben nu dezelfde kansen en 

mogelijkheden.” 

 “Daar ben ik het helemaal mee eens”, gaat Evsen verder. “Ik was van de week bij 

mijn oom en tante. Zij hebben zes kinderen, waarvan één jongen en vijf meiden. Toen kwam 

mijn oom met de stofzuiger aangelopen. Hij ging naar zijn zoon toe en zij ‘Alsjeblieft.’ Mijn 

neefje zei op een verontwaardigde toon ‘Moet je kijken hoeveel zussen ik heb en ik moet dan, 

de enige man hier tussen hun, moet ik dan gaan stofzuigen? Echt niet.’ ‘Echt wel’, zij mijn 

oom beslist. ‘Jij moet ook. Wij gaan geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes.’ 

Mijn neefje deed het gewoon zoals zijn vader dat zei. Puffend en morrend, maar hij deed het”, 

vertelt Evsen geamuseerd. 

Ik denk ineens terug aan het Jaarrapport Integratie 2007 dat ik pas heb gelezen. 

Daarin kwam naar voren dat Nederlanders van mening zijn dat moslimvrouwen door hun 

mannen worden overheerst (Gijsberts & Vervoort, 2007: 295-6)24. Deze overheersing uit zich 

bijvoorbeeld in het krijgen van te weinig vrijheden voor de vrouwen en het op een te 

autoritaire manier opvoeden van hun kinderen (ibid). Verschillende onderzoeken wijzen erop 

dat binnen Nederland het stereotyp overheerst dat autochtonen vrouwen modern en 

geëmancipeerd zijn, terwijl moslimvrouwen of vrouwen uit het Midden Oosten worden 

gezien als onderdrukt en traditioneel. Deze laatste vrouwen worden beschouwd als 

slachtoffers van hun cultuur (Lutz & Moors, 1989; Ghorashi, 2003). Zoals geanalyseerd is, 

ontstaat deze verbeelding over Nederlands-Turkse vrouwen uit de manier waarop de Ander en 

                                                 
24 Zie tabel 6 (bijlage 4, pagina 116). 
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gender geconstrueerd worden binnen the process of othering van migranten binnen Nederland 

(Ghorashi, 2003: 171-3). “This is no wonder at all, for femininity is the ultimate definition of 

victimisation, as much as masculinity is the ultimate definition of power”, aldus socioloog 

Dubravka Zarkov (Zarkov in Ghorashi, 2003: 171). Door vrouwen uit het Midden Oosten te 

creëren als slachtoffers, kunnen zowel Europese mannen als vrouwen geconstrueerd worden 

als redders en machthouders. Nederlanders worden tot held gemaakt die de onderdrukte 

islamitische vrouwen komen redden uit hun cultuur door op te komen voor de positie en de 

belangen van deze vrouwen (Prins, 2004: 28-36). Deze constructie van een slachtoffer, een 

hulpeloze traditionele Ander is nodig om het eigen beeld als krachtig, geëmancipeerd en 

modern te kunnen versterken en zich hiermee meer macht toe te kunnen eigenen (ibid). Ook 

binnen de opvattingen dat Nederlands-Turkse meiden ambitieus zijn op school en gaan 

studeren om een gelijkwaardigere positie en meer vrijheid binnen hun traditionele Tukse 

cultuur te kunnen bemachtigen, zie je hoe de maatschappelijke verhoudingen doordringen 

binnen de verwachtingen van docenten en daarmee de scholen ten opzichte van Nederlands-

Turkse gezinnen. Het ligt in het verlengde van de manier waarop het beeld van moslim- en 

autochtone vrouwen en mannen in Nederland geconstrueerd worden, realiseer ik me terwijl ik 

met Evsen en Mert op de stoelen zit te kijken naar de spelende kinderen. Het vertelt meer over 

diegenen die dit denken dan over de meiden. 

Nu mij dit duidelijk is geworden, blijft de vraag over wat de argumenten en motivaties 

van Evsen zijn om te gaan studeren. Evsen hoeft hier niet lang over na te denken. “Buiten het 

argument dat ik later een goed leven wil krijgen, gekoppeld aan een goede baan, vind ik het 

belangrijk dat ik mezelf kan ontplooien en zelfstandig worden. Ik wil later op mijn eigen 

benen staan, uiteindelijk onafhankelijk worden van mijn ouders –zonder dat dit betekent dat 

ik hen niet meer nodig heb of alles zonder hen zal gaan doen. Als ik later getrouwd ben, wil ik 

mijn eigen geld verdienen, zodat ik kan doen en laten wat ik wil. Zodat ik kan kopen wat ik 

wil, zonder geld te moeten gaan vragen aan mijn toekomstige man. Zelfstandig worden en 

mijn eigen geld verdienen, dat zijn belangrijke argumenten”, zegt Evsen op besliste toon. 

Hiermee verschilt ze hoogstwaarschijnlijk niet veel van de doorsnee student.  

De ervaringen van Sevim, Birsen en onderzoekers laten zien dat er een groot verschil 

bestaat tussen hun ervaringen en die van Evsen en Mert. Op het moment dat ik hier over wil 

beginnen, begint Evsen te praten. “Er is veel veranderd de afgelopen tien jaar. Vooral op de 

punten van gelijkwaardigheid, status en vrijheden. De argumenten die Nederlanders noemen, 

herken ik op het eerste gezicht dus niet. Wanneer je daar langer over nadenkt, herken ik er 

toch wel iets in. Er zat een kern van waarheid in. Vroeger, tien jaar geleden of nog eerder, was 
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dat bijvoorbeeld zo. Het zal in sommige families ongetwijfeld nog zo zijn. Maar niet meer in 

de families waar ik mee omga. Natuurlijk hebben sommigen minder vrijheden dan ik 

gekregen, maar nog steeds méér dan verondersteld wordt door de samenleving.” Mert valt 

hier in. “Dat zie je bijvoorbeeld heel goed terug bij buren van mij. Alhoewel ze Marokkaans 

zijn, gaat de vergelijking hier goed op. De vader van dat gezin is imam. De oudste dochter, 

mijn buurvrouw, is rond de dertig nu. Ze heeft een zusje die tien jaar jonger is. Mijn 

buurvrouw vertelde me dat zij echt streng en gelovig is opgevoed. Ze mocht weinig de deur 

uit, moest heel veel met haar school bezig zijn. Haar zusje mag veel meer dingen doen dan 

mijn buurvrouw. Zo mag haar zusje reizen en gaat ze waar zij naar toe wil gaan. Daarnaast 

woont zij als student op kamers, terwijl mijn buurvrouw daar toen nóóit over had dúrven 

dromen. In tien jaar tijd ontstonden binnen één gezin grote verschillen in de opvoeding, 

vooral op de zonet genoemde punten denk ik. Dat zie je ook binnen de Nederlands-Turkse 

gemeenschap. 

  Het is echter wel heel moeilijk om iets algemeens te zeggen, want je hebt zoveel 

verschillen. We zijn geen homogene groep met homogene opvoedingsstijlen en ervaringen. 

En daarnaast verandert het ook zo snel, over twee jaar kunnen er weer veranderingen zijn. Het 

is wel logisch dat mensen hier niet direct zicht op hebben en deze veranderingen niet meteen 

zien. Door onze ervaringen te delen met hen, gaan ze hopelijk inzien dat zij verouderde 

beelden hebben”, eindigt Mert zijn overpeinzingen.  

 Deze veranderende opvattingen over meiden en studeren, vrijheid en gelijkwaardig 

zijn aan jongens zijn relatief gezien nieuwe ontwikkelingen die nog te weinig zijn 

doorgedrongen binnen de samenleving en de wetenschap. Nieuwere onderzoeken geven 

voorzichtig aan dat er veranderingen plaatsvinden op deze terreinen (bijvoorbeeld Crul & 

Schneider, 2005). De meeste onderzoeken vermelden echter veelal alleen aan dát Nederlands-

Turkse studentes een grote groei in aantallen hebben gemaakt (bijvoorbeeld Turkenburg & 

Gijsberts, 2006; Keuzenkamp & Merens, 2007). Ze geven niet aan hóe en waaróm deze 

ontwikkeling plaats heeft gevonden. Door juist deze ontwikkelingen zichtbaar te maken, hoop 

ik met mijn onderzoek een actueler inzicht aan deze wetenschappelijke kennis te hebben 

bijgedragen. 

 

4.6 Conclusie 

School is zowel een zeer essentieel middel als een intermediair om de uitgangspunten van het 

Nederlandse culturele compromis en daarbij behorende culturele hulpbronnen aan alle 

leerlingen over te brengen en te laten naleven. Vanuit de gezinnen is het een middel om een 
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betere positie in de samenleving te krijgen en een intermediair waarmee kennis over de 

samenleving langzaamaan binnen de Nederlands-Turkse gezinnen doordringt. Door de wil om 

in Nederland te blijven en om een gelijkwaardige positie binnen de samenleving te verkrijgen, 

hebben Nederlands-Turkse gezinnen voor een deel de oude Turkse cultuur losgelaten en 

hebben voor een deel nieuwe Nederlandse normen en uitgangspunten eigen gemaakt of 

toelaten. Dit is duidelijk terug te zien binnen de schoolcultuur, de invloed van de 

uitsluitingsmechanismen op de omgang met onderwijs en de studiemotivaties van 

bijvoorbeeld de meiden. Evsen en Mert hebben kenbaar gemaakt hoe dit ook op andere 

terreinen van de opvoeding doorwerkt. Deze ervaringen en veranderingen hebben 

langzaamaan een schoolbevorderend klimaat ontwikkeld25. Hun meegekregen culturele 

hulpbronnen ontwikkelen zich hiermee meer en meer conform de verwachtingen van de 

scholen en de samenleving. Waarmee de gezinnen er zelf voor zorgen dat zij zich gestadig 

aan kunnen insluiten binnen het Nederlandse compromis en de samenleving. 

Omgekeerd zorgt het school(systeem) er ook voor dat de gezinnen zich meer in 

kunnen sluiten. De remmende invloeden op het onderwijs veroorzaakt door zowel het 

onderwijssysteem en de samenlevingsstructuur worden verminderd, maar zullen echter niet 

ophouden te bestaan totdat de gezinnen de dominante cultuurcodes voldoende eigen hebben 

gemaakt en het mede uit onderzoeken duidelijk is geworden waar de knelpunten (blijven) 

bestaan. Het blijft daarom een geboden zaak om de sociale ongelijkheden die voor 

Nederlands-Turkse leerlingen bestaan, te onderzoeken, te erkennen en ernaar te streven ze te 

verminderen.  

                                                 
25 Er kan natuurlijk discussie blijven bestaan omtrent hoe goed de ouders hun kinderen daadwerkelijk met school 
kunnen helpen. Men kan zich afvragen in hoeverre de leerlingen dit kunnen aangeven en welke vergelijkingen 
zij en de studenten kunnen maken. Ik kan niet aan de hand van statistieken aantonen dat het bijvoorbeeld een 
schoolbevorderend klimaat is, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Echter, het gaat er mij om om de 
interpretaties van deze jongeren te geven en hieruit te leren. Uit hun ervaringen kan geconcludeerd worden dat 
de ouders een actieve rol hebben gespeeld bij de schoolzaken om hun kind de best mogelijke kansen te geven. 
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Conclusie 
 

De onderwijsontwikkelingen van de Nederlands-Turkse jongeren nader verklaard 

Het vertrekpunt van dit onderzoek ligt in drie cijfermatige ontwikkelingen die Nederlands-

Turkse jongeren in het traject naar het hoger onderwijs in de afgelopen 15 jaar hebben 

doorgemaakt. Het betreft hier de flinke groei van Nederlands-Turkse studenten26, de 

inhaalslag van de meiden ten opzichte van de jongens27 en hun voortdurende 

ondervertegenwoordiging ten opzichte van autochtone studenten28. Deze ontwikkelingen 

weerspiegelen een indicatie van de mate van sociale ongelijkheid in het traject naar het hoger 

onderwijs. Hierdoor ontstond de centrale vraag welke onderliggende in- en 

uitsluitingsmechanismen de Nederlands-Turkse meiden en jongens tegenkomen tijdens 

belangrijke beslismomenten in het traject naar het hoger onderwijs. Vanuit hun ervaringen en 

interpretaties geven de respondenten verklaringen van de mechanismen die dit veroorzaken. 

Waar de kwantitatieve analyses laten zien dát er (scheef) groei is, hoe sterk deze is en waar 

deze is ontstaan, tonen de kwalitatieve analyses de mechanismen en hun uitwerkingen. In 

deze conclusie worden deze mechanismen en verklaringen vanuit de factoren persoon, gezins- 

en familieachtergrond, onderwijs(systeem) en samenlevingsstructuur uiteengezet. Alhoewel ik 

me per vraag meestal op een aantal factoren heb geconcentreerd, komen alle facetten terug 

binnen de beantwoordingen. Ik begin bij de ondervertegenwoordiging, waarna ik de groei en 

inhaalslag zal behandelen. 

 

Waarom zijn Nederlands-Turkse studenten nog altijd ondervertegenwoordigd aan het 

hoger onderwijs? 

Deze voortdurende achterstand kan verklaard worden vanuit de vier factoren: de 

samenlevingsstructuur, het onderwijssysteem, de persoon en de familie. De basis van de 

sociale ongelijkheid die leerlingen tijdens hun schoolloopbaan tegen kunnen komen, ontstaat 

vanuit de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf organiseert, bestuurt en 

beschermt. Vanuit het culturele compromis is een situatie ontstaan waarbij het fundament van 

de samenleving is opgebouwd uit een in- en uitsluitingsmechanismen. Hiermee zorgt het 

compromis ervoor dat de overeengekomen betekeniskaders als uitgangspunt dienen voor de 
                                                 
26 In 1995 studeerden er 3330 Nederlands-Turkse jongeren en in 2007 waren het er 10520. Zie figuur 1 voor de 
grafiek (pagina 11) en tabel 3 (bijlage 2, pagina 113) voor de exacte aantallen. 
27 In het hoger onderwijs zijn de meiden van 1310 naar 5480 studentes gegaan en de jongens van 2020 naar 5050 
studenten. Zie figuur 2 (pagina 12) en tabel 3. 
28 Zie figuur 3 (pagina 13) en tabel 4 (bijlage 2, pagina 114).  
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samenleving en de staat. Mensen die meegaan met het compromis worden binnengesloten, 

mensen die hier niet in mee (kunnen) gaan, worden buitengesloten via zowel morele 

argumenten als via instituties en voorzieningen. Dit is duidelijk terug te zien binnen het 

onderwijs(systeem) en de schoolloopbanen van de Nederlands-Turkse leerlingen.  

Een wezenlijke taak van het onderwijs is –naast het aanbieden van een methodisch 

georganiseerde scholing- de overdracht van de inhoud van het Nederlandse compromis aan 

alle leerlingen. Daar men zich behoort te gedragen volgens de overeengekomen normen en 

uitgangspunten van het compromis, verwacht het onderwijs(systeem) dat de docenten, de 

leerlingen en diens ouders hier naar handelen. Binnen de informatieoverdracht in bijvoorbeeld 

lespakketten en het persoonlijke contact tussen docent en leerling ontstaat echter sociale 

ongelijkheid tussen de leerlingen. Dit ontstaat omdat ouders en leerlingen afkomstig uit 

bevolkingsgroepen die niet betrokken waren bij de totstandkoming van het compromis, zoals 

de Nederlands-Turkse gemeenschap, de uitgangspunten en omgangsvormen betreffende 

bijvoorbeeld het onderwijs onvoldoende kennen. De scholen leggen daarnaast de 

verwachtingen onvoldoende uit aan hun leerlingen en diens ouders. Deze verschillen in 

verwachtingen tussen de scholen en de families kunnen een grote invloed hebben op het 

traject naar het hoger onderwijs, omdat ze tot uiting komen in verschillende primaire 

elementen van het onderwijs, zoals de gebruikte toetsen, de observaties van docenten en de 

behoorde omgang van ouders en leerlingen met de schoolzaken.  

 Onderzoeken hebben aangetoond dat de gebruikte cognitieve toetsen, zoals 

intelligentietesten, cultureel geladen zijn. Hierdoor kunnen een deel van de toetsvragen alleen 

goed beantwoord worden als de leerlingen bekend zijn met de Nederlandse cultuur en het 

compromis. Er wordt hiermee impliciet gemeten in hoeverre leerlingen kunnen denken en 

handelen op de Nederlandse manier. De vraag dient zich aan in hoeverre deze toetsen dat ook 

behóren te meten. Hebben toetsen deze cultureel beladen vragen in zich, omdat men wíl 

meten in hoeverre een leerling zich het compromis voldoende heeft eigen gemaakt? Vanuit de 

taak van het onderwijs zou het antwoord hierop ‘ja’ kunnen zijn. Of behoren toetsen alleen 

‘zuiver’ de cognitieve potenties van de leerling te meten? Het zou interessant zijn om dit 

nader te onderzoeken. Partijdigheid die door de vragen ontstaat, zorgt er wel voor dat 

Nederlands-Turkse leerlingen die slechter bekend zijn met het compromis, lager zullen 

scoren. De toetsresultaten hebben echter wel, samen met de observaties van docenten, een 

doorslaggevende invloed binnen de determinatieprocessen. 

Binnen de observaties van docenten komen verschillende morele verwachtingen vanuit 

onderwijs tot uiting bij bijvoorbeeld de veronderstelde traditionele rolverdelingen, bij het 
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verwachte gedrag van de leerlingen, binnen het idee over de (on)deskundigheid van ouders 

omtrent schoolzaken en binnen de overtuiging van het ‘eigen gelijk.’ Deze verwachtingen 

worden vaak beïnvloed door het morele in- en uitsluitingsmechanisme waarin mensen elkaar 

aan de hand van sociale en culturele kenmerken categoriseren. Via the process of othering 

wordt op basis van stereotypen en een (non-)conformiteit met het compromis een beeld van 

de Ander en zichzelf geconstrueerd. Binnen deze beelden zijn traditionele rolverdelingen en 

hiërarchische verhoudingen tussen man en vrouw en autochtoon en allochtoon terug te 

vinden. Deze beeldvormingen beïnvloeden de verwachtingen en observaties van docenten. Zo 

hebben docenten lagere schoolverwachtingen van allochtone meiden die lager in de 

klassenpikorde staan. De verwachtingen creëren hiermee een self-fulfilling prophecy, doordat 

de lagere verwachtingen mede resulteren in een lagere inzet vanuit de kant van de meiden, 

wat vaak lagere schoolresultaten tot gevolg heeft. Het puberale gedrag van allochtone jongens 

en dit geobserveerde stereotypische gedrag door docenten, versterken de verwachtingen van 

leerkrachten omtrent de negatievere schoolhouding, de cognitieve potenties en de lagere 

schoolresultaten van de jongens. Ook dit heeft gevolgen voor het determinatieproces. Hier zal 

straks op worden teruggekomen. Daarnaast gaat het onderwijssysteem uit van een ambitieuze, 

leergierige leerling die zich inzet voor school. Leerlingen die hier niet aan voldoen, hebben 

een grotere kans om bij de determinatie lagere adviezen te krijgen. Als laatste wordt door de 

ouders bijvoorbeeld ervaren dat zij in eerste instantie onvoldoende serieus worden genomen 

door docenten. Veelal nadat bij de docent duidelijk is geworden dat de ouder bijvoorbeeld wel 

(voldoende) kennis van het schoolsysteem heeft, past de docent zijn idee over de 

ondeskundigheid van de ouder een klein beetje aan. Docenten blijven echter vaak bij hun 

eigen oordeel over de leerling. De Nederlands-Turkse ouders en leerlingen kunnen meestal 

alleen voor kleine veranderingen zorgen. 

De verschillen tussen de concrete omgang en de verwachte omgang met onderwijs en 

het onvoldoende uitleggen van de verwachtingen door de scholen, kunnen grote gevolgen 

hebben voor de Nederlands-Turkse leerlingen. Tijdens de determinatieprocessen op zowel de 

basisschool als de middelbare school geven de toetsresultaten, observaties en beeldvormingen 

van de docenten de doorslag bij het vaststellen van het te gaan volgen schoolniveau voor de 

leerling. Door de partijdigheid in de toetsen laten deze zien dat het cognitieve niveau lager is, 

de observaties bevestigen dit en de ouders kunnen deze beeldvorming moeilijk doorbreken. 

De sociale ongelijkheid tussen autochtone en Nederlands-Turkse leerlingen die hierdoor 

ontstaat, resulteert er bij Nederlands-Turkse leerling in dat de wijzer eerder de lage kant op 

gaat en tot onderadvisering kan leiden tijdens de determinatieprocessen. De voorzichtigheid 
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vanuit docenten om de Nederlands-Turkse leerlingen op een hoger niveau te zetten, wordt 

bovendien versterkt door het beleid van de overheid. Door de wetten zo te maken dat een 

leerling in de praktijk één keer mag blijven zitten op een niveau, wordt een situatie gecreëerd 

waarbij de docenten en de scholen voor zekerheid kiezen. Immers, de leerling kan later altijd 

nog op een hoger schoolniveau doorgaan, is de heersende overtuiging van docenten. 

Een Nederlands-Turkse leerling heeft door bovengenoemde mechanismen aan het 

einde van de basisschool en de vmbo-theoretisch/havo determinatieprocessen een grotere kans 

om op het vmbo-kader/theoretisch in plaats van vmbo-theoretisch/havo te komen en om aan 

het eind van de gemengde brugklas op het vmbo-theoretisch te eindigen. Na het vmbo-

theoretisch gaat driekwart van de Nederlands-Turkse leerlingen naar het middelbaar 

beroepsonderwijs toe (Gijsberts & Herweijer, 2007: 117)29. De jongeren moeten echter een 

groot doorzettingsvermogen ontwikkelen om de langere weg tot het hoger onderwijs te 

kunnen voltooien. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat er problemen ontstaan binnen de 

doorlopende leerlijn vanuit het vmbo-theoretisch naar het middelbaar beroepsonderwijs en het 

hoger onderwijs (M. Crul et al., 2008: 9-11, 17-9). Bijna de helft van de Nederlands-Turkse 

jongeren die zonder startkwalificatie30 van school gaat, is afkomstig uit het vmbo-theoretisch 

(M. Crul et al., 2008: 2). Daarnaast blijkt dat ongeveer twintig procent van de jongeren die de 

school hebben verlaten op het middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 of 4 zaten (M. Crul et 

al., 2008: 23). Ook dat zijn veelal de leerlingen die afkomstig zijn van het vmbo-theoretisch. 

Een aanzienlijk deel van de jongeren valt dus binnen deze doorstroming uit. De 

veronderstelling ‘de leerling kan altijd nog hoger’ blijkt in de praktijk niet te werken. De 

gelijkwaardige doorstroming binnen het traject naar het hoger onderwijs van Nederlands-

Turkse jongeren blijft door al deze tegengekomen uitsluitingsmechanismen uit. 

 

Waarom zijn er steeds meer Nederlands-Turkse jongeren gaan studeren? 

Ondanks de uitsluitingsmechanismen, is het een groter percentage van de leerlingen de 

afgelopen vijftien jaar gelukt om wel ingesloten te worden binnen het onderwijs(systeem). 

Binnen dit onderzoek heb ik deze ontwikkeling voornamelijk geanalyseerd vanuit de 

familiefactor. 

Door de ervaringen vanuit de scholen en binnen de families met onderwijs en 

Nederlands-Turkse leerlingen, zijn zowel de scholen als de families de verschillen in 

                                                 
29 Zie bijlage 3, tabel 5 (pagina 115). 
30 Dit zijn jongeren die geen middelbare school diploma hebben of jongeren die alleen een diploma hebben voor 
het lager secondair onderwijs (M. Crul et al., 2008: 4). 
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verwachtingen gaan beseffen en hebben ze geprobeerd deze te overbruggen. Zo zijn ouders 

hun kennis over het Nederlandse onderwijssysteem actief gaan vergroten door zich bij 

familie, vrienden en leerkrachten te laten informeren. Scholen zijn bijvoorbeeld regels in gaan 

stellen en aanvullende lespakketten gaan organiseren. Het bijvoorbeeld te weinig thuis 

voorlezen om hiermee de woordenschat van het kind verbeteren, wordt onder andere 

opgevangen door extra taallessen te geven. Via het verplicht stellen van ouderavonden zorgen 

scholen ervoor dat aan deze onderwijsverwachting wordt voldaan. Ook ouders die in de 

veronderstelling waren ‘als het goed gaat op school, hoef ik niet te komen,’ worden hiermee 

binnen het onderwijs(systeem) gehaald. 

Binnen de Nederlands-Turkse gezinnen is de belangrijkste verandering in de omgang 

met en houding tot ontstaan vanuit het besef dat ze in Nederland zullen blijven. Bij het 

opgeven van de terugkeer gedachte is langzaamaan het perspectief op onderwijs veranderd. 

Het onderwijs zou er onder andere voor kunnen zorgen dat de gezinnen en de Nederlands-

Turkse gemeenschap sociaal kunnen stijgen binnen de Nederlandse samenleving. Daarnaast is 

het doorgedrongen dat kinderen voornamelijk een goede toekomst kunnen krijgen door een 

hoge opleiding te voltooien. Dit besef heeft er toe geleid dat vanuit de gemeenschap en de 

families de missie ‘Pak je kans en ga studeren’ aan de kinderen wordt meegegeven. De 

gezinnen hebben tegelijkertijd van huis uit steeds meer een schoolbevorderend klimaat 

gecreëerd, waarbij ze hun basisschoolkinderen helpen met huiswerk, ze gezamenlijk 

discussiëren over de schoolkeuzes en ze hun kinderen stimuleren en motiveren om het goed te 

doen op school. De gezinnen hebben in deze ontwikkeling voor een deel elementen uit hun 

oude Turkse compromis losgelaten en voor een deel onderdelen uit het Nederlandse 

compromis toegelaten. De scholen en de gezinnen hebben hun nieuwe inzichten en houding 

ten opzichte van onderwijs tevens zodanig kunnen toepassen dat de Nederlands-Turkse 

kinderen meer ingesloten raken binnen het onderwijs(systeem) om na een lange 

schoolloopbaan op het hoger onderwijs uit te kunnen komen.  

 

Waarom hebben de Nederlands-Turkse meiden ten opzichte van de jongens in de 

afgelopen vijftien jaar een inhaalslag kunnen maken? 

Deze ontwikkeling heb ik voornamelijk vanuit de persoons- en de familieachtergrond 

geanalyseerd.  

Het loslaten van onderdelen uit het Turkse compromis en het zich eigen maken van 

elementen uit het Nederlandse compromis, werken ook door binnen andere 

opvoedingsterreinen, bijvoorbeeld bij de omgang ten opzichte van en tussen de meiden en de 
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jongens. Zo zijn er veranderingen te constateren op het gebied van gelijkwaardigheid tussen 

de meiden en de jongens en de ‘hoeveelheid vrijheid’ die de meiden hebben. Tegelijkertijd is 

ook het belang van goed onderwijs voor meíden doorgedrongen binnen de gezinnen. Deze 

veranderingen hebben er waarschijnlijk toe geleid dat de ambivalente houding ten opzichte 

van onderwijs en meiden verdwenen is. Daarnaast willen de meiden de veranderende 

verhouding tussen jongens en meiden doorzetten bij de relatie tussen henzelf en hun 

toekomstige echtgenoot. Zo willen zij een goed diploma krijgen, omdat zij hiermee hun eigen 

geld kunnen verdienen en zelfstandig kunnen worden. Een gevolg van deze verschillende 

ontwikkelingen is dat veel meer meiden zijn gaan studeren. Het zou interessant zijn om nader 

te onderzoeken hoe deze elementen exact invloed op elkaar hebben uitgeoefend.  

 Het verschil in het onderwijstraject tussen meiden en jongens wordt ook verklaard 

vanuit de gender constructies van de leerlingen en docenten én gender verwachtingen ten 

opzichte van onderwijs vanuit het onderwijs(systeem). Dit geldt niet alleen voor Nederlands-

Turkse meiden en jongens, maar ook voor jongens en meiden in het algemeen. Het onderwijs 

verwacht van leerlingen dat zij bijvoorbeeld ambitieus en leergierig zijn en een goede 

werkhouding hebben. Gender constructies worden echter gemaakt in relatie tot het andere 

geslacht. Daar het getoonde gedrag van ‘hoe een ideale leerling behoort te zijn’ vaak als 

meisjes gedrag wordt gestereotypeerd, bestaat er een grote kans dat jongens dit gedrag níet 

(willen) vertonen en zij zich juist gedragen in tegenstelling tot de schoolverwachtingen. Er 

ontstaat hier een werking van een negatieve self-fulfilling prophecy. Zo geven docenten de 

jongens het gevoel lagere verwachtingen van hen te hebben, waardoor de jongens zich 

mogelijk minder gaan inzetten en lagere resultaten kunnen behalen. Tegelijkertijd 

beïnvloeden de observaties van de docenten (ook) het nakijkwerk, waarbij de jongens een 

grotere kans hebben dat hun werk te laag wordt beoordeeld. Deze negatieve spiraal van 

bevestigingen van uitgevoerd en geobserveerd gedrag zorgt ervoor dat de jongens eerder lager 

gedetermineerd worden. Bij de meiden geldt vaker het tegenovergestelde. Positief gedrag 

wordt positief beoordeeld. Hoewel zowel de meiden als de jongens voor ogen hebben waarom 

school belangrijk is voor hun toekomst, kunnen de meiden zich er in de puberteit wel toe 

brengen om zich in te blijven zetten voor school. De innerlijk studiemotivaties van het eigen 

geld willen gaan verdienen en het zelfstandig worden, geven daarnaast wellicht een extra doel 

om er zelf voor te zorgen dat er voldoende gepresenteerd wordt op school. Ook hier zou nader 

onderzoek naar kunnen worden gedaan. Bij de determinatieprocessen zal mogelijk de wijzer 

bij de meiden -in vergelijking met de jongens- elke keer eerder de hoge kant op gaan, 

waardoor zij meer binnen het onderwijs(systeem) worden ingesloten. 
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Deze geanalyseerde in- en uitsluitingsmechanismen en ontwikkelingen van de samenleving en 

de families binnen de schoolloopbaan staan natuurlijk niet op zichzelf. De getoonde 

mechanismen komen hoogstwaarschijnlijk in andere etnische groepen en sociale klasse én op 

verschillende samenlevingsterreinen terug, zoals in het arbeidsveld en de media. De 

ontwikkelingen laten concreet zien hoe een Nederlandse bevolkingsgroep aan het inburgeren 

is binnen de samenleving. Tegelijkertijd staan deze integratieontwikkelingen hierbij symbool 

voor de manier waarop er samen wordt geleefd in de maatschappij. In het belang van de 

samenleving lijkt het mij zeer gewenst om op een grotere schaal nader onderzoek te doen om 

te achterhalen of de door mij gevonden bevindingen voor de samenleving in zijn algemeen en 

voor de verschillende etnische gemeenschappen gelden. Met deze vernieuwde kennis kan er 

zowel vanuit de overheid, het onderwijs(systeem), de autochtone, als de allochtone groepen 

acties worden ondernomen die het doel dienen de allochtone en autochtone jongeren zo 

‘volledig mogelijk’ in te sluiten binnen het onderwijs(systeem). Dit is de sleutel tot succes 

voor zowel de jongeren als voor de samenleving. Het is een maatschappelijk en economisch 

belang. 
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Aanbevelingen 
 

Als laatste geef ik een paar aanbevelingen waarmee alvast een aantal eerste stappen gezet 

kunnen worden voor de insluiting van leerlingen binnen het Nederlandse onderwijs(systeem) 

en daarmee binnen de samenleving. Een belangrijke stap voor een betere sociale insluiting is 

het verbeteren van de informatieoverdracht aan de ouders en leerlingen ten opzichte van de 

schoolverwachtingen. Hiervoor moeten deze verwachtingen wel bekend zijn bij de scholen. 

De Nederlandse overheid zou hiervoor moeten achterhalen wat het Nederlandse compromis 

concreet inhoudt op het gebied van onderwijszaken. Deze informatie zou vervolgens een 

integraal onderdeel moeten gaan uitmaken van het programma van docenten. Op scholen 

kunnen vervolgens op verplichte ouder-informatieavonden de belangrijkste 

schoolverwachtingen worden uitgelegd aan de ouders. Daar het essentieel is dat deze 

informatie álle ouders bereikt en tot hen door kan dringen, zou deze informatie (zowel in 

verbale als schriftelijke vorm) in verschillende talen moeten worden gegeven, bijvoorbeeld in 

het Turks, het Berbers en in het Arabisch. Door deze bewustwording van de 

schoolverwachtingen zullen zowel de overheid, de scholen als de families samen kunnen 

zorgen voor een betere integratie van de leerlingen binnen het onderwijs. 

Ten tweede moet aan docenten bewuster kennis worden overgebracht welke in- en 

uitsluitingsmechanismen er (on)bewust meespelen tijdens de omgang met leerlingen, hun 

ouders en binnen het docentschap. Door de doorwerking van maatschappelijke processen, 

zoals bijvoorbeeld stereotypen en verwachtingen, worden de observaties en beoordelingen 

van leerlingen (zowel bij het nakijken van toetsen als bij beoordelingen over bijvoorbeeld het 

gedrag) vaak onbewust beïnvloed. Alhoewel docenten dit weten, zou dit besef tijdens hun 

dagelijkse handelingen verscherpt moeten worden. Dit gebeurt door bijvoorbeeld ander 

taalgebruik toe te passen, waarmee andere beelden gecreëerd worden die de stereotypen 

kunnen doorbreken en die het gedrag van de leerlingen beter omschrijft. Dit zal objectievere 

beoordelingen opleveren. Deze bewustwording zou ook moeten doorwerken in de houding 

naar de ouders toe. Docenten moeten erop bedacht zijn dat wellicht stereotype verwachtingen 

vanuit de samenleving hun beeldvorming beïnvloeden over de gezinsmogelijkheden en 

daardoor die van de leerling. De deskundigheid van allochtone ouders zou waar mogelijk 

meer erkenning moeten krijgen. 

Ten derde is het van belang dat binnen lessen of lespaketten het gender (gedrag) 

gedeconstrueerd wordt. Hierbij worden leerlingen bewust gemaakt van de manier waarop zij 
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hun gender en gedrag construeren en wordt er gewerkt aan het besef van stereotypische sekse 

connotaties die hier onbewust in doorwerken. Het doel is om leerlingen andere ijkpunten te 

geven waarop zij hun gedrag kunnen construeren. Zo zou het beeld dat het hebben van een 

academische houding als iets typisch voor meisjes wordt beschouwd, doorbroken moeten 

worden, zodat het vertonen van deze houding ook gepast is voor jongens. Alhoewel vooral 

jongens hier een grote winst uit zouden kunnen halen, is dit in het belang van alle leerlingen. 

Alle leerlingen kunnen hiermee hun gedrag zo tot ontwikkeling laten komen dat hun houding 

beter gaat overeenkomen met de verwachte onderwijshouding.  

Ten vierde is het aan te bevelen dat er ook op de basis- en middelbare school een 

speciaal beleid komt voor etnische minderheden dat het doel heeft om hen zo goed mogelijk 

in te kunnen sluiten binnen het onderwijs. In het hoger onderwijs zie je dit steeds meer 

komen. Alhoewel dit op de basis- en middelbare school op een indirecte manier ook gebeurt, 

zou dit expliciet moeten worden aangepakt. Hierbij zou bijvoorbeeld bijgehouden kunnen 

worden hoe de verschillende groepen het doen op school; naar welke onderwijsniveaus 

stromen de meiden en jongens door en naar welke de autochtone en verschillende allochtone 

groepen, welke onderwijsprestaties hebben ze, waar ontstaan de knelpunten en wat kan 

verbeterd worden. Het is van belang dat scholen herkennen en erkennen waar het mis of juist 

goed gaat, zodat hierop gereageerd kan worden door de scholen, de ouders en de leerlingen.  

Ten vijfde, scholen en docenten kunnen meer prestatieverwachtingen hebben van 

zowel de allochtone jongens als de allochtone meiden. Docenten zouden dit tijdens hun lessen 

en interacties naar deze leerlingen toe voelbaar moeten maken. Teruggetrokken meiden die 

gemiddeld presteren zouden bijvoorbeeld meer aangemoedigd moeten worden en er zou meer 

aandacht aan hun geschonken moeten worden, zodat ook zíj beter meedoen met de lessen.  

Als laatste moet het tot de scholen doordringen dat een leerling in de praktijk níet 

‘altijd nog op een hoger niveau kan beginnen.’ Leerlingen komen veel obstakels tegen binnen 

de langere schoolloopbaan naar het hoger onderwijs toe, waardoor de kans te groot wordt dat 

ze eerder stoppen met onderwijs. Het kan voor de leerling beter zijn om hem/haar naar de 

moeilijkere havo te sturen in plaats van het makkelijkere vmbo-theoretisch. Docenten en 

leerlingen moeten aangemoedigd worden om de sprong omhoog te durven wagen. De leerling 

kan altijd nog een niveau terug. Het overheidsbeleid zou deze sprong omhoog toegankelijker 

moeten maken binnen hun zijn regelgeving31. 

                                                 
31 Voor uitgebreide aanbevelingen en informatie over onderwijs(systeem) invloeden op de schoolloopbaan van 
Nederlandse etnische minderhelden kunt u terecht bij de rapporten van Maurice Crul. Voor gender deconstructie 
kunt u bijvoorbeeld de boeken van Becky Francis en Christine Skelton lezen. Anneke Smelik, Rosemarie 
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Hoewel de aanbevelingen op het eerste gezicht voornamelijk gericht zijn op het onderwijs, is 

het van groot belang dat de bewustwordingen omtrent de maatschappelijke verhoudingen en 

beeldvormingen binnen de hele samenleving doordringen en veranderen. Door iets te 

veranderen aan de maatschappelijke positie van de Nederlands-Turkse ouders en Nederlands-

Turkse gemeenschap, verandert namelijk de positie van de Nederlands-Turkse leerling in de 

klas. Hiermee kan hun schoolloopbaan veranderen en hun (toekomstige) positie binnen de 

Nederlandse samenleving. Hieruit zijn economische en maatschappelijke winsten te behalen 

voor de hele samenleving. Alle jongeren zijn de toekomst van Nederland. 

                                                                                                                                                         
Buikema en Maaike Meijer presenteren in hun boek manieren waarop dominante beeldvormingen doorbroken 
kunnen worden.  
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Epiloog 
 
Terug naar de huiswerkbegeleidingsklas 
Ik denk terug aan hetgeen ik de afgelopen weken heb kunnen observeren en horen en praat 

hier na de les in het kort over met de huiswerkbegeleiders Funda en Feritun. “Op de 

middelbare school heb ik van de week mijn bevindingen over de schoolcultuur, die 

bijvoorbeeld Nederlands-Turkse studenten vanuit huis meekrijgen, in het kort aan een aantal 

docenten verteld. Daarbij reageerde een docent met de volgende opmerking “Oh, dan zijn de 

beelden die jij schetst over de aan het hoger onderwijs studerende jongeren en hun 

thuissituatie niet op onze vmbo-theoretisch en havo leerlingen van toepassing.” Daarmee 

werden de ontwikkelingen binnen de gezinnen tot een uitzonderlijke situatie gepositioneerd; 

het was niet iets dat in ‘hun’ Nederlands-Turkse gezinnen terugkwam.” “De docent gaat 

hiermee voorbij aan het feit dat bijna de helft van de Nederlands-Turkse studenten via de 

lánge weg het hoger onderwijs zijn ingestroomd”, reageert Feritun meteen. “Dat zijn dus 

leerlingen die afkomstig zijn uit het vmbo-kader, vmbo-theoretisch en in kleine mate van de 

havo. Dat kunnen dus wel degelijk ook hun leerlingen zijn! Het is naar mijn mening 

kortzichtig om er vanuit te gaan dat de eigen leerlingen een minder schoolbevorderend 

klimaat meekrijgen. De opvoedingsstijlen veranderen momenteel namelijk heel snel binnen 

de Nederlands-Turkse gemeenschap.” “Daar ben ik het met je eens”, vervolg Funda, “er zou 

nader onderzoek naar gedaan moeten worden en de resultaten met de samenleving delen, 

zodat men dit ook gaat beseffen.” Terwijl Funda het licht uit doet, lopen wij de gang op, 

onderwijl oppassend om niet op de schoenen te gaan staan die kriskras voor de deur liggen. 

Feritun en ik doen onze schoenen aan, waardoor de sokken weer uit het zicht verdwijnen. 

Funda haalt haar mooie dansschoenen uit haar tas voor het feest waar ze nu naar toe gaat 

en stopt haar gympen weg. “Tot volgende week”, roepen we buiten naar elkaar. Ik loop terug 

naar de bus en schrijf tijdens mijn rit naar huis snel de belangrijkste aantekeningen op. 
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Bijlage 1 
 
 
B 1.1 Methodologische verantwoording 

Dit masteronderzoek heb ik uitgevoerd32 tussen 11 februari 2008 en 30 juni 2008 in een stad 

in Nederland waar de Nederlands-Turkse en Nederlands-Marokkaanse populatie redelijk 

vertegenwoordigd is, ongeveer zeven procent van de stadsbevolking. Ik begon in februari met 

de volgende doelstelling: onderliggende mechanismen te achterhalen die resulteren in een 

sociale ongelijkheid bij de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs van Nederlands-

Turkse of Nederlands-Marokkaanse meiden en jongens. De voornaamste onderzoeklocatie 

zou een onderwijsinstelling worden. Vanwege de kans om op een MBO- niveau vier 

opleiding grotere aantallen Nederlands-Turkse jongeren tegen te komen, wilde ik mijn 

onderzoek verrichten in een klas die in zijn laatste jaar van zijn economie-opleiding zat. Ik 

kwam er snel achter dat de instelling mij graag wilde helpen, echter dat mijn doelgroep net 

zijn diploma had gehaald en dat het jaar eronder op dat moment op stage zat. Vanaf september 

was ik van harte welkom. Ik verlegde mijn populatie naar een havo vijf klas. Echter, zij zaten 

vlak voor hun examens en zouden nog een volle maand les krijgen. Daarnaast is de 

doorstroom van de havo naar het hbo redelijk standaard en is het aantal Nederlands-Turkse 

leerlingen gering. De maand maart had al zijn intrede al gedaan en ik had nog steeds mijn 

onderzoekslocatie niet gevonden. Ik besloot om alle zeilen bij te zetten: ik zou verschillende 

soorten scholen tegelijk benaderen (van basisschool tot HBO-opleiding) en een paar diepte 

interviews houden met mbo-docenten. Hierbij probeerde ik alvast een eerste indruk te krijgen 

van de beeldvorming van docenten over allochtone leerlingen. 

Tegelijkertijd heb ik acties ondernomen om in contact te komen met mijn andere 

doelgroep: Nederlands-Turkse of Nederlands-Marokkaanse studenten. Hiervoor ben ik naar 

opendagen van drie verschillende hbo instellingen gegaan. Het doel van deze dagen was het 

achterhalen van interessante issues betreffende de doorstroming van de toekomstige 

allochtone studenten. Uit de gesprekken en de vragenlijst kwam al snel naar voren dat veel 

jongeren het niet eens waren geweest met hun middelbaar schooladvies. Ze hadden veelal een 

vmbo-kader/theoretisch advies gekregen, terwijl ze nu naar het hbo gingen. Blijkbaar ging er 

iets mis bij dit adviesmoment. Daarnaast heb ik contact opgenomen met een hbo instelling 

met de vraag of ik zou mogen observeren tijdens lessen bij een aantal klassen die in februari 

                                                 
32 In het Activiteitenoverzicht (pagina 109) kunt u de onderzoeksactiviteiten teruglezen. 
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waren gestart. Dit was geen enkel punt. Het doel was om op die manier in contact te komen 

met de studenten en om alvast mogelijke verschillen te kunnen observeren in de omgang 

tussen docenten met jongens en meiden en in de houdingen van de meiden en jongens tijdens 

de lessen. Via deze contacten heb ik met een aantal studenten diepte interviews kunnen 

houden. 

Door de opgedane kennis tijdens de open dagen en door de gesprekken met de 

onderwijsinstellingen, besloot ik me te gaan richten op twee belangrijke beslismomenten voor 

een zo direct mogelijk traject naar het hbo toe: de middelbare schooladvisering en de vmbo-

theoretisch/havo brugklassen. Ik vond al snel een basisschool waar ik mijn onderzoek mocht 

verrichten. In deze scriptie heb ik hem de naam De Weidevogels gegeven. Echter, het 

middelbare schooladvisering determinatieproces was al afgerond. De gesprekken waren al 

geweest, de school had zijn advies al uitgebracht en de cito-toetsresultaten waren al binnen. 

De maanden februari tot juni waren blijkbaar geen geschikte maanden om mijn onderzoek op 

een school uit te kunnen voeren. De middelbare school en hun determinatieproces bleef over. 

Daar ondervond ik in tegenstelling tot de basisschool weinig medewerking, omdat scholen 

veel aanvragen tot onderzoeken krijgen. Het Carmelcollege, de pseudoniem voor de 

middelbare school waar ik mijn onderzoek uiteindelijk heb verricht, was hierop een 

uitzondering, mede omdat ik connecties binnen deze school heb. De vmbo-theoretisch/havo 

brugklas zat gelukkig nog volop in zijn determinatieproces. Hier zou mijn hoofdonderzoek 

dus gaan plaats vinden.  

Daarnaast wilde ik een onderzoekslocatie vinden waar ik een grote(re) kans had om 

een grote(re) populatie Nederlands-Turkse of Nederlands-Marokkaanse leerlingen tegen te 

komen. Hiervoor zocht ik naar non-profit huiswerkbegeleidingsklassen. Uiteindelijk vond ik 

een Turkse jongerenvereniging die dit verzorgde. Binnen deze verschillende 

onderzoekslocaties kwam ik toevallig meer Nederlands-Turkse dan Nederlands-Marokkaanse 

jongeren tegen. Mijn targetpopulatie werd hiermee definitief Turks. 

Eind maart kon ik voor mijn gevoel eindelijk beginnen met het echte werk. Mijn 

onderzoeksvraag had ik aangepast naar ‘Welke onderliggende in- en uitsluitingsmechanismen 

komen Nederlands-Turkse meiden en jongens tegen bij belangrijke beslismomenten bij het 

traject naar het hoger onderwijs?’ Hiervoor wilde ik weten hoe de determinatieprocessen van 

de middelbare schooladvisering- en de vmbo-theoretisch/havo brugklas verlopen en welke 

mechanismen belangrijk zijn binnen het verloop van de determinatie. Daarnaast was ik 

geïnteresseerd in de dynamiek binnen de lessen en in verschillen in het gedrag tussen en in de 

omgang met jongens en meiden. Deze verschillen konden wellicht mede de 
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instroomverschillen binnen het HBO verklaren? Tevens wilde ik de beeldvorming van 

docenten betreffende hun leerlingen achterhalen. Hiervoor heb ik geobserveerd tijdens de 

lessen, de rapportvergaderingen en de ouderavond bijgewoond en heb ik interviews en 

informele gesprekken gehouden met docenten, de directie en met leerlingen en twee 

vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen. Ik hield halfgestructureerde interviews, waarbij ik 

vooraf een vragenlijst had samengesteld. Tijdens het interview liet ik de verschillende 

onderwerpen al naar gelang de loop van het gesprek aan bod komen. De interviews met de 

docenten en studenten heb ik opgenomen, die met de leerlingen niet. De interviews met de 

docenten duurden van een half uur tot driekwartier, met de basisschool leerlingen ongeveer 

twintig minuten en met de middelbare scholieren veertig minuten. 

 Het voornaamste doel van mij om naar de huiswerkbegeleidingsklas van de Turkse 

jongerenvereniging te gaan, was om in contact te komen met de jongeren. Ook hier 

observeerde ik het gedrag van de meiden en de jongens. Daarnaast was ik geïnteresseerd in de 

ervaringen van de jongeren met betrekking tot de determinatieprocessen en wilde ik inzicht 

krijgen in de schoolcultuur die zij vanuit huis meekrijgen. Met de leerlingen heb ik hier 

informele gesprekken over gehouden, met de begeleiders (veelal studenten) diepte-interviews.  

Verder heb ik verschillende diepte interviews gehouden met zowel universitaire als 

hoger onderwijsstudenten. Deze interviews brachten mij ertoe om mijn vraagstelling te 

verbreden tot het hoger onderwijs in plaats van alleen het hoger beroepsonderwijs. Ook hier 

werkte ik met halfgestructureerde interviews, waarbij de vooraf opgestelde vragenlijst al naar 

gelang het gesprek aan bod kwam en door mij op werd genomen. De interviews duurde tussen 

één en twee uur. De onderwerpen, die binnen deze interviews aan bod kwamen, waren hun 

ervaringen met de determinatieprocessen, hun gedrag als leerling, de schoolcultuur die zij 

vanuit huis meekrijgen, de motivaties om te gaan studeren en de plaats van meiden binnen het 

gezin met de nadruk op de gelijkwaardigheid en de vrijheid. 

Tijdens mijn veldwerk heb ik ook twee interviews gehouden met deskundigen omtrent 

‘allochtonen en onderwijs’ om bevindingen alvast te kunnen bespreken.  

 Binnen de onderzoeksgegevens kwam op verschillende momenten gevoelige 

informatie naar boven. Om de resultaten wel openbaar te kunnen laten zijn, heb ik ervoor 

gekozen om de exacte onderzoekslocaties onbekend te houden. Met uitzondering van de 

huiswerkbegeleiding en hbo open dagen, zijn de andere onderzoekslocaties afkomstig uit 

dezelfde stad. De namen van de scholen en de personages zijn fictief, overeenkomsten met 

bestaande namen berusten op een toevalligheid. Daarnaast heb ik de vakken van de 

leerkrachten door elkaar gehusseld. Zo zal de leerkracht wiskunde in werkelijkheid een ander 
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vak doceren. Ik achtte het in bepaalde gevallen tevens noodzakelijk om het geslacht van de 

respondenten door elkaar te gooien. Het geslacht speelde in deze situaties geen enkele rol. Om 

te voorkomen dat de instellingen achterhaald kunnen worden vanuit de activiteitendata, heb ik 

verschillende keren in het Activiteitenoverzicht alleen vermeld in welke week de activiteiten 

plaatsvonden. 
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B 1.2 Activiteitenoverzicht 

 

 
Activiteit Datum Naam Doel  
opendagen       
  1-3-2008 Orientaalse Talen en 

Communicatie Hogeschool 
Zuid 

oriëntatie op interessante 
ontwikkelingen binnen de 
schoolloopbanen 

  8-3-2008 Fontys Hogeshool Eindhoven, 
studies economie 

oriëntatie op interessante 
ontwikkelingen binnen de 
schoolloopbanen 

  12-3-2008 MBO-dag Hogeschool 
Utrecht, studies economie 

oriëntatie op interessante 
ontwikkelingen binnen de 
schoolloopbanen 

        
interviews       
mbo 13-3-2008 Mentor MBO niveau 4 (♂)  beeldvorming over jongens en meiden 

en 'allochtone' jongens en meiden 
  17-5-2008 Mentor MBO niveau 4 (♂)  beeldvorming over jongens en meiden 

en 'allochtone' jongens en meiden 
  22-5-2008 Mentor MBO niveau 4 (♀)  beeldvorming over jongens en meiden 

en 'allochtone' jongens en meiden 
        
middelbare school 13-3-2008 decaan (♂) vmbo-theoretisch/havo 

determinatieproces 
  19-5-2008 toelatingscommissielid (♂) toelatingscommissie 
  20-5-2008 toelatingscommissielid (♀) toelatingscommissie 
  3-6-2008 economie docente 1 beeldvorming over jongens en meiden 

en 'allochtone' jongens en meiden 
  
  

4-6-2008 
  

Engelse docent, mentor 
tweedejaars 
vmbo-theoretisch/havo 
brugklas  

beeldvorming over jongens en meiden 
en 'allochtone' jongens en meiden 
  

  9-6-2008 Franse docent beeldvorming over jongens en meiden 
en 'allochtone' jongens en meiden 

  10-6-2008 leerlingbegeleider (♂) omgang met 'probleemjongeren' 
  
  

10-6-2008 
  

geschiedenis docente, mentor 
tweedejaars 
vmbo-theoretisch/havo 
brugklas  

beeldvorming over jongens en meiden 
en 'allochtone' jongens en meiden 
  

  10-6-2008 economie docente 2   
  11-6-2008 aardrijkskunde docente beeldvorming over jongens en meiden 

en 'allochtone' jongens en meiden 
        
basisschool 30-5-2008 Juf Marlijn, docente groep acht beeldvorming over jongens en meiden 

en 'allochtone' jongens en meiden 
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Interviews vervolg: 
  

 
 

Interviews vervolg Datum Naam  Interviews Datum Naam 
hbo afgestudeerden 21-4-2008 Ferda (♀)  basisscholieren 19-5-2008 Samet (♂) 
  9-6-2008 Hayrettin 

(♂) 
   19-5-2008 Büsra (♀) 

 studenten        23-5-2008 Burak (♂) 
 universiteit 24-4-2008 Pinar (♀)    23-5-2008 Tufan (♂) 
   24-4-2008 Kaan(♂)    30-5-2008 Elmas (♀) 
 hbo  6-5-2008 Nazli (♀)    30-5-2008 Canan (♀) 
  6-5-2008 Emine (♀)        
  10-5-2008 Ayla (♀)  ouders 3-6-2008 Marokkaanse moeder
 20-5-2008 Kiraz (♀)        
  6-6-2008 Ayla 2  deskundigen 29-4-2008 Rick Wolff (♂) 
         13-5-2008 Helga de Valk (♀) 
middelbare scholieren 24-5-2008 Abdul (♂)     
  26-5-2008 Seher (♀)     
  29-5-2008 Nurhan(♀)     
  5-6-2008 Ömer (♂)     
  11-6-2008 Ali (♂)     
 
 
    

 
 

   
 
Vragenlijsten Datum/ 

totaal 
Naam Doel  

middelbare 
scholieren 

4-6-2008 tweedejaars vmbo-
theoretisch/havo 
brugklas 1 

beeldvorming omtrent jongen en meiden en over eigen 
beeldvorming 

  3-6-2008 tweedejaars vmbo-
theoretisch/havo 
brugklas 2 

beeldvorming omtrent jongen en meiden en over eigen 
beeldvorming 

  totaal 19 jongens   

    21 meiden   

        

studenten   willekeurige 'allochtone' 
studenten op de 
opendagen 

oriëntatie op interessante ontwikkelingen binnen de 
schoolloopbanen 

  totaal 10 jongens   

    12 meiden   
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Observerende 
participaties 

Datum Naam Aantal 

Aan hbo 
instelling 

19-3-2008 klas 1 2 Lesuren a 105 min 
per keer 

 20-3-2008 klas 2 2  

 26-3-2008 klas 3 1  

 26-3-2008 klas 1 1  

  totaal 6  

 
2-4-2008 mentor gesprek met Nederlands-

Turkse student (♂) 
  

 
9-4-2008 mentor gesprek met Nederlands-

Turkse studente (♀) 
  

 
9-4-2008 mentor gesprek met Nederlands-

Turkse studente (♀) 
  

     

Turkse 
jongerenvereniging 

Week 12 toneelspelen   

 Week 13 huiswerkbegeleiding   

 Week 14 huiswerkbegeleiding   

 Week 16 huiswerkbegeleiding   

 Week 17 huiswerkbegeleiding   

 Week 18 toneelspelen   

  Kinderfeest   

 Week 19 huiswerkbegeleiding   

 Week 20 huiswerkbegeleiding   

 
Week 21 huiswerkbegeleiding   2 uur begeleiding 

per keer 

   9 totaal 

     

Middelbare school Week 13 rapportvergaderingen   

 Week 17 ouderavond   

 
Week 27 voorbespreking 

rapportvergadering 
  

 Week 27 rapportvergaderingen   

 
tussen 31-3-
2008  

tweedejaars vmbo-
theoretisch/havo brugklas 1 

18 Lesuren a 40 min 
per keer 

 
en 12-6-
2008 

tweedejaars vmbo-
theoretisch/havo brugklas 2 

8  

 
 tweedejaars vmbo-

theoretisch/havo brugklas 3 
23  

  totaal 49  
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Basisschool 11-4-2008 groep 8 hele ochtend 

 18-4-2008 groep 8 hele ochtend 

 25-4-2008 groep 8 hele ochtend 

 16-5-2008 groep 8 hele ochtend 

 19-5-2008 groep 8 hele ochtend 

 30-5-2008 groep 8 hele ochtend 

  totaal 6  

  
 

Overig activiteiten     

 

29-2-2008 Multiculturele studentenvereniging, Workshop/interactive 
discussion Dutch Multicultural Society… a difference in 
opinion. 

 
14-4-2008 Lezing over Cultuur en de samenleving. De trivialisering van 

een wetenschappelijk begrip, door Jannet van der Hoek 

 

17-4-2008 “Kennis geeft macht”, 
voorlichting aan ouders van multiculturele studenten van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam door KASEUR 
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Bijlage 2 
           Aantallen Nederlands-Turkse hoger onderwijs studenten 

                 Tabel 3 Hoger onderwijs, ingeschrevenen naar herkomstgroepering 
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Tabel 4  Evenredigheid bij de instroomdeelname hoger onderwijs van in Nederland 

woonachtigen in de leeftijdscategorie 17 tot 20 jarigen naar herkomstgroepering 
 

 
 
In R. Wolff (2007). Met vallen en opstaan. Een analyse van instroom, uitval en rendementen 
van niet-westers allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs 1997-2005. 
Utrecht: ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. pp.129  
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Bijlage 3 
 

Doorstroom naar vervolgopleiding 

 
 
 
Tabel 5  Doorstroom naar vervolgopleiding van gediplomeerden in het voortgezet 
onderwijs naar etnische groep, 2005 (in procenten)  
 

 
 
In Gijsberts, M., & Herweijer, L. (2007). Allochtone leerlingen in het onderwijs. In  
J. Dagevos & M. Gijsberts (Eds.), Jaarrapport Intergratie 2007. Den Haag: Sociaal Cultureel 
 Planbureau. pp. 117 
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Bijlage 4 
 
Beeldvorming van autochtonen over Nederlands-Turken 

Alle tabellen uit deze sectie komen uit Gijsberts, M., & Vervoort, M. (2007). Wederzijdse 
beeldvorming. In Jaarrapport integratie 2007 (pp. 282-308). Den Haag: Sociaal Cultureel 
Planbureau.  
 
 
 
Tabel 6  Opvattingen van de Nederlandse bevolking van 18-80 jaar over de leefwijze 

van moslims, 1998-2006 (in procenten mee eens)a 

 
 
 
 
 
Tabel 7  Opvattingen ten aanzien van de integratie van etnische minderheden onder de 

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder, 1994-2006 (in procenten mee eens) 
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Tabel 8  Aandeel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat vindt dat er te 
veel allochtonen in Nederland wonen, naar opleidingsniveau, 1991-2006 (in procenten)a 

 
 
 
 
Tabel 9  De weerstand van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder tegen 

mensen van een andere etnische herkomst als naaste buren, naar opleidingsniveau, 1981-
2006 (in procenten) 
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Tabel 10 Gewenste sociale afstand tot allochtonen in verschillende sociale kringen, naar 
opleidingsniveau (in gemiddelden op een schaal van 1 - 4; 4 = veel afstand) 

 
 
 
 
 
 
Tabel 11 Opvattingen per etnische groep over spanningen en geweld tussen groepen, 

2006 (in procenten mee eens) 
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Tabel 12 Ervaren acceptatie van allochtonen in Nederland, 2006 (in procenten     (zeer) 

mee eens) 

 
 
 
 
 
Tabel 13  Gepercipieerde discriminatie naar etnische groep, 2006 (in procenten af en toe 

en (zeer) vaak) 
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Tabel 14 Opvattingen ten aanzien van de integratie van etnische minderheden onder de 

Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder, 1994-2006 (in procenten mee eens) 
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