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VOORWOORD

Met genoegen presenteren wij hierbij ‘Succesvol in Den Haag’; de eerste Haagse Sociale en Culturele
Verkenningen. De tweejaarlijkse Amsterdamse Sociale en Culturele Verkenningen van SISWO/Social
Policy Research inspireerden de kenniskring van het Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling tot het maken van een Haagse variant. Doel is het voor een breed publiek toegankelijk maken van ontwikkelingen
rond een voor Den Haag actueel thema. In een reeks oriënterende gesprekken van de kenniskring met
vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en de Haagse ‘business community’ bleek grote interesse te bestaan voor de volgende vraagstelling voor een onderzoek: welke factoren bepalen in hoeverre
jongeren uit de Haagse regio succesvol zijn in hoger-onderwijsland? Bij de opzet van het onderzoek,
de verslaglegging en de redactie van deze studie is nauw samengewerkt met medewerkers van SISWO/
Social Policy Research. Carolien Bouw en Kitty Roukens van dat instituut waren betrokken bij de verslaglegging van het onderzoek van de Kenniskring en de opzet en redactie van deze studie.
Vanwaar die grote belangstelling voor mobiliteit van Haagse jongeren in onderwijsland? Allereerst omdat
een goede opleiding een steeds belangrijkere voorwaarde vormt voor ontplooiïngskansen van individuen
in een complexe maatschappij. Ook op macroniveau is deze vraagstelling relevant. De Haagse regio krijgt
te maken met een krimpende beroepsbevolking. De economische toekomst ligt daarom in specialisatie
op hoogwaardige activiteiten; dit veronderstelt een hoogopgeleide beroepsbevolking.
Om te voorkomen dat op grote schaal kenniswerkers uit het buitenland moeten worden gehaald, of
bedrijven uitwijken naar elders, is het zaak het potentieel van de aanwezige toekomstige beroepsbevolking ten volle te benutten. Dat hier nog veel mis gaat is alom bekend. Vergrijzing en ontgroening
gaan immers hand in hand met een steeds verdere ‘verkleuring’ van de toekomstige beroepsbevolking. Onvermijdelijke demografische veranderingen zijn immers onlosmakelijk verbonden met het
vraagstuk van de integratie van migrantenjongeren.
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Deze verkenningen tonen aan dat verreweg de meeste studenten van de Haagse Hogeschool een opleidingssprong maken vergeleken met het opleidingsniveau van hun ouders. Dat geldt voor zowel autochtone als allochtone studenten. Vooral laatstgenoemden maken grote sprongen. Dat is verheugend want
onderwijssucces is een essentieel element van de ‘sociale liftfunctie’ van Den Haag.
Jacques van de Ven,
Lector Grootstedelijke Ontwikkeling Haagse Hogeschool
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1. INLEIDING

Geen stad in Nederland roept zoveel uiteenlopende beelden op als Den Haag: de een denkt aan
Prinsjesdag en Oranje, de ander aan Den Haag Vandaag of aan ADO, Parkpop en Koot en Bie.
Maar ook de Schilderswijk, Madurodam, het Binnenhof, het Internationaal Hof van Justitie of het
Gemeentemuseum betekenen Den Haag. Den Haag is chic én volks tegelijk. De woonplaats van de
koningin, maar ook van duizenden gezinnen die van de bijstand moeten rondkomen. Zoals de journalist Matt Dings het in 1998 in HP/De Tijd verwoordde: De chic is er chiquer en het plat platter
dan waar ook in Nederland. Die tweedeling klinkt ook door in de titels van studies over Den Haag,
zoals die van Henk Schmal uit 1995, Den Haag of ‘s Gravenhage. Beschouwingen over de soorten
bewoners van de hofstad staan in een lange traditie.
Al in 1843 verdeelde Jonckbloet het toenmalig Den Haag in vier kwartieren voor de elite, de kleine
burgerij en het lagere volk, de lage ambtenaren en rentenierende winkeliers en het havenkwartier waar
het vertier te vinden was. Later kwam de tweedeling tot stand die nog steeds in zwang is, met binnen de
Singels een ‘boven’ deel voor de welgestelden en een ‘beneden’ deel voor het volk. Die tweedeling zette
zich buiten de singels voort in de tweedeling tussen zand, de welgestelden, en veen, de arbeiders van de
industrie die daar al vroeg gevestigd was. Hoewel de verschillen inmiddels minder treffend zijn dan in
de vorige eeuw, blijft de verdeling zichtbaar. Zo zijn op het zand de wijken te vinden met het hoogste
gemiddelde schooladvies en op het veen die met het laagste. Ook zijn dit de buurten met respectievelijk
de hoogste percentages geslaagden voor het vwo en de hoogste percentages geslaagden voor het lager
beroepsonderwijs, de laagste en hoogste werkloosheid en de hoogste en laagste inkomens. Dat maakt
Den Haag een boeiende stad voor onderzoek, zeker onderzoek onder studenten van het hoger beroepsonderwijs.
De gemeente Den Haag steekt veel tijd en geld in het wegwerken van achterstanden en het scheppen van zoveel mogelijk gelijke kansen in het onderwijs, onder het motto van burgemeester Deet-
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man ‘Den Haag zijn we allemaal’. Wie zijn de studenten van de Haagse Hogeschool? Wat bepaalt
hun succes? En over welk succes hebben wij het dan?

Succes
Succes hebben betekent iets bereiken. Soms gaat het om economisch succes – een glanzende loopbaan,
een goed inkomen, een eigen onderneming – maar voor andere mensen betekent maatschappelijk succes
een politieke overwinning of een leuk gezin. Wat iemand zelf als succes beschouwt, hoeft niet overeen
te komen met wat de meerderheid vindt. Er zijn, ook in Nederland, grote sociaal-culturele verschillen in
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wat mensen willen bereiken in hun leven en wat zij succes noemen.
Voor deze verkenning kozen wij een maatstaf die veel mensen delen: succes tijdens de lange leerweg die
scholieren en studenten in Nederland moeten volgen om een goede start te maken op de arbeidsmarkt.
Dat soort succes is niet alleen belangrijk voor de jongeren die zich door schoolland bewegen. Ook de
overheid streeft, meer collectief gezien, naar een onderwijsbeleid waarin iedereen zich optimaal kan
ontplooien. Een goed opgeleide beroepsbevolking draagt immers bij aan de economie als geheel en aan
de sociale zekerheid van anderen: de ouderen, zieken en werklozen. Daarom ook is het onderwijssucces
van Haagse jongeren een garantie voor de toekomst van de gemeente Den Haag en de regio Haaglanden,
waardoor vergrijzing op de arbeidsmarkt wordt tegengegaan en een goed opgeleide beroepsbevolking in
de nieuwe kenniseconomie aantrekkelijk wordt voor werkgevers. Het zegt dus iets over het emancipatoire vermogen van een stad als Den Haag. Anders gezegd, onderwijssucces is een essentieel aspect van
de ‘sociale liftfunctie’ van de stad: de mate waarin nieuwkomers en gevestigden hun maatschappelijke
positie of die van hun nakomelingen kunnen verbeteren.
Daarom gaat het in deze verkenning vooral om het vinden van antwoorden op de vraag: wat zijn factoren
die samenhangen met succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt voor jonge hbo’ers. Eerder onderzoek, op macroniveau, laat zien dat milieu van herkomst, geslacht en etniciteit grotendeels bepalend
zijn voor de duur van de schoolloopbaan en het behalen van diploma’s. Daarom besteden wij daar veel
aandacht aan. Maar het gaat ons ook om andere aspecten die belangrijk zijn bij de studie: je thuis voelen
op de hogeschool en in de stad, het opbouwen van een vriendenkring, de besteding van de vrije tijd en
de bijbaan, kortom om alles wat te samen van belang is voor het studentenleven en studiesucces.

Sociaal en cultureel kapitaal
Dubbeltjes kunnen kwartjes worden of zelfs euro’s. De kans op maatschappelijk succes ligt niet meer
bij de geboorte vast. Kinderen kunnen opklimmen naar een betere positie dan hun ouders, waardoor ze
meer aanzien of meer middelen verwerven. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Dat begint al op
de basisschool. Als de kinderen twaalf zijn, bepalen de Cito-toets en het oordeel van de onderwijzer in
welke vervolgopleiding ze terecht komen. In theorie althans, want geboren worden in een arm of in een
vermogend gezin bepaalt nog steeds het onderwijssucces van kinderen. Nog altijd behalen kinderen van
hoogopgeleide ouders zelf ook vaker het diploma van een hoge opleiding. Dat is niet verbazingwekkend.
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Als je ouders zorgen voor een grote woordenschat, als ze je helpen bij je huiswerk en erop toezien dat
je je best doet op school, dan is de kans groot dat je het beter doet in het onderwijs dan kinderen die
zo’n stimulerende omgeving moeten missen. In andere woorden: kinderen uit arme gezinnen hebben
het moeilijker op school. Met arm bedoelen we niet alleen het inkomen van hun ouders, oftewel hun
economisch kapitaal. Deze kinderen groeien ook op in een omgeving met weinig relevant sociaal kapitaal: sociale contacten die een steuntje in de rug zijn tijdens de opleiding of die een voorbeeld zijn van
wat er met onderwijs bereikt kan worden. En ten slotte is ook hun cultureel kapitaal gering: ze missen
de vanzelfsprekende verworvenheden van kinderen met goed opgeleide ouders, zoals informatie over
opleidingen en beroepen, en kennis van ‘heersende’ opvattingen, ‘juiste’ smaken, ‘correcte’ houdingen
en gewone schoolse kennis.
De omvang van het cultureel kapitaal van ouders en kinderen is op verschillende manieren van invloed
op schoolsucces. Dit soort kapitaal werkt niet alleen door in prestaties op school, maar ook in het oordeel
van leerkrachten over de kansen van een leerling. Ook blijkt het samen te hangen met de beslissing van
ouders en kinderen om opleidingen voort te zetten tot het hoogst haalbare niveau.
Op soortgelijke wijze is sociaal kapitaal van belang voor schoolsucces: hoe meer hoog opgeleiden deel
uitmaken van het sociale netwerk van ouders en kinderen, hoe groter de kans dat zij te maken krijgen met
mensen die hen stimuleren om het goed te doen op school of die het goede voorbeeld geven. Ook krijgt
dit soort kinderen al vroeg een idee van het soort beroepen dat je kunt kiezen na een goede opleiding.
Ieder ouderpaar en iedere familie draagt aan de kinderen een bepaalde combinatie van economisch,
sociaal en cultureel kapitaal over, en bij elke combinatie horen bepaalde opvattingen, waarderingen en
voorschriften voor gedrag: de vanzelfsprekendheden van het dagelijks leven. Daarbij gaat het zowel om
denkbeelden over het belang van een opleiding als om bijvoorbeeld visies op wat ‘mannelijk’ en wat
‘vrouwelijk’ is. Maar ook om ambities en de drang om het ‘beter’ te doen dan ouders, of omgekeerd om
de invloed van ouders die het idee hebben dat kinderen ‘vrij’ moeten zijn om eigen keuzes te maken.
De belangrijke rol van het sociaal en cultureel kapitaal van ouders en kinderen maakt begrijpelijk
waarom, ook als geld niet meer zo’n grote rol speelt als vroeger, verschillen tussen sociale milieus
nog steeds verbonden zijn met ongelijkheid van kansen in het onderwijs. Dat wil echter niet zeggen
dat ieder kind blijft zitten waar het zit; gevangen in het ouderlijk milieu, of dat nu rijk of arm is. Wij
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kennen allemaal voorbeelden van hooggeschoolde kinderen van ouders met weinig opleiding. In deze
verkenning gaan wij daarom uitvoerig in op sociale stijging en daling via het onderwijs.

Onderwijs en sociale mobiliteit
De democratisering van het Nederlandse onderwijs heeft grote gevolgen gehad. Na de Tweede Wereldoorlog blijkt iedere generatie door de bank genomen een onderwijsniveau hoger te presteren dan de
vorige. Die gestage stijging houdt bij nader inzien twee belangrijke ontwikkelingen in: het opleidingsniveau van zowel vrouwen als van etnische minderheden is veel sneller gestegen dan men op grond van
het Nederlands gemiddelde zou verwachten. Zo nam, sinds 1991, het aandeel mensen met minimaal een
mbo-diploma toe van 57 % tot 68 %, – dus 11 %-punten, maar was het percentage van de stijging onder
Turken 19 %-punten en onder Marokkanen 26 %-punten (cf SCP Rapportage Minderheden 2003).
De stijging van het onderwijsniveau van vrouwen begon al eerder, in de jaren tachtig. Inmiddels heeft
ruim 40 % van de autochtone vrouwen een opleiding op minimaal mbo-niveau en 23,5 % bezit een
hbo-diploma of een universitaire bul. Daarmee zijn ze bijna gelijk gekomen met de autochtone mannen.
Daarvan heeft 43 % minimaal mbo en bijna 28 % een hoger diploma (hbo of wetenschappelijk onderwijs).
Hoewel het milieu van herkomst gemiddeld genomen nog steeds een belangrijke invloed heeft op de
kans op succes, zijn er uitzonderingen.
Het onderwijssucces van eerst vrouwen en later allochtone jongeren is opvallend, omdat zij van huis uit
eerder voorbestemd waren om in de voetsporen van hun ouders te treden door het ontbreken van het
sociaal en cultureel kapitaal dat de schoolloopbaan gemakkelijker kan maken. Toch kwamen ze niet één
niveau hoger uit dan de vorige generatie, maar wel twee of drie. Daarom besteden wij in deze verkenning
speciale aandacht aan de jongeren die vanuit een laag geschoold milieu via mbo, havo of vwo hun weg
weten te vinden naar het hoger beroepsonderwijs: de stijgers. Meer inzicht in de wijze waarop zij onderwijssucces realiseren geeft een richtlijn voor ondersteuning van andere getalenteerde jongeren.
De laatste dertig jaar is de opzet van het Nederlandse onderwijs ingrijpend veranderd, meestal om de efficiency te vergroten of om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met de invoering van de
Mammoetwet in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond meer doorstroom. Leerlingen die meer
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capaciteiten hadden dan het schooltype waar ze terecht kwamen, konden alsnog kiezen voor een hogere
opleiding. Al in de jaren negentig bleek, dat het volgen van omwegen en het stapelen van opleidingen
naar verhouding vaker voorkwam bij jongeren uit lagere sociale milieus (Sociaal en Cultureel Rapport
1994). Zo kwam in die tijd 30 procent van de hbo’ers uit een laag milieu via het mbo in het hoger beroepsonderwijs terecht, tegen 10 procent van de hbo’ers met universitair geschoolde ouders (Webbink
et al, 1993).
Nog steeds is de hogeschool een plek waar getalenteerde jongeren uit lagere milieus eerder te vinden
zijn dan op de universiteit. In die zin is er sprake van een oude traditie: het verhaal van de boer die zijn
zoon naar de kweekschool stuurde, en die zijn kleinzoon zag afstuderen als predikant. Datzelfde geldt
nu voor de Turkse kruidenier in Den Haag. De kans is groot dat zijn zoon of dochter na de havo of het
mbo op de Haagse Hogeschool zal gaan studeren. En dat zijn kleinzoon vervolgens op een universiteit
afstudeert als econoom, jurist of arts. Nog steeds wordt in achterstandsbuurten en onder etnische minderheden het wetenschappelijk onderwijs veelal als een brug te ver gezien: de culturele en intellectuele
afstand is te groot voor deze kinderen met capaciteiten. Klasse en herkomst bepalen het beeld van het
hoger onderwijs. De universiteit wordt al snel als ‘te moeilijk’ gezien of ‘niet voor ons soort mensen’. Het
hoger beroepsonderwijs is dan het hoogst haalbare. Tenminste in eerste instantie, omdat de overstap van
hogeschool naar universiteit ook steeds vaker wordt gemaakt.
De Haagse Hogeschool is ook om andere redenen een uitstekende instelling voor dit onderzoek
naar sociale mobiliteit en maatschappelijk succes. De school telt maar liefst 16.000 studenten,
waarvan 30 procent van allochtone herkomst is. En bijna de helft van deze groep heeft een vader
met een lage opleiding. Deze studenten vormen een voorhoede en zijn voorbeelden van sociale
stijgers uit minderheidsgroepen. De representativiteit van de studentenpopulatie van de Haagse
Hogeschool als onderzoeksobject wordt nog verhoogd door het uiterst brede onderwijsaanbod,
met 39 verschillende opleidingen, zowel voor mannen als vrouwen. Ook aspecten van de sociale
stijging van vrouwen zijn daarom goed te onderzoeken.
Hoewel zij meestal thuis blijven wonen – de ligging van de hogeschool bij het station is ideaal
voor ‘spoorstudenten’– geeft de toestroom van dit soort studenten naar Den Haag een perfecte
voorafspiegeling van het aanbod dat binnenkort te verwachten is op het middelbare en hogere
segment van de grootstedelijke arbeidsmarkt. Dat is in het bijzonder voor een stad als Den Haag
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van belang. Van de ‘grote vier’ gemeenten toont zij immers de geringste groei van de stedelijke
beroepsbevolking (Research voor Beleid, 2003). Mocht de economie aantrekken en de werkgelegenheid weer groeien dan kunnen hier snel knelpunten optreden, met name in het segment voor
hoger opgeleiden. Meer dan de andere ‘grote drie’ is Den Haag dan aangewezen op het arbeidsaanbod in de wijdere regio. Het is ook daarom interessant de studenten van een in alle opzichten
representatieve hbo-instelling als de Haagse Hogeschool eens nader te bekijken. Wie zijn ze, waar
komen ze vandaan en wat kunnen we van hen verwachten?

De opzet van het onderzoek
Om een beeld te krijgen van studenten en hun mobiliteit op de onderwijsladder is een grootscheeps onderzoek gehouden onder de Haagse-Hogeschoolstudenten. Er werd een website met
een digitale vragenlijst gemaakt, met 111 vragen, verdeeld in acht blokken, over alle mogelijke
aspecten van de studie, de studenten, hun herkomst, activiteiten, netwerken en meningen. Om
het invullen te stimuleren kreeg iedereen die antwoorden gaf een kans om een van de 50 cadeaubonnen van 40 euro te winnen. Na veel publiciteit vulden 2142 studenten de lijst volledig in; een
respons van 12 procent, een gebruikelijk aandeel bij deze vorm van onderzoek. Op een aantal
punten komt het resultaat verrassend goed overeen met wat wij uit andere bronnen weten over
de studenten van de hogeschool: de verhouding man/vrouw, de laatste voltooide opleiding, de
studierichting en, heel belangrijk, het aandeel allochtone studenten. In tegenstelling tot veel ander
grootschalig onderzoek hebben die ditmaal evenredig mee gedaan.
De cijfermatige opbrengst van dit onderzoek en de statistische analyse is aangevuld met thematisch deelonderzoek door middel van interviews en observaties. Daarbij zijn niet alleen de leden van de Kenniskring Lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling betrokken, maar ook de studenten zelf. De onderwerpen
van de deelstudies zijn geïnspireerd door de factoren die een rol spelen bij succes in het onderwijs: het
ouderlijk milieu, vriendschap en vrije tijd, oorzaken van schooluitval. De verkenning wordt afgesloten
met een verslag van onderzoek naar het verzilveren van het hbo-diploma: de zoektocht naar werk van
afgestudeerden en de visie van werkgevers op alumni.
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Het markante hogeschoolgebouw naast station Hollands Spoor is niet meer weg te denken uit het Haagse
stadsbeeld. Daar komen studenten van 39 opleidingen bijeen om les te krijgen en samen aan opdrachten
te werken. Op het grote overdekte binnenplein, ‘Atrium’ genoemd, wijzen borden de eerstejaars de weg
naar de aandachtsgebieden van de hogeschool: economie, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij,
informatica, internationaal, techniek en onderwijs. Daarnaast heeft de hogeschool een grote vestiging in
Rijswijk (de Technische Hogeschool Rijswijk), een dependance voor de sportopleidingen elders in Den
Haag en een informatica-opleiding in Zoetermeer.
De eerstejaars die zich melden voor een opleiding hebben al wat onderwijssucces geboekt: ze hebben
een diploma op zak van havo, vwo of middelbaar beroepsonderwijs. Afhankelijk van de vakken waarin
zij eerder examen deden, volgen zij op de hogeschool een volledige opleiding van vier jaar, of een verkort
traject. En na die vier jaar mogen zij zich bachelor noemen: klaar voor de arbeidsmarkt of voor nog een
opleiding: het behalen van de graad van master.
Tot nu toe spraken wij over de hogeschoolstudenten als één categorie. Zelf leggen zij liever de nadruk
op verschillen. Vooral die wat betreft de opleiding die zij volgen: de toegang tot het werk dat zij ambiëren. Zelf vinden zij de ‘economen’ heel anders dan de ‘techneuten’ of studenten in de ‘zachte sector’.
Zo maken de studenten en docenten van een bepaalde opleiding of aandachtsgebied samen een eigen
‘school’ met een eigen schoolcultuur binnen de grote hogeschool. Afhankelijk van de context definiëren
studenten zichzelf als ‘wij-hbo’ers’, bijvoorbeeld als het gaat om het verschil met de universiteit, of als
‘wij-van-dezelfde-opleiding’.
In de verdeling van studenten over de opleidingen blijken sekseverschillen van belang. Onder mannen
zijn vooral de sectoren techniek en economie populair, terwijl vrouwen de voorkeur geven aan pedagogiek en gezondheid. Op de Haagse Hogeschool zijn bijvoorbeeld informatica en werktuigbouwkunde
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het meest bezet door mannen: respectievelijk 98,2% en 98% van de studenten van die opleidingen. De
opleiding Voeding en Diëtiek spant aan de andere kant de kroon met 95,8 % vrouwelijke studenten.
Sociaal Pedagogische Hulpverlening is met 85,5% vrouwen een goede tweede in de rij. Onderstaande
tabel geeft een beeld van de verdeling tussen de seksen en over de aandachtsgebieden van de ruim 2100
studenten die meededen aan het digitale survey.
Figuur 2.1: Percentages mannen en vrouwen per aandachtsgebied

Bron: HHS Survey 2004
Vrouwen blijken de voorkeur te geven aan studies die minder conjunctuurgevoelig zijn, zoals de opleidingen voor de gezondheidszorg en het onderwijs, terwijl mannen juist de voorkeur geven aan opleidingen in de techniek en informatica, waar de economische risico’s groter zijn in tijden van laagconjunctuur.
Vrouwen zijn daardoor beter dan mannen in staat om in economisch ongunstige tijden hun onderwijssucces te verzilveren op de arbeidsmarkt. Daar staat tegenover dat ‘gefeminiseerde’ opleidingen qua
toekomstig gemiddeld salaris steeds verder achterop raken bij ‘niet-gefeminiseerde’ studies. Dat geldt
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evenzeer voor de mannen die een ‘gefeminiseerde’ opleiding volgen.
Bovenstaande verdeling illustreert ook, dat de keuze voor een bepaalde opleiding vaak berust op beelden
die erover bestaan bij studenten. Zo wordt Voeding en Diëtetiek in het algemeen gezien als een ‘vrouwenopleiding’, aan de ‘zachte kant’ van het onderwijs. In werkelijkheid is de opleiding exact gericht.
Eenderde van de studenten heeft bijvoorbeeld een vwo-diploma Natuur en Gezondheid of Natuur en
Techniek (cf Portegijs,2002). Ook de keuze voor een opleiding als Industrieel Product Ontwerpen (IPO)
blijkt samen te hangen met het imago ervan: kunstzinnig en design gericht. In werkelijkheid is de studie
behoorlijk technisch.
Een zelfde invloed van voorstellingen over de opleiding en met name de beroepsmogelijkheden daarna
vinden we terug bij een andere verdeling over de opleidingen: die welke samenhangt met etniciteit.
Figuur 2.2: Percentages Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse (I) en autochtone studenten (II)
over de aandachtsgebieden van de hogeschool

Bron: HHS Survey 2004 [I omvat de studenten waarvan minstens een ouder afkomstig is uit de genoemde
landen van herkomst; bij II gaat het om studenten met ouders die beide in Nederland geboren zijn]
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Figuur 2.3: Percentages Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse (I), overige allochtone (II) en autochtone
(III) studenten per aandachtsgebied

Bron: HHS Survey 2004

De grootste verschillen, als wij ons beperken tot de ‘klassieke’ migrantengroepen – Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen – zijn zichtbaar in de aandachtsgebieden economie, gezondheidszorg
en techniek. Allochtone studenten blijken een grote voorkeur te hebben voor economische opleidingen
en maar weinig belangstelling voor gezondheidszorg en techniek. Toch betekent dit verschil niet, dat
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allochtone studenten die kiezen voor één van de laatste opleidingen een veel kleinere kans hebben om
een klasgenoot van niet-Nederlandse huize te treffen. Door het overwicht van autochtone studenten op
de hogeschool, ontlopen de richtingen elkaar niet veel wat dat betreft, zoals zichtbaar wordt in figuur 2.3.
Naast sekse en etniciteit zou klasse, dat wil zeggen sociaal-economische herkomst, een rol kunnen spelen
bij de keuze voor een bepaalde opleiding. Zo wordt soms gesuggereerd dat kinderen van universitair
geschoolde ouders, die voor het hoger beroepsonderwijs kiezen, vaker te vinden zijn op de meer cultureel en kunstzinnig georiënteerde opleidingen, omdat zij van huis uit hebben geleerd om meer belang te
hechten aan de waarde van beroepen in de culturele sector. Zo’n samenhang troffen we niet aan, omdat
dit type opleiding niet op de Haagse Hogeschool aangeboden wordt. Ook bleek er op de hogeschool
geen samenhang tussen sociaal-economische herkomst en opleiding te bestaan. Wel maken de resultaten
van ons survey duidelijk, dat er grote verschillen zijn tussen studenten wat betreft hun sociaal-economische herkomst. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de antwoorden op de vraag welk opleidingsniveau bij het
beroep van de vader past. Wij verkozen deze aanduiding boven het formele opleidingsniveau of behaalde
diploma’s, omdat het meer recht doet aan de vaders die het zonder diploma’s toch ver schopten.

Figuur 2.4: Opleidingsniveau beroep vader van studenten

Bron: HHS Survey 2004
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Bij nadere analyse van deze gegevens blijkt er, niet zo vreemd gezien de uitgangspositie van arbeidsmigranten, een samenhang te bestaan tussen de sociaal-economische herkomst van studenten en hun etnische herkomst. In de onderstaande tabel is op grond van de opleiding die voor het beroep van de vader
nodig is en het gezamenlijke inkomen van de ouders een rangorde geconstrueerd van 1 (lage opleiding
en laag inkomen) tot 5 (hoge opleiding en hoog inkomen). Dat noemen wij klassepositie. Vervolgens zijn
de gemiddelde klasseposities berekend voor studenten van verschillende etnische herkomst.
Figuur 2.5: Klassepositie van de ouders van studenten

bron: HHS Survey 2004
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In de figuur wordt duidelijk zichtbaar dat de studenten uit Turkse en Marokkaanse gezinnen van huis
uit minder meekrijgen om de studie met succes te voltooien dan autochtone studenten. Hun ouderlijk
huishouden heeft gemiddeld een lager inkomen, en het beroep van hun vader vereist, opnieuw gemiddeld genomen, een minder hoog opleidingsniveau. Terwijl autochtonen en studenten afkomstig uit de
Europese Unie en andere geïndustrialiseerde landen ver boven het midden van de schaal – 2,5 – scoren,
blijven studenten van Turkse en Marokkaanse ouders daar onder. Wij komen daar in het volgende hoofdstuk – Van huis uit – uitvoerig op terug. De tabel doet ook de vraag rijzen wie die getalenteerde Turkse en
Marokkaanse jongeren zijn, die ondanks een relatief lage klassepositie de hogeschool wisten te bereiken.
Komen ze uit de Haagse achterstandswijken? Wonen ze dan nog thuis? Of, meer in het algemeen, waar
wonen de studenten?

Den Haag studentenstad?
Het merendeel van de studenten van de Haagse Hogeschool is geen ingezetene van Den Haag. Slechts
zo’n 37 procent heeft een woonadres in de stad. En iets meer dan de helft woont nog thuis, bij zijn of haar
ouders, in Den Haag of elders. Als we die twee gegevens – thuis- of uitwonend, in de stad of daarbuiten
– combineren ontstaat een boeiend beeld, zoals blijkt uit tabel 2.6.

Tabel 2.6: Woonplaats en woonsituatie

Woont thuis
Woont zelfstandig
Totaal

Woont in Den Haag

Woont elders

Totaal

27 %
73 %
100

70,1 %
29,9 %
100

54,2 %
45,8 %
100

Bron: HHS Survey 2004
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De verdeling van de hogeschoolstudenten over de stad Den Haag en de regio, gecombineerd met hun
woonsituatie suggereert een typologie met als extremen: de forens-student die thuis woont en de Haagse
student ‘op kamers’ met eigen woonruimte. Later zullen we zien dat de hbo-studenten dit verschil duiden als het onderscheid tussen ‘studerenden’ en ‘studenten’ en dat dit zelfs doorwerkt in de kansen op
de arbeidsmarkt. De studenten wonen in een studentenflat of een huurkamer, zijn vaak lid van een studentenvereniging, inclusief sociëteitsbezoek en dispuutfeesten en zouden graag zien dat Den Haag een
échte studentenstad wordt. De studerenden wonen buiten de stad, bij hun ouders, en richten zich voor
hun sociale leven op de plaats van herkomst. Zij beschouwen de hbo-opleiding als verlengde middelbare
schooltijd en komen vooral naar Den Haag om ‘naar school’ te gaan.
De studenten die niet in Den Haag wonen, blijken vooral gerekruteerd te worden uit de regio, uit zowel
de plattelandsgemeenten als de voormalige groeikernen en VINEX-locaties.
Deze situatie is niet van recente datum, noch onderscheidt de Haagse Hogeschool zich wat dat betreft
van andere onderwijsinstellingen. Ook in het verleden telde het Haagse hbo veel thuiswonende studenten van elders, net als nu voornamelijk uit de regio (cf. De Ruiter, Noordermeer, Verbeek, 2000). Van de
studenten van de Hogeschool van Amsterdam woont slechts een kwart in de hoofdstad en verblijft meer
dan de helft in het ouderlijk huis. Datzelfde geldt voor Nederland als geheel. Van alle hbo-studenten ontvangt 51 procent een beurs voor thuiswonenden, tegen 22 procent van de studenten aan universiteiten.

VEILIG THUIS

Twee hbo-ers die vorig jaar afstudeerden, man en vrouw, de één afkomstig uit Katwijk, de ander uit Zevenhuizen. De
man, geboren en getogen in de vissersplaats, woont daar nog steeds, bij zijn ouders. Hij is, na zijn diploma, nu zoals
hij zegt ‘in principe’ op zoek naar een eigen woning en zoekt die in de buurt, of in een vergelijkbare omgeving. Over
zijn woonplaats zegt hij ‘Katwijk, ik weet niet of dat al genoeg zegt… Nou ja, goed, het is gewoon kerkelijk gezind,
hervormd. Gewoon een gezellig dorp. Heel beschermend, wat ik als prettig ervaar.’ De grote stad is nooit een prettig
oord geweest voor hem. In de zes jaar dat hij in Den Haag studeerde is hij misschien vijf keer de stad in geweest, zegt
hij. ‘Nee. Ik rij dan liever even een stukje, dan in de stad te wonen, dat trekt mij helemaal niet. Maar dat is gewoon
denk ik waar je bent opgegroeid.’
Ook de vrouw meed tijdens haar studie het Haagse: ‘Ik woonde toen ik begon nogal in een buitengebied, dus heb ik
toen een autootje gekocht, en ik woonde vlak bij de rijksweg, dus ik ging gewoon rijksweg op rijksweg af en parkeerde
vlak bij school. Daar kon ik ergens gratis parkeren, en dan liep ik naar school en deed ik mijn lessen, en dan: hup!, gauw
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in de auto, gauw weer weg uit de grote stad.’ Ze is opgegroeid op een boerderij, heeft altijd genoten van de rust van
het platteland en wil dat eigenlijk de rest van haar leven zo houden.

De keuze om ‘thuis’ te blijven en niet op kamers te gaan, heeft niet alleen te maken met een voorkeur
voor het dorpse leven en de gemakken van het ouderlijk huis, maar ook met het aanbod van woonruimte
in de stad, de kwaliteit daarvan, de huurprijs en de ligging. Pas als de reistijd lang wordt of als het ‘echte’ studentenleven en de gezelligheid daarvan trekken, probeert men een kamer of flat in Den Haag te
vinden.
De studenten van de hogeschool die wel in Den Haag wonen, en dat zijn er toch duizenden, blijken een
heel diverse jonge bevolking te vormen. Het zijn niet allemaal feestvierende ‘studenten’, maar ook jongeren van allochtone herkomst die vaak inwonen bij hun ouders, maar soms ook al een eigen gezin hebben
en in deeltijd een opleiding volgen.
Opvallend is, dat van de hogeschoolstudenten met ouders die tot de ‘klassieke’ minderheden behoren,
inmiddels ook al een meerderheid buiten Den Haag bij de ouders thuis woont. Dat zou er op kunnen wijzen dat zij de nazaten zijn van meer succesvolle migranten, die een nieuwbouwwoning in een groeikern
verkozen boven een huis in een Haagse achterstandswijk.
Tabel 2.7: Etniciteit, woonplaats en woonsituatie
		

Buiten den Haag

In den Haag

1. Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans

54,5
29,9
84,6
43,4
82,6
44,3

45,5
70,1
15,4
56,6
17,4
55,7

2. Autochtoon
3. Overige allochtonen

inwonend
zelfstandig
inwonend
zelfstandig
inwonend
zelfstandig

Bron: HHS Survey 2004
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De studenten die wel in Den Haag wonen, zoals gezegd een minderheid, hebben een voorkeur voor
of zijn aangewezen op bepaalde buurten: met name het centrum en Spoorwijk, vlak bij de hogeschool. Dat hangt samen met het aanbod van kamers in de grote studentenflats, met de ligging van de
dispuuthuizen, maar ook met de prijs van woonruimte in wijken die door anderen minder aantrekkelijk gevonden wordt.
De gemeente speelt op deze voorkeur in, door studenten als ‘kwartiermakers’ te beschouwen bij de
ontwikkeling van achterstandsbuurten tot aantrekkelijke stedelijke woonmilieus. Omdat studenten niet
al te hoge eisen stellen, gemakkelijk integreren en zich niet laten afschrikken door een multiculturele
bevolking, kunnen zij een voorhoede vormen die het draagvlak levert voor voorzieningen, die vervolgens
meer welgestelde jonge stedelingen aantrekken. Een achterliggende gedachte daarbij is, dat wanneer een
hbo-student zich in Den Haag vestigt, de kans groter wordt dat die na de studie in de stad blijft en zo de
dreigende vergrijzing van het hooggeschoolde segment van de arbeidsmarkt kan tegengaan. Bovendien
zijn recent afgestudeerden snelle sociale stijgers die hun meestal karige studenteninkomen in korte tijd
weten te verdubbelen. Het ‘afremmen’ van de uitstroom van deze sociale stijgers door hen te voorzien
van woonruimte in de stad, betekent dat zij een positieve bijdrage blijven leveren aan Den Haag: de sociale liftfunctie. Als zij meteen na hun diploma ‘weglekken’ naar de regio, bijvoorbeeld naar VINEX-locaties, zou dat bovendien negatieve consequenties kunnen hebben voor de achterblijvers.

EEN QUARTIER LATIN

Op de route van de hogeschool naar het centrum van Den Haag ligt de Stationsbuurt, een voorheen wat verwaarloosde wijk die sinds 2000 in ontwikkeling is als gebied dat aantrekkelijk moet zijn voor studenten en net afgestudeerden. Gewerkt wordt aan woningbouw voor studenten, aan een betere inrichting van de openbare ruimte en
passende voorzieningen, zoals winkels en horeca, ook voor de bewoners van de nabij gelegen grote studentenflat
De Struyck en de studenten en het personeel van de Haagse Hogeschool. Dat beleid is succesvol. Het plein in de
wijk werd de locatie waar Acku, de kunst- en cultuurorganisatie voor alle Haagse studenten, met groot succes het
Haags Onbekend Talent festival organiseerde, met optreden van bandjes. De coördinator van de manifestatie is vol
lof over de medewerking van de buurt en de middenstand; terwijl anderzijds de gemeente een aanpalend buurtje
als ‘Chinatown’ promoot, met horeca waar voor betaalbare prijzen door studenten gegeten kan worden.
Heeft de buurt potentie een echt Quartier Latin te worden? Qua bebouwing zeker. Aan de Stationsweg, het Oranjeplein en Huygenspark bevinden zich veel statige panden. Een aantal daarvan kan wel een likje of wat verf gebruiken.
De krapbebeursden met romantische inslag kunnen hun hart ophalen. Hoewel sommige delen van de buurt voor
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deze groep niet meer betaalbaar zijn. Studenten wonen er steeds meer; niet in de laatste plaats doordat gemeente
en woningbouwcorporaties een actief beleid voeren studenten in de buurt vlakbij het centrum en hogeschool te
huisvesten. De studenten die we spreken zijn enthousiast. Winkels om de hoek, veel daarvan etnische kleingrutters
met ruime openingstijden, ook op zondag, en het centrum op loopafstand. De drugsoverlast nemen ze op de koop
toe. Zeker degenen die in een studentenhuis wonen, begeven zich ‘s nachts groepsgewijs op straat; dit vergroot hun
gevoel van veiligheid.
Met de horeca die je in een studentenwijk naar Parijse snit verwacht, schiet het wat minder op. Het grachtje dat
de Stationsweg doorkruist is, met hulp van Europese fondsen, weliswaar omgetoverd tot Avenue Culinaire, de
eetgelegenheden die je er vindt zijn niet allemaal toegesneden op een studentenbeurs. Al bieden de twee terrasboten van de Pakschuit en de Paas in de zomer een aanlokkelijke verpoosmogelijkheid. Ook de Bordelaise aan het
Huygenspark doet een duit in het zakje; hier laven kunstenaars uit de wijk zich aan een natje en een droogje. Bohème met een triest randje. Voor de meeste hogeschoolstudenten een brug te ver. Winter 2005 heeft op de hoek
Stationsweg Huygenspark een nieuw tentje de deuren geopend. ‘De Overkant’, het soort koffiehuis/lunchroom dat
men verwacht in een studentenwijk. Twee Haagse studentes, een van Turkse en de ander van Marokkaanse komaf,
die we ermee naartoe nemen, zijn verrast dat men hier echte nana (muntthee) serveert. En dat nog wel door een
Nederlander! Ook de rest van de kaart is aardig trendy exotisch én betaalbaar; aan de muur wisselende exposities
van jonge kunstenaars.
Dezelfde studentes hadden eerder de voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool, Pim
Breebaart, bevraagd over de (on)maakbaarheid van een wijk. ‘Dat is vrij simpel’ constateert Breebaart, ‘er komen
steeds meer studentenwoningen, dus wordt de Stationsbuurt steeds meer een studentenbuurt, zoals dat ook geldt
voor Laak overigens.’ Wel vraagt hij zich af of er genoeg te beleven valt voor studenten, voor alle studenten, ook
de allochtone. Hij is daarom benieuwd naar de visie van de twee studentes. Wat denken zij bijvoorbeeld van studentenhuizen voor allochtone studenten? De twee dames zijn niet meteen onder de indruk. ‘Nee, dan ga je weer
iets aparts creëren, we willen juist meer gemengd.’ Al kunnen ze zich een huis voor moslimmeiden wel voorstellen.
Over uitgaansgelegenheden hebben ze ook zo hun ideeën. ‘Een grote disco met veel verschillende zalen met elk
een andere sfeer, andere muziek en dus voor een andere doelgroep aantrekkelijk.’ Laat studenten maar met plannen
komen, vinden ze, dat levert mooie onderwijsprojecten op voor de studenten, waar gemeente en hogeschool ook
nog wat aan hebben.
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Het beleid om studenten aan de stad
te binden en ze daardoor later voor
Den Haag te behouden, pakt vaak
goed uit. Ze raken vertrouwd met
stad en buurt, en willen er daarna in
principe niet meer weg. Dat merkten wij vooral in de gesprekken met
recent afgestudeerden, zoals deze
alumnus, die een jaar voor hij aan zijn
studie aan de hogeschool begon, in
Scheveningen is gaan wonen:
Ik moet zeggen dat Den Haag, de stad
achter de duinen, in combinatie met de
mensen… ik vind Hagenezen gewoon
prettige mensen, eerlijk, geen kapsones
en gewoon recht voor z’n raap, daar
hou ik wel van. En het andere gedeelte, bij het strand, dat is ook gewoon
erg goed, dat maakt deze stad echt wel
uniek, vind ik.
Een ander wil juist het liefst in het
centrum wonen:
Ja, het is wel mijn stad geworden. Ik
ben hier wel geboren in de buurt, en in
Alphen aan de Rijn opgegroeid. En in
‘97 weer hierheen verhuisd. Ik ga niet
meer weg, ik vind het een prima stad,
ik heb er wel binding mee. Ik ben op
zoek naar een appartement in de stad.
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Hoe centraler, hoe beter eigenlijk. Misschien dat ik nog een keer naar een buitenwijk ga, maar voorlopig niet.
En ook een Surinaamse wil, als ze in Nederland blijft, het liefst in Den Haag blijven wonen.
Dichtbij het centrum graag, voor mij is drukte wel belangrijk. Ik ben gewoon hier aangekomen en het is
meer zo van een vertrouwd gevoel, denk ik. Je weet precies waar alles ligt en de meeste vrienden en familie
wonen ook in Den Haag.
De studie aan de hogeschool kan een kennismaking met Den Haag betekenen, die zo bevalt dat daar later
ook werk wordt gezocht. Zoals deze vrouw:
Ik woon sinds vorig jaar in Den Haag op mezelf en ik voel me hier thuis dus ik blijf hier ook gewoon. Ik
heb wat dat betreft ook genoeg mogelijkheden met mijn werk om hier te blijven wonen. Er zijn hier zoveel
ziekenhuizen in de buurt en ook thuiszorgorganisaties dat ik denk dat ik hier altijd wel kan blijven.
Bij een ander heeft het een tijdje geduurd voor hij zich met de stad verbonden ging voelen. Dat kwam
pas na een stageopdracht in het buitenland. ‘Ik moet zeggen dat ik Den Haag pas echt heb leren kennen
de afgelopen twee jaar, sinds ik terug ben uit India.’
En dan zijn er vanzelfsprekend nog de jongeren, die geboren en getogen zijn in de stad en er niet over
piekeren om te vertrekken, zoals deze echte Hagenees:
Als ik eerlijk moet zijn, al het andere interesseert me een heel stuk minder dan Den Haag. Den Haag is
voor mij eigenlijk alles. Als het aan mij ligt blijf ik hier de rest van mijn leven wonen, totdat ik overlijd. Ze
krijgen mij niet zo gemakkelijk weg uit Den Haag. Wonen wil ik in Den Haag en werken, ja, dat maakt mij
op zich niet zo heel veel uit. Als ik uiteindelijk aan het eind van de dag maar weer terug kom in Den Haag.
Toch zal er, ondanks alle positieve meningen over het studeren, wonen en werken in Den Haag, nog heel
wat moeten gebeuren om er een ‘echte’ studentenstad van te maken. Dat ligt niet in de eerste plaats aan
Den Haag, maar vooral aan het feit dat het hier om hbo-studenten gaat. Zo’n student is meer dan zijn
universitaire evenknie een forens. Keer op keer blijkt de ‘bereikbaarheid’ van de Haagse Hogeschool
– pal achter het station – een belangrijk motief om juist voor een opleiding in Den Haag te kiezen. De
introductieweek voor nieuwe studenten ‘Haag In’, geschoeid op ‘universitaire leest’ kent al jaren een
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teruglopend deelnemersaantal, ook omdat het groeiend aantal islamitische eerstejaars niet erg gediend
was van studentikoos alcoholgebruik en gemengd overnachten. In 2004 werd iets anders bedacht: een
korte introductie van de stad en keuzeprogramma’s, zonder overnachtingen. Een aanpak waarvan men
verwachtte dat die beter bij het karakter van het hbo en bij de nieuwe studenten past. Een van de organisatoren:
De traditionele verenigingen waren nogal tegen de nieuwe opzet van de introductie, die voorheen vooral
neerkwam op seks, bier en meer seks. Dit jaar was het programma wat cultureler, met het motto dat je van
elkaar moet leren. Tot ieders verrassing bleken de bekende studentenverenigingen ditmaal meer leden te
hebben geworven dan vroeger.

ACKU: ACTIVITEITEN OP GEBIED VAN CULTUUR, KUNST EN UITGAAN

Om drempels in het uitgaansleven te verlagen en de studenten bij te staan in culturele activiteiten werd in 2002 ACKU
opgericht, een project van en voor alle Haagse hoger onderwijsinstellingen maar ook voor studenten die zelf iets willen organiseren. Door subsidies van onder andere de gemeente Den Haag, de Rabobank en enkele fondsen konden
twee vaste krachten worden aangesteld, die samen met stagiaires van de hogescholen de zaak runnen. De coördinator
Valentijn Schultz: ‘ACKU biedt cursussen aan, yoga, tanga, bollywood dance, maar ook eenmalige workshops moderne
dans met internationaal bekende docenten, trommel-, gitaar-, zang en pianoles, toneel, kunstgeschiedenis, fotografie en
poëzie. Daarin lijkt ACKU op soortgelijke initiatieven in andere studentensteden. Maar tegelijkertijd doen wij meer: elk
jaar wordt een reeks abonnementen bedacht, waardoor studenten kennis kunnen maken met de Haagse theaters, van
de Koninklijke Schouwburg en Appel tot en met Diligentia, Pepijn en Het Paard.’ Een bijzonder project is de poging om
Den Haag als popstad nieuw leven in te blazen. ‘Er lijken op het eerste gezicht weinig bandjes te zijn, terwijl het daar
vroeger van wemelde. Daarom bedachten wij HOT, het Haags Ongekend Talent festival, een jaarlijks open podium. Vorig jaar traden er vier bandjes op, maar er bestaan wel vijftig studentenbandjes. Wij programmeren ook de bandjes voor
de Naschoolse Opvang in Het Paard. Dat is iedere laatste donderdag van de maand. Studenten mogen daar dan gratis
in.’ Maar er is meer: ACKU organiseert ook de jaarlijkse optredens van de studententoneelvereniging STYX. Naast
deze vaste activiteiten ondersteunt ACKU eigen initiatieven van studenten: een multiculturele modeshow bijvoorbeeld
en een meidenfeest. Dat laatste feest was opgezet als een Arabisch feest, maar ‘we doen niks voor één groep’, dus pas
toen ook de Antilliaanse en Afrikaanse studentes enthousiast waren, kon de organisatie van start. Omgekeerd verliezen
activiteiten de steun van ACKU als onder het mom van een feest iets anders plaats vindt, zoals het uitnodigen van een
AEL-vertegenwoordiger door Massive, de inmiddels opgeheven vereniging van Marokkaanse studenten.

34

2. DE SCHOOL, DE STUDENTEN EN DE STAD

Conclusie
De keuze van een opleiding aan de Haagse Hogeschool als vervolg op de loopbaan in het onderwijs is
voor iedere jongere een complex proces. Het kiezen van een studierichting is daarbij van belang, die
zoals we gezien hebben voor mannen en voor vrouwen, en voor allochtone en autochtone studenten, tot
uiteenlopende keuzes leidt, met verschillende kansen op succes op de arbeidsmarkt. Maar iedere student
moet tegelijkertijd ook de keuze maken voor de plaats waar de opleiding gevolgd gaat worden en afwegen wat dat betekent voor zijn of haar huisvesting. Voor velen is de hogeschool aantrekkelijk vanwege
de bereikbaarheid. Daardoor kunnen ze nog een paar jaar thuis wonen en verschoond blijven van de
praktische eisen die een zelfstandige woonruimte, ook al is het een kamer in een studentenflat, stelt. De
trend dat veel hbo-studenten in Nederland het nabije ouderlijk huis in de provincie verkiezen boven een
kamertje in de stad, wijst enerzijds op het ontbreken van ernstige generatieconflicten, anderzijds op een
verlengde adolescentie waarin de stap naar volwassenheid en eigen verantwoordelijkheden pas wordt gezet als de studie is afgerond. Dat geldt echter niet voor iedere student. Vergeleken met de Amsterdamse
hbo-studenten is het aandeel zelfstandig in Den Haag wonende studenten van de hogeschool hoog.
Daarbij past het beleid van de gemeente Den Haag en de woningbouwcorporaties om goede studentenhuisvesting te realiseren in bepaalde wijken en van culturele instellingen om een ‘studenten’ uitgaansleven te stimuleren. Dat vestiging in Den Haag tijdens de studietijd kan leiden tot een blijvende binding
met de stad, blijkt uit de beschouwingen van recent afgestudeerden over hun ontdekking van de stad.
Het is echter de vraag hoe duurzaam die binding is, als zij toe zijn aan gezinsvorming en op zoek gaan
naar een kindvriendelijke omgeving in de regio. Dat betekent echter niet dat deze hoog opgeleiden
verloren gaan voor de Haagse arbeidsmarkt. Zij zullen zich, net als veel studenten van nu, voegen in de
forensenstroom. En hun kinderen, waarschijnlijk opgegroeid in de nabijheid van Den Haag, zouden de
toekomstige generaties Haagse-Hogeschoolstudenten kunnen zijn.
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Studeren aan de Haagse Hogeschool betekent dat je al een succesvolle loopbaan in het onderwijs achter de rug hebt. In die zin zijn de jongeren waarover dit onderzoek gaat ‘de besten’ van hun generatie.
Sommigen hebben het echter op hun weg naar het hoger onderwijs gemakkelijker gehad dan anderen.
Hoewel het thema ‘gelijke kansen’ al decennia lang veel aandacht krijgt, blijkt dat de hulpbronnen die
ouders voor hun kinderen kunnen inzetten nog steeds veel uitmaken voor succes in het onderwijs. Dit
soort ongelijkheid is al zichtbaar in het basisonderwijs: kinderen van laag opgeleide ouders presteren
minder goed. Omdat migrantenouders vaak weinig scholing hebben én kampen met een taalachterstand
en een gebrekkig inzicht in het Nederlands onderwijs, is dit effect voor hun kinderen nog groter. Dat zien
we bijvoorbeeld in de scores op de Cito-toets. Hoewel de Cito-scores stijgen, behalve voor Antilliaanse
leerlingen, blijven ze nog ver achter bij die van kinderen van autochtone ouders.
Opvallend is dat terwijl de schoolprestaties van allochtone leerlingen snel verbeteren, de Hollandse leerlingen met laaggeschoolde ouders niet mee doen aan de toename van het schoolsucces in het basisonderwijs. Zij zijn het zelfs de afgelopen twaalf jaar slechter gaan doen. Terwijl Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen kennelijk van thuis steeds luider de boodschap krijgen dat ze hun best
moeten doen op school, lijkt dat niet te gelden voor de leerlingen met laagopgeleide Hollandse ouders.

De weg naar succes
De verschillen aan het eind van het basisonderwijs blijven bepalend voor het vervolg van de gang door
onderwijsland. De meeste kinderen, zo’n 60 procent, gaan in ons land naar het vmbo: het etiket voor opleidingen die vroeger werden aangeduid als lager voortgezet onderwijs (inclusief de mavo). De overigen
komen terecht op havo en vwo. Als zij hun diploma halen, kunnen zij rechtstreeks door naar het hbo.
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De vmbo-leerlingen moeten een tussenstap maken via het mbo. Met de verdeling van twaalfjarigen over
de verschillende soorten voortgezet onderwijs wordt dus al een voorschot genomen op hun uiteindelijk
schoolsucces. Een voorschot, want het resultaat van hun schoolloopbaan kan heel anders uitvallen dan
de opleiding van hun ouders, score op de Cito-toets of schooladvies voorspellen. De route waardoor
studenten op de Haagse Hogeschool belanden, blijkt bijvoorbeeld heel uiteenlopend te zijn.

Figuur 3.1: Onderwijstraject tussen basisschool en HBO

Bron: HHS Survey 2004

Meer jongens dan meisjes met een mbo-diploma blijken door te stromen naar de hogeschool, terwijl
jongens meer omwegen maken op weg naar het hoger onderwijs. Daardoor zijn hun trajecten langer, en
zijn ze gemiddeld wat ouder bij hun intree op de hogeschool.
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Doen wat de meester zegt of niet
Niet alleen de routes van de studenten lopen uiteen, ook blijkt er gemiddeld een flink verschil tussen de score op de Cito-toets, het oorspronkelijke schooladvies en het uiteindelijke traject. Van de 586
studenten die als twaalfjarigen het advies lbo/mavo/vmbo kregen, voltooiden er bijvoorbeeld 272 een
havo-opleiding en haalden 26 een vwo-diploma. Ook het omgekeerde gebeurde: 630 studenten verlieten
het basisonderwijs met een vwo-advies, terwijl minder dan de helft (281) die opleiding voltooide. Het
merendeel van deze jongeren kwam via de havo naar de hogeschool.
Opvallend zijn wat dit betreft de verschillen tussen studenten van autochtone en van allochtone huize.
Als er afgeweken wordt van het schooladvies, dan kiezen de eersten vaker voor een lagere vervolgopleiding en de laatsten voor een hogere. Dat geldt met name voor de jongens uit de ‘klassieke’ migrantengroepen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.
De verklaring van dit opvallende verschil is complex. Enerzijds wijst het op de hoge ambitieniveaus van
de nazaten van migranten en de inschatting die ouders of anderen maken van het intellectueel talent van
de kinderen. Maar anderzijds is er waarschijnlijk sprake van een onderschatting van dit soort leerlingen
in het basisonderwijs. Zo blijkt uit het survey dat autochtone kinderen vaker dan allochtone een hoger
schooladvies krijgen dan hun Cito-toets uitwijst. Een ‘mislukte’ toets heeft daardoor voor Hollandse
twaalfjarigen minder gevolgen voor de schoolloopbaan. Zo kreeg bijvoorbeeld 17 procent van de autochtone leerlingen met een Cito-score vmbo het schooladvies havo, tegen 6,5 procent van de allochtone
leerlingen. Dit soort verschillen zijn ook uit ander onderzoek bekend. Ze laten zien hoe opvattingen van
leerkrachten in het basisonderwijs, met name over het milieu van herkomst, van invloed zijn aan het
begin van de loopbaan in het voortgezet onderwijs.
Veel allochtone studenten die uiteindelijk op de Haagse Hogeschool belandden, hadden de moed en
energie om af te wijken van het advies en, gesteund door ouders en familie, een eigen weg te kiezen.
Anderen, zo’n 8 procent, kwamen terecht op het lange pad dat via lbo of vmbo en daarna mbo uiteindelijk ook naar het hoger onderwijs leidt. Voor beide soorten studenten is duidelijk dat de invloed van het
ouderlijk milieu groot is geweest: of omdat de school weinig vertrouwen had in de steun van de familie
of omdat ouders besloten iets anders te doen dan het schooladvies voorschreef. Die invloed van het ouderlijk milieu geldt niet alleen voor allochtone studenten, zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien.

Zoals de ouden zongen
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In de inleiding van deze verkenning is beschreven dat het onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking
als geheel flink is gestegen, met één niveau per generatie. Dat betekent dat wanneer iemand één stapje
hoger uitkomt dan zijn of haar vader of moeder, hij of zij gemiddeld presteert. Wij noemen dat stapje
intergeneratie mobiliteit: de verschillen in schoolsucces tussen generaties. Meestal worden daarbij vaders
en zonen vergeleken. Van oudsher werd vader als kostwinner beschouwd. Hij was de bron van aanzien
en prestige van het gezin. Moeders hadden vaak geen betaalde baan en aan de hoogte van hun opleiding
werd minder belang gehecht.
De tijden zijn echter veranderd. Ook moeders werken tegenwoordig buitenshuis en zij volgden meer
opleiding. Dat is de reden om ook het onderwijsniveau van moeders te onderzoeken, als het gaat om de
invloed van het milieu van herkomst.
In dit onderzoek is daarom een aantal soorten intergeneratie mobiliteit onderzocht. Er is gekeken naar
de verschillen in opleiding tussen de Haagse-Hogeschoolstudenten en hun vaders, maar ook naar de verschillen tussen moeders en dochters. Dat betekent niet dat wij denken dat vaders meer invloed hebben
op zonen, en moeders meer op dochters. De opleiding van beide ouders doet er toe (cf. Lippe, van Dam
en Ganzeboom, 1995). Naarmate vader of moeder hoger geschoold is, is ook het opleidingsniveau van
hun kroost hoger. Uit ander onderzoek (Korupp, 2000) blijkt dat de ouder met de hoogste beroepsstatus,
en dat is vaak ook de hoogst opgeleide, de meeste invloed heeft op het opleidingsniveau van dochters én
zonen.
Bij nauwkeuriger analyse van de gegevens uit ons onderzoek blijkt dat er wat betreft intergeneratie mobiliteit verschillen bestaan tussen studenten van autochtone en van allochtone huize. Die zullen niemand
verbazen: veel allochtone studenten (Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen) doen vergeleken
met hun meestal laag opgeleide ouders een enorme stap omhoog op de onderwijsladder. Voor vrouwelijke allochtone studenten is deze trend nog sterker als hun opleiding vergeleken wordt met die van hun
moeder: 24,4 procent van de moeders van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse studentes
heeft geen of alleen lager onderwijs gevolgd en 35,3 procent heeft een lbo of mavo diploma. Voor de
studentes met Hollandse moeders zijn deze aandelen 6,3 respectievelijk 34,2 procent.
Figuur 3.2: Opleiding van de vaders van studenten
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Figuur 3.3: Opleiding van de moeders van studenten

Bron: HHS Survey 2004

Er bestaan grote verschillen tussen de kinderen van migranten uit Marokko, Turkije, Suriname en de
Antillen en studenten die afkomstig zijn uit andere landen buiten Nederland. De laatsten hebben vaders
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met het hoogste gemiddelde opleidingsniveau (gemiddeld hoger dan autochtone vaders). Dat doet vermoeden dat het gaat om zogenoemde ‘ex-pats’, die hoog opgeleid in Nederland arriveerden en van wie
de kinderen moeite moeten doen om deze prestatie te evenaren in een ‘vreemd land’. Het is ook de enige
groep waarbij sprake is van enige daling in onderwijsniveau tussen vaders en kinderen, als wij een kind
met een hbo-opleiding als ‘lager’ classificeren dan een universitair geschoolde vader.
Als we studenten uit de groep ‘klassieke’ minderheden vergelijken met autochtone studenten en de
rest van de allochtone studenten, ontstaat de volgende rangorde. Vergeleken met hun vaders wordt de
grootste sprong voorwaarts gemaakt door studenten van Marokkaanse en Turkse herkomst, dan volgen
de studenten uit Suriname en de Antillen, vervolgens komen de autochtonen en ten slotte de ‘restgroep
allochtonen’.
Doen wij hetzelfde voor alleen de vrouwelijke studenten vergeleken met hun moeders, dan ontstaat
hetzelfde beeld, in nog sterkere mate. Dat maakt dat vooral de autochtone en allochtone vrouwelijke ‘stijgende’ studenten een boeiende categorie vormen; zij kunnen ons meer inzicht geven in twee fenomenen:
de stijging van het onderwijsniveau van vrouwen in het algemeen en de stijging van het onderwijsniveau
van Nederlanders van allochtone herkomst.

Moeders en dochters
Ja, ik zie het nog steeds wel zo dat het door mijn ouders komt dat ik kan studeren, zij hebben ervoor betaald.
Ja er wordt altijd gezegd van meisjes, die gaan trouwen die gaan naar hun man, ik bedoel alsof je investering weggaat. Maar ja ik vind wel dat ik iets terug kan doen. Dan heb ik het niet alleen over het financiële
aspect, maar dat je er ook voor hen kan zijn als ze je nodig hebben. Maar daarvoor heb je wel nodig dat je
onafhankelijk bent, het materialistisch goed hebt en dat kan delen met je ouders. Mijn diploma zorgt ervoor
dat ik dit kan realiseren.(Studente van Marokkaanse herkomst)
Om meer zicht te krijgen op de werkelijkheid achter de cijfers over de spectaculaire intergeneratie mobiliteit van vrouwen, zijn dertig interviews gehouden met dochters (studentes van de Haagse Hogeschool)
en hun moeders. De vijftien studentes die deelnamen aan dit onderzoek ‘Succesvolle dochters’ maakten
ook een stamboom waarin zij opleiding en beroep van grootouders van moeders kant, ouders en broers
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en zussen invulden. Daardoor
beschikken wij over de gegevens
van zeven Marokkaanse, twee
Antilliaanse, een Surinaams-Hindoestaanse en vijf Nederlandse
families. Daarbij is erop gelet dat
de moeder een lagere opleidingsniveau heeft dan de dochter.
De Nederlandse studentes kwamen overwegend op de hogeschool terecht na het mbo, de
anderen hadden meestal een
havo- of vwo-diploma.
Uit de stambomen blijkt dat geen
enkele grootmoeder een opleiding
volgde en dat vrijwel alle grootvaders in de land- en tuinbouw
werkten. Dat geldt voor alle studentes, of ze nu van Hollandse
huize zijn of niet. De moeders
deden het al wat beter in het onderwijs; alleen de Marokkaanse
moeders hebben, op één na, geen
of een niet afgemaakte lagere
schoolopleiding. Zij kwamen in
het kader van de gezinshereniging
naar Nederland, om daar de zorg
voor de kinderen en het huishouden op zich te nemen, werk dat zij
ook in Marokko hadden gedaan.
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De Nederlandse en Antilliaanse moeders hebben een lagere middelbare schoolopleiding. Sommigen van
hen maakten die niet af, door zwangerschap, of door een gemis aan motivatie, veelal veroorzaakt door
gebrekkige keuzemogelijkheden.
De opleidingen van de vaders van de studentes lopen uiteen. De Marokkaanse vaders hebben een basisschool afgemaakt en één ervan voltooide een wetenschappelijke opleiding. De Antilliaanse vaders zijn
hbo’ers, net als hun dochters, terwijl de Nederlanders meestal een mbo-opleiding volgden.
Wij zien hier, op minischaal, iets terug van de intergeneratie mobiliteit van de bevolking als geheel: de
Nederlanders maken in drie generaties een sprong van telkens één niveau per generatie, de Antillianen
zijn een afspiegeling van de eerste golf meestal hoog opgeleide, migranten van overzee, terwijl de Marokkaanse vaders en moeders laten zien hoe laag het onderwijsniveau was van de arbeidsmigranten uit de
landen rond de Middellandse Zee in de jaren zeventig. Zo heeft 80 procent van de Turkse en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie, die nu tussen de 40 en 65 jaar oud zijn, ten hoogste basisonderwijs
gevolgd. Een groot deel van deze vrouwen heeft nooit leren lezen of schrijven (cf Gijsberts e.a. 2004).
Ook in de beroepen van de ouders, vergeleken met die van de grootouders, worden veranderingen in
de Nederlandse samenleving zichtbaar. Een Antilliaanse moeder heeft een managementfunctie bij een
luchtvaartmaatschappij, die dat zij door bijscholing heeft kunnen bereiken.
De Nederlandse moeders zijn, op één na, aan het werk, in administratie, gezondheidszorg of dienstverlening. Ook zij hebben een geschiedenis met veel verschillende banen, cursussen en bijscholingen.
De Marokkaanse moeders daarentegen zijn allen huisvrouw, slechts één van hen werkt al twintig jaar, in
de schoonmaak. Daarin verschillen zij van de Marokkaanse vaders: de hoog opgeleide vader heeft werk
op hbo-niveau, een ander heeft een eigen restaurant en een derde is schoonmaker. Twee vaders werken
niet (meer).
De Antilliaanse vaders oefenen hun beroep op hbo-niveau uit, terwijl de beroepen van de Nederlandse
vaders variëren van rij-instructeur tot elektroservicemonteur en teamleider transport in een ziekenhuis.
Zij vormen een goed voorbeeld van wat wij tegenwoordig de middengroepen noemen: middelbaar geschoolden in loondienst. In tegenstelling tot de moeders is er bij de vaders geen sprake van het veelvuldig
wisselen van banen.
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Wegen naar succes
Du Bois-Reymond (1998) beschrijft dat jongeren veel nadenken over hun eigen keuzes en handelingen;
zij zijn voortdurend bezig hun leven te interpreteren en te herinterpreteren. Dat doen zij in hun eigen
hoofd, maar ook door er met veel mensen over te praten. Dat herkenden wij in de gesprekken met studentes en hun moeders. De meeste studentes praten met hun ouders over de keuzes die zij willen maken
in het leven, de Marokkaanse praten ook veel met andere familieleden.
Interessant is een verschil in de motieven om te praten: de Nederlandse en Antilliaanse dochters bespreken de inhoud van de keuze die ze gaan maken, terwijl de Marokkaanse dochters meer met hun ouders
praten om keuzemogelijkheden te krijgen. Bij hen valt op dat het goed kunnen praten met ouders een
vereiste is voor de toestemming om bepaalde keuzes te mogen maken. Maar daarmee zijn ze er nog niet.
Net als de andere studentes worstelen ze met het kiezen van de juiste weg naar de toekomst die zij zich
dromen:
Mijn ouders zeggen altijd dat ik moet doen wat het beste voor mij is. Op zich is dat wel mooi, maar ik voel
me daardoor niet altijd gesteund terwijl ik weet dat je de keus uiteindelijk toch zelf moet maken (Studente
van Marokkaanse herkomst, onderwijstraject vwo-hbo).
Belemmeringen in de weg naar het hbo? Nee, ben ik eigenlijk niet tegengekomen. Ja, ik ben zelf mijn eigen
belemmering omdat ik de keus moet maken, dat is niet altijd even makkelijk (Studente van Nederlandse
herkomst, onderwijstraject mbo-hbo).
Bij hun afwegingen zijn de boodschappen die zij van huis uit meekrijgen minstens zo belangrijk als de
gesprekken met vrienden en de invloed van docenten. Wij kunnen verschillende wegen naar succes onderscheiden: een Nederlandse, een Marokkaanse en een Antilliaanse.
Nederlandse moeders en dochters
Succes is als iemand gelukkig is met wat ‘ie heeft en met zijn leven. Ik voel me succesvol omdat ik plezier en
waardering van mijn werk krijg en gelukkig ben getrouwd. (Moeder, Nederlands)
Jezelf prettig voelen en zijn waar je wilt zijn, dat is succes. Dat je jezelf niet hoeft te forceren om te zijn waar
je bent. Of je dan putjesschepper bent of aan de top zit maakt niet uit. Voor mij gaat het om het je goed in je
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vel voelen zitten. (Moeder, Nederlands)
Succes betekent voor mij dat je gelukkig bent in wat je doet en hoe je het doet. Ook als je hogerop bent gekomen vind ik iemand succesvol. Als iemand directeur is van een bedrijf maar hij is daar directeur geworden
omdat het bedrijf van zijn vader was, dan vind ik deze persoon niet succesvol. (Studente van Nederlandse
herkomst, onderwijstraject mbo-hbo).
Na afronding van de middelbare school, en soms nog een korte vervolgopleiding, aan het werk. De
zorg- en de administratieve sector voerden de boventoon. Zo zag het plaatje eruit voor deze Nederlandse moeders. Erg veel belang werd er niet gehecht aan opleiding en betaald werk van de vrouwen
in de lagere sociaal-economische klasse, waaruit het merendeel van hen is voortgekomen. Ze groeiden
op in het Westland. Hun vaders waren tuinder of middenstander. Voor hun moeders, huisvrouw, lag
de bestemming in het huwelijk en vooral in het moederschap. Dat gaven ze door hun dochters. Die
trouwden als twintigers en enkele jaren later kwamen er kinderen. Ze bleven parttime werken of stopten helemaal. Totdat de kinderen groter werden en ze via cursussen en korte opleidingen weer voor
meer uren terugkwamen op de arbeidsmarkt.
De tijd waarin ze opgroeiden, de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. was een tijd van grote
veranderingen in Nederland. Waar in de jaren zestig aan de norm dat moeders de opvoeding deden nog
niet getornd werd, veranderde dat in de jaren zeventig, de tijd van de tweede feministische golf. Ook
het terrein van de opvoeding van kinderen veranderde ingrijpend. Het zelf een toekomstpad kiezen en
niet vanzelfsprekend in de voetsporen van je ouders treden was in opkomst. Eigen keuzes maken en niet
langer aan de stem van de ouders gehoorzamen. Deze moeders kregen wat van die ontwikkelingen mee,
maar profiteerden er vanwege het milieu waar zij uit voort kwamen niet optimaal van. Hun keuzemogelijkheden leken beperkt en de sekserollen voor vrouwen waren nog traditioneel. Het lijkt erop dat ze niet
de levens van hun moeders wilden leiden, een leven dat in dienst stond van man en kinderen, van jezelf
wegcijferen voor je gezin, maar tegelijk niet zo goed wisten wat ervoor in de plaats te stellen.
Toch hebben zij pionierswerk verricht, ondanks hun gemiste kansen als het om onderwijs ging. Zij stopten niet automatisch met werken als er kinderen kwamen, zoals nog gebruikelijk was en ondanks het feit
dat hun partner het delen van gezinstaken niet vanzelfsprekend vond.
Ik had de mavo willen doen, maar wat voor beroep ik zou willen uitoefenen wist ik nog niet. Vroeger waren
de verschillende beroepen ook niet echt bekend. Tegenwoordig worden leerlingen veel beter voorgelicht
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STAMBOOM STUDENTE NEDERLANDS (21 JAAR)

OPA
O: lagere school
B: melkboer, vrachtwagenchauffeur
Komt uit een dorp, zoon
van een melkboer

VADER
O: Lagere school, lagere en
hogere tuinbouwschool
B: tuinder, servicemonteur

BROERS

O= Opleiding
B= Beroep

IK
O: basisschool, VBO
verzorging, MBO SPW,
HBO SPH
B: student, invalkracht
naschoolse opvang

1. O: basisschool, VMBO,
MBO-kok
B: leerling kok

OMA
O: lagere school
B: huishoudster
uit een dorp

MOEDER
O: lagere school, 2 jaar
huishoudschool
avondopleiding slager
B: huisvrouw, horeca,
slagerijmedewerkster
3 kinderen

ZUSTERS
1. O: basisschool, VMBO
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over de keuzemogelijkheden. Studeren was ook meer weggelegd voor de elite. Als kruidenier was je gewoon
minder volk. Ik was best onzeker want van huis uit werd ik niet echt gestimuleerd.
Deze moeder geeft aan haar dochters mee:
Ik heb geen wensen voor de opleiding van mijn dochter gehad. Ik vind het belangrijk dat ze gelukkig is en
mee kan komen op de plek waar ze zit. Dat ze plezier heeft, verder heb ik haar wel gestimuleerd om verder
te leren. Bij mij thuis was het eerder normaal dat ik moest gaan werken dan dat ik nog een opleiding ging
doen. Ik hoop dat ze een leuke baan kan vinden, want het is best belangrijk in deze tijd dat je een goede
vaste baan hebt om rond te komen. Ik hoop ook dat ze een baan vindt in de richting waarvoor ze studeert.
De ambities van de moeders uiten zich niet alleen in betaald werk, maar ook in hobby’s en vrijwilligerswerk. Alle dochters zijn ook letterlijk ‘harde werkers’. Zij hebben naast de opleiding meerdere bijbanen.
En doorzettingsvermogen wordt door zowel moeders als dochters hoog gewaardeerd.
Ondanks het belang van dat doorzettingsvermogen geven de moeders ook nog een andere boodschap
door aan hun dochters. Een baan en opleiding moeten vooral leuk zijn, je moet er plezier in hebben.
Het inkomen lijkt van minder groot belang, al vinden ze wel dat een vaste baan belangrijk is om rond
te komen. Bij alle Nederlandse moeders zien we dit terug: het plezier staat voorop. Dit is een, bewuste
of onbewuste, seksespecifieke boodschap die berust op de gedachte - nog steeds - dat de vrouw niet de
kostwinner hoeft te zijn. Daarnaast is hier sprake van een bijna calvinistisch getinte middenklasseboodschap: je moet je inzetten voor iets en naar je eigen capaciteit, het geeft niet op welk maatschappelijk
niveau. Het gaat om de inzet, je moet de dingen afmaken en een doel hebben. Deze ouders zijn niet uit
op een maatschappelijke carrière voor hun dochter, het is meer een ‘blijven zitten waar je zit’, een sfeer
van voorzichtigheid en weinig grote risico’s. Een baan op je niveau is leuk, maar geen strikte noodzaak.
De moeders stimuleren hun dochters wel om door te gaan met leren, ‘nu het nog kan’. Om ‘de kans te
nemen die zij niet hebben gehad’.
Deze boodschap is goed overgekomen bij de dochters. Dat ze gaan werken staat voor hen vast. Ze willen
leuk werk en genoeg verdienen om rond te komen. Erg carrièregericht lijken ze niet. Inderdaad: blijven
zitten waar je zit en niet te grote risico’s nemen. Net als de moeders leggen ze in het zoeken naar een
opleiding en in de beroepskeuze een grote zelfstandigheid aan de dag. Zo geven ze aan ‘eigenlijk alles zelf
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te hebben uitgezocht’, en ‘hun eigen weg te zijn gegaan’. Dat is niet zo merkwaardig. Niet alleen geeft
moeder haar eigen waarden door aan de dochters, ze geeft ook het voorbeeld. Ook hebben de moeders
vanuit hun eigen achtergrond weinig weet van wat het hoger onderwijs precies te bieden heeft en zijn ze
niet geheel op de hoogte van de beroepsperspectieven.
Anders dan hun moeders vóór hen spreken ze wel met de dochters over de opleidingskeuzes en gaan ze
mee naar de open dagen, maar de hoger-onderwijswereld is hen niet eigen. Ze missen met andere woorden het geëigende culturele kapitaal. Wat kunnen ze hun dochters dan concreet meegeven? Een stimulerend klimaat, zeker. Vrijheid om hun eigen keuze te maken. Absoluut. Maar hulp bij de inhoud? Dat
wordt moeilijker. Een van de dochters merkte bijvoorbeeld op dat haar ouders haar vanaf de middelbare
school niet meer konden helpen bij het huiswerk.
Zowel bij de moeders als de dochters zien we een schooltraject dat niet zonder horten en stoten verloopt.
Verkeerde keuzes, onderwijzers die geen adequate ondersteuning bieden, stages die moeizaam verlopen.
Bij de moeders zien we ook dat hun ouders, en in enkele gevallen de partner én hun eigen opvattingen
over moederschap een belemmering vorm(d)en om dat te gaan doen wat ze echt wilden.
Op een gegeven moment had je de lagere school gedaan. En je ouders beslisten naar aanleiding van je rapportcijfers naar welke school je ging. Ik wist niet eens waar ik terechtkwam, ja op een mavo. Maar waar, hoe
en wat? Dat merkte je tegen die tijd wel. Dat was toen heel anders dan nu. En toen ik daar eenmaal bezig
was wilde ik wel binnenhuisarchitect worden. Dat liep dus fout omdat ik de verkeerde vakken had gekozen.
Ja en toen had ik er op een gegeven moment geen zin meer in.
Voor een deel van de dochters geldt hun moeder als rolmodel. In hun moeder bewonderen ze vooral
persoonlijke eigenschappen.
Mijn moeder is een groot voorbeeld voor mij. Zij heeft een enorm doorzettingsvermogen, waardoor ik dat
ook leer van haar. Ook stimuleert zij mij op de goede manier zodat ik doorga met leren. Als ik zie wat mijn
moeder allemaal bereikt heeft door te leren of hard te werken, dan ben ik daar trots op en wil ik het later,
en nu, net zo doen. (Studente van Nederlandse herkomst, onderwijstraject mbo-hbo).
Mijn moeder is voor een deel een voorbeeld, voor later als ik misschien ook kinderen krijg. Ook haar persoonlijkheid vind ik mooi. Ze is lief, heeft doorzettingsvermogen, ze is sociaal enzovoort. Qua carrière heb
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ik eigenlijk niemand voor ogen als rolmodel. Ik heb eigenlijk mijn eigen stijl en vul deze wel eens aan met
dingen van een ander. (Studente van Nederlandse herkomst, onderwijstraject mbo-hbo).
Ik neem van iedereen een onderdeeltje mee. Van mijn moeder en van de leraren van de basisschool. Daar
had ik een lievelingsjuf. Van haar heb ik meegekregen open te staan voor andere mensen, en de rust. En
ik heb ook een stukje van mijn vorige begeleidster. Want die had ook veel meegemaakt in haar leven. Ze
stimuleerde mensen. Als ze met haar werk bezig was, of erover praatte dan zat ze gewoon te glunderen. Dat
vond ik zo mooi. (Studente van Nederlandse herkomst, onderwijstraject mbo-hbo).
De dochters hebben als het om opleidingsniveau en beroepsperspectieven gaat een sprong vooruit gemaakt ten opzichte van hun moeders. Ze zijn in die zin succesvol. Als we naar hun eigen beroepswensen
kijken, valt echter op dat deze bescheiden zijn. De opleiding afmaken, een vaste baan vinden en later
‘huisje, boompje beestje’. Slechts een keer wordt gesproken over een carrière, in de zin van een stapje
hogerop komen tijdens de loopbaan:
Ik wil later wel wat in het management gaan doen. Ik wil niet altijd op de werkvloer blijven. Ik wil eerst nog
wel een tijdje in de praktijk, op de werkvloer, zijn zodat ik verschillende visies heb. Die kan ik dan gebruiken
voor later, in een managementfunctie.
Deze studente is, zoals gezegd een uitzondering. De overgrote meerderheid ziet zichzelf later geen veeleisende baan combineren met kinderen. Het combineren van betaald werk en zorg, vooral de zorg voor
kinderen, blijkt nog altijd een dilemma voor deze hooggeschoolde vrouwen. Ook klassegerelateerde
factoren lijken hier een aardig woordje mee te spreken.
Marokkaanse moeders en dochters
Succes betekent voor mij dat ik gelukkig ben met mijn gezin, als mijn kinderen succesvol zijn in de maatschappij betekent het dat ik ook succesvol ben geweest. (Moeder, Marokkaans, huisvrouw, ongeschoold).
Als het goed gaat met mij en mijn kinderen dan ben ik succesvol. Dat is pas het geval als mijn kinderen een
opleiding hebben afgerond, werk hebben gevonden en getrouwd zijn. (Moeder, Marokkaans)
Ik zie succes voor mezelf allereerst dat ik op heel korte termijn mijn diploma haal, daarnaast werken op
het niveau van mijn diploma en daarop blijven werken. Niet terugvallen. En daarnaast ook nog het huisje
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boompje beestje, mannetje kindje en huisje en daarmee gelukkig zijn en ook gelukkig zijn met mijn vrienden. (Studente van Marokkaanse herkomst, onderwijstraject vwo-hbo)
Voor de Marokkaanse moeders is de eigen weg naar succes een lange tocht die hen ver weg van hun
geboorteland leidde, naar een ongewisse toekomst in het onbekende Nederland. Van een dorpje ergens
in het Rifgebergte, naar de Haagse Schilderswijk, Transvaal of Laak. Naar een kleine etagewoning in een
stad die ze niet kenden, in een land waar ze de taal niet van spraken en waar de gevestigde bewoners hen
niet altijd met open armen ontvingen. Toen ze de leeftijd hadden die hun dochter nu heeft, waren ze al
getrouwd.
Toen ik ongeveer 20 was moesten jonge vrouwen trouwen. Dit was een verplichting, niet een keuze. We
moesten er niet eens over denken om naar school te gaan. Het was erg een taboe. In die tijd hoorde de vrouw
te trouwen en thuis te blijven om voor haar man en kinderen te zorgen. Dit heb ik altijd van mijn ouders
meegekregen.
De moeders in Marokko trouwden jong en leidden een leven als huisvrouw. Eenmaal in Nederland
zetten ze het huisvrouwenbestaan voort. Maar dan anders. Totaal anders zelfs. Zij hebben in hun leven
enorme veranderingen doorgemaakt. Het huishouden op het Marokkaanse platteland in die tijd was een
huishouden zonder elektriciteit, zonder wateraansluiting. Huishouden en boerenwerk waren met elkaar
verweven. Het betekende voor de schapen en andere dieren zorgen. Oogsten, water halen. Naar de beek
gaan om daar de was te doen.
Hier in Nederland is alles anders. Je drukt op een knopje en het licht gaat aan. De was stop je in een
machine, je vloer maak je schoon met de stofzuiger. Buitenshuis is er geen werk, buitenshuis ligt een nog
vreemdere wereld dan binnen, vol mensen die je niet kent. De emigratie betekende een breuk met het
vroegere leven, een leven wat van moeder op dochter werd doorgegeven.
Het leven hier is totaal anders. Dus heb ik alles helemaal aan moeten leren, een eigen weg gevolgd. De
dingen die ik had geleerd van mijn moeder en mijn omgeving kon ik hier niet meer in de praktijk brengen.
Toch geven, anders dan de Nederlandse moeders, vijf van de zes Marokkaanse vrouwen aan dat hun
eigen moeder hun voorbeeld is.

51

SUCCESVOL IN DEN HAAG?!

Mijn moeder is mijn rolmodel. Ik heb nog steeds heel goed contact met haar, ook al woont ze zo ver weg.
Mijn moeder heeft heel goed voor ons, haar gezin, gezorgd. Ze had twaalf kinderen. Mijn moeder heeft heel
veel meegemaakt, vooral toen ze niet door haar schoonfamilie geaccepteerd werd. Ze heeft het toch doorstaan, met veel geduld. Ik heb hier veel bewondering voor.
Mijn voorbeeld is mijn moeder. Zij is een sterke vrouw. Zij heeft hard gewerkt en haar kinderen goed opgevoed. Zij was er altijd voor ons en ik kon alles aan haar vragen. Ik hoop dat ik ook zo’n moeder ben. Ik doe
in ieder geval mijn best.
Als het alledaagse bestaan hier er zo anders uitziet dan daar, in de verafgelegen dorpjes in het Rifgebergte, dan kun je de lessen die je van je moeder hebt geleerd alleen toepassen op het zorgen voor je gezin, op
de opvoeding van de kinderen. Concreet ziet het leven er anders uit, maar aan de waarden van de familie
wordt vastgehouden. Het huwelijk vervult daarin een spilfunctie. Trouwen is belangrijk, dat geven ze dan
ook aan hun dochters mee. De toekomstige partner moet vooral een goede moslim zijn.
Tegelijk vinden ze het belangrijk dat hun kinderen, zonen en dochters, maatschappelijk slagen. Hun
succes is het succes van de kinderen. Voor hen kwamen ze hier. Zij moesten het beter krijgen, de
kansen grijpen die zij nooit hadden gehad. Studeren is een manier om hun kinderen te vrijwaren van
de moeilijkheden die ze zelf hier ondervonden. Bij de beroepswensen voor hun dochter grijpen ze
terug op hun eigen geschiedenis én kijken ze naar de eisen die het huidige leven in de Nederlandse
samenleving stelt.
Ik vind het belangrijk mijn dochters te stimuleren om te studeren, om een plek in de maatschappij te vinden.
En een gelukkig leven te leiden. Studeren vind ik belangrijk voor de eigen ontwikkeling, zodat ze zelf hun
weg kunnen vinden. Wij hebben het heel moeilijk gehad in het begin, omdat we niet eens de cijfers kenden.
Als we een huisnummer zochten bijvoorbeeld.
Ik hoop echt dat al mijn dochters en zonen een plek zullen hebben in de maatschappij. Tegenwoordig kan je
als man niet alleen werken, het is een duur leven geworden, dus er moeten wel tweeverdieners zijn.
Toen was het niet normaal dat een meisje naar buiten ging om te studeren en te werken. Nu wel, en ik zou
ook niet willen dat mijn dochter niet zou studeren. De tijden zijn veranderd. Vroeger was het een schande

52

3. VAN HUIS UIT

STAMBOOM STUDENTE MAROKKAANS (21 JAAR)

OPA
O: geen
B: boer
Komt van het platteland,
boerenzoon

VADER
O: Koranschool, diverse
cursussen
B: vrijwilligerswerk

BROERS

O= Opleiding
B= Beroep

IK
O: basisschool, VBO verzorging, MBO SPW, HBO
PABO
B: student, kinderleidster

1. O: basisschool, VMBO
electrotechniek
B: student, medicijnbezoeker
2. O: basisschool, VMBO
electrotechniek
3. O: basisschool
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OMA
O: geen
B: boerin
Komt van het platteland,
boerendochter, 7 kinderen

MOEDER
O: geen
B: huisvrouw, 7 kinderen

ZUSTERS
1. O: basisschool, VMBO
B: huisvrouw
2. O: basisschool, MAVO,
MBO Managementassisent-4, HBO SPH
B: administratief medewerkster jeugdtandarts
3. O: basisschool, MAVO,
MBO managementassistent-4
B: administratief medewerkster gemeente
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als de vrouw werkte, nu is het bijna andersom.
Succes voor hun dochters betekent dus én een economisch succes dat tot uitdrukking komt in een diploma én een baan, én succes in het privé-leven dat zich uit in een huwelijk dat niet al te lang op zich
moet laten wachten omdat de biologische klok doortikt. Huwelijk en kinderen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Welke van de twee vormen van succes het zwaarste wegen is niet eenduidig vast te
stellen. Lee (2000) wijst erop dat familie een eerste waarde is in migrantenfamilies, op de voet gevolgd
door onderwijs.
Hun dochters nemen deze boodschappen ter harte. Ze hechten veel belang aan het huwelijk. ‘Het
hoort gewoon in onze cultuur’. ‘Een serieuze relatie hebben kan alleen als er de intentie is dat je
ook gaat trouwen.’ Samenwonen is geen optie. En op jezelf wonen, uitzonderingen daargelaten, ook
niet. Dus is trouwen de weg naar een zelfstandig leven. Het huwelijk is verbonden met het stichten
van een gezin. Dat wil echter niet zeggen dat de studentes hun loopbaan niet belangrijk vinden.
Integendeel. De ambitie om ook op werkgebied het ver te schoppen is groot. Het is én, én. Daarin
verschillen ze van de Hollandse studentes. Ze willen minder vaak stoppen met werken als er kinderen komen dan Nederlandse meisjes.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat 35 procent van de allochtone studentes zichzelf in de toekomst een
fulltime baan ziet combineren met kinderen, tegen acht procent van de autochtone studentes. Toch komen hun ambities overeen met die van de Nederlandse jonge vrouwen. Een vaste baan en dan ‘huisje,
boompje, beestje’. Dit zijn de dochters die door hun ouders gestimuleerd worden om te studeren en te
gaan werken. Het ‘Nederlandse’ model om werk en zorg door parttime werken te combineren, lijkt voor
hen een mogelijkheid om hun ambities in beide sferen waar te maken. Bovendien hebben Marokkaanse
vrouwen, en dat geldt ook voor een aantal andere allochtone bevolkingsgroepen, een ander ijzer in het
vuur. Ze kunnen meer dan Nederlandse vrouwen een beroep doen op een sterk familienetwerk voor de
opvang van hun kinderen. Moeder, maar ook zussen staan klaar.
Als er kinderen komen? Gewoon zwangerschapsverlof en gewoon daarna doorgaan met werken. Ik heb het
iets makkelijker in de zin dat ik twee zussen en twee schoonzussen thuis heb zitten. Zij kunnen op mijn
kinderen passen. Dat hebben ze ook onderling gedaan toen mijn zus nog werkte. Ik heb het er al met mijn
aanstaande over gehad. Ik heb niet voor niets twintig jaar op school gezeten. Maar ook als persoon, ik kan
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echt geen zeven dagen thuis gaan zitten of vullen met shoppen en wandelen. (Studente van Marokkaanse
herkomst, onderwijstraject havo-hbo)
De meeste moeders steunen hen in de keuze om kind en werk te combineren. Een van de Marokkaanse
moeders wenst voor haar dochter de combinatie van werk en gezin met een verwijzing naar ‘de’ Nederlanders. ‘Iedereen in Nederland doet het ook’. Zelf vindt de moeder dit verbazingwekkend, maar als
‘zij’ het kunnen dan moet haar dochter dat toch ook kunnen realiseren? Dit is dezelfde moeder die eruit
sprong als de meest traditionele. Zij vond opleiding minder belangrijk dan ‘op tijd trouwen’ en dan wel
met ‘een goede moslim’. Opleiding is niet belangrijk want ‘als moslim leer je ook veel’.
Ik heb niet echt bepaalde eisen die ik stel aan een eventuele partner. Ik vind het niet erg als hij werkloos zou
zijn, maar hij moet bijvoorbeeld wel een doel voor ogen hebben, en dus niet de hele dag op de bank hangen. Of het niet belangrijk is dat de man het geldt verdient? Nee, dat is voor mij helemaal niet belangrijk.
Waarom? We zijn in een land waar het heel normaal is dat vrouwen werken. Dus waarom dan van een man
afhankelijk zijn? (Studente van Marokkaanse herkomst, onderwijstraject mavo-havo-hbo)
Voor de dochters staat het vast dat ze blijven werken als er kinderen komen. Ze zijn feller in hun wens
dan de Nederlandse studentes, omdat er voor hen wat dat betreft een wereld te winnen is. Maar ook zij
hebben weinig concrete ideeën over hun loopbaan. Waar ze zich met hun ideeën rondom het huwelijk
richten op het erfgoed van hun moeders, staan ze met hun ideeën over werk dichterbij hun Nederlandse
sekse- en leeftijdsgenoten. Waar hun moeders zich voorzichtig verhouden tot de ‘Nederlandse’ cultuur
staan hun dochters er met beide benen stevig in.
Antilliaanse moeders en dochters
Ik zie mezelf als succesvol omdat ik bereikt heb wat ik wilde bereiken. Ik heb mijn gezin, een ideale baan,
auto’s en alle andere kleine dingen die ik heb willen bereiken. (Moeder, Antilliaanse)
Succes betekent voor mij het bereiken van mijn doel. Als je zelf gelukkig bent met datgene dat je hebt bereikt. Als je je compleet voelt en terug kan kijken op hard werken en je kan genieten van het eindresultaat,
wat dat ook mag zijn. Succes is voor mij niet gekoppeld aan opleiding of geld. (Antilliaanse studente)
Om over de ‘Antilliaanse weg’ te verhalen, hebben we het verhaal van één moeder-dochterkoppel als uitgangspunt genomen. Moeder is 38 jaar en is op haar zestiende moeder geworden van de hbo-studente die
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nu 22 is. Toen ze de leeftijd had van haar dochter, woonde ze samen met haar vriend (nu haar man). Ze
stopte met school toen haar dochter geboren werd, maar is wel blijven werken om voor inkomen te zorgen.
De vader van de studente maakte op Aruba de mts af en vertrok met het hele gezin naar Nederland ,
zodat hij de hts kon doen. Het gezin, er was inmiddels een dochter bij, keerde na een tiental jaren terug
naar Aruba, waar de man ingenieur werd in een grote olieraffinaderij.
De moeder:
Nadat we teruggekeerd waren uit Nederland, was ik 26 en had geen opleiding. Ik wist ik dat ik iets moest
gaan doen wilde ik een stabiel leven leiden. Ik heb toen deelgenomen aan verschillende cursussen en ben
uiteindelijk een managementopleiding gaan doen. Ik heb er hard voor moeten knokken maar heb uiteindelijk een goede baan die best goed verdient.
Van alle moeders die meededen aan het project ‘Succesvolle dochters’ is deze vrouw de meest ambitieuze. Ze verklaart dat zelf vanuit haar tienermoederschap en vanuit de stimulans die ze altijd van haar
ouders, vooral haar moeder, heeft gehad.
Mijn moeder heeft dat wel altijd voor ons gewild, dat we naar school zouden gaan en een opleiding zouden
volgen. Dat is haar ook gelukt want ze heeft zes kinderen en we hebben nu alle zes een goede baan. Mijn
moeder heeft alleen de lagere school gedaan, maar ze kon ontzettend goed rekenen en met mensen omgaan.
Ze was bij iedereen geliefd omdat ze heel goed kon luisteren. Een echt rolmodel heb ik niet gehad denk ik,
maar ik heb wel veel gehad aan de steun en het advies van mijn moeder. Ze heeft geen opleiding maar ze
heeft ons goed opgevoed. Ik heb veel van haar overgenomen qua opvoeding, want ik vind dat ze het supergoed gedaan heeft.
Vroeger wilde ze advocaat worden, als ze niet zo vroeg moeder was geworden was ze ook wel rechten gaan studeren, denkt ze zelf. Nu is ze blij met haar huidige werk en ze denkt dat het beter bij
haar past dan advocaat. Haar dochter volgt de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan
de Haagse Hogeschool, en wil daarna verder studeren: eerst psychologie en dan rechten, in deeltijd.
De studies die moeder voor haar zou kiezen.
Ze weet dat haar vader en ik haar 100 procent steunen. Ik wil dat ze een goede baan krijgt waar ze
zichzelf en haar gezin mee kan onderhouden, als het ooit mis moet gaan of er moet iets gebeuren met
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haar man of vriend.
Anders dan de Marokkaanse moeders, en veel sterker dan de Nederlandse, leggen de Antilliaanse moeders de nadruk op economische zelfstandigheid van hun dochters. Dit is ook niet vreemd gezien de
matrifocale cultuur in de Antillen, waar moeders vaak alleen hun kinderen opvoeden. En ook al leef je
zelf zoals de moeder uit ons voorbeeld al 23 jaar samen met de vader van je kinderen, dan nog neem je de
verhalen, de ervaringen van anderen om je heen, mee. Ze zitten in je culturele erfgoed, maken onderdeel
uit van je belevingswereld.
Het combineren van werk en gezin was voor deze moeders ook vanzelfsprekender dan voor Nederlandse
moeders. Toch geven zowel moeder als dochter aan dat vader de kost voor het gezin verdient. Juist in een
cultuur waar dit niet de gewoonste zaak van de wereld is, is dit een verworvenheid. Iets waar je trots op
kunt zijn. Wat je ook status geeft. De dochter zegt hierover:
Mijn vader is de kostwinner, maar mijn ma werkt ook gewoon. Ze doet dit niet omdat het financieel moet,
maar omdat zoals ze zelf zegt ze niet thuis wil zitten niksen. We komen niks te kort. Dus mijn moeder werkt
puur omdat ze bezig wil zijn en extra geld is altijd wel goed.
Ongetrouwd samenwonen leverde voor de ouders weinig problemen op; ze trouwden pas toen ze al meer
dan tien jaar samen waren en er twee dochters geboren waren. Hun dochter is van plan het voorbeeld
van haar ouders te volgen.
Ik wil niet trouwen omdat het moet of hoort, ik trouw wanneer ikzelf vind dat ik er klaar voor ben. Pas
als ik het idee heb dat ik mijn partner heel goed heb leren kennen, en dat is niet na een jaar of twee. Mijn
moeder heeft altijd tegen mijn zusje en mij gezegd ‘don’t rush into something, because society or anybody
says you have to, do what you feel is right’.
Net als voor de andere Antilliaanse studenten gaat de route naar succes van de dochter via Nederland.
Weg van ouders en de vertrouwde omgeving. Deze studenten komen aan in een koud land waar ze denken de taal te kennen, maar het Nederlands hier blijkt toch net wat anders dan het Nederlands thuis. Je
zou kunnen zeggen dat het volgen van een studie in Nederland de ultieme vorm van vrijheid is voor hen.
Deze ultieme vorm kan echter ook een belemmering zijn vanwege heimwee en omdat het niet eenvoudig
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is om te aarden in een vreemde omgeving, zonder je vertrouwde mensen om op terug te vallen. Steun
van ouders is er wel, maar van een afstand. Steun die meer gevoeld wordt in de aanmoediging en in de
boodschappen die de ouders hebben meegegeven.
Als het niet voor mijn familie was, zou ik het heel zwaar hebben in Nederland, of ik zou misschien nooit
mijn opleiding afgemaakt hebben. Door de kleinste dingen te doen, door bijvoorbeeld te bellen en kijken
hoe het met me gaat en kaartjes sturen heeft mijn familie mij de laatste jaren echt heel goed gesteund.
Zij is bijna klaar met haar studie. Zij heeft het gered. Niet alle Antilliaanse studenten die vanuit de eilanden hier komen, zijn zo fortuinlijk. De uitval onder hen is vrij groot en dat heeft onder andere te maken
met het feit dat ze studeren ver verwijderd van hun moederland. Daarin verschillen zij van Antilliaanse
studentes die in Nederland geboren en getogen zijn. Wat wij hier ‘de Antilliaanse weg’ noemen, is, meer
algemeen, de weg naar onderwijssucces van deze groep studenten. Deze groep is merendeels afkomstig
uit de (hogere) middenklasse, maar moet het in het dagelijks leven stellen zonder de steun van hun ouders of een vertrouwde omgeving. In hoofdstuk 5 komen we hier op terug.
Succes is...
Er blijken verschillen te bestaan tussen de succesdefinities die de moeders hun dochters voorhouden. De
Marokkaanse moeders leggen naast het geluk dat een gezin betekent, ook de nadruk op de rol die hun
kinderen gaan spelen in de maatschappij. Zij wensen voor hun dochters een opleiding, werk, een gezin
met kinderen en een goede islamitische man. En die succesformule betekent vervolgens dat zij ook zichzelf als succesvol kunnen beschouwen. Het opvoeden van de kinderen zien zij namelijk als hoofdtaak: ‘als
het met de kinderen goed gaat, gaat het met mij ook goed.’
Voor de moeders van de Nederlandse studentes omvat de definitie van succes gezin én werk. Het gaat
ze niet om carrière maken, maar om het jezelf ‘lekker voelen’ in je werk. Bovendien associeert een aantal
moeders succes met ‘hard werken’. Zij benadrukken het belang van ‘hogerop’ komen. Je moet jezelf
‘omhoogwerken’: succes betekent werken. Ook bij de dochters is te beluisteren dat succes een resultaat
is van hard werken. Iets wat je moet verdienen. Zij verwijzen naar succes in economische betekenis, maar
het eigen welbevinden is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker.

Familie en bekenden
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Niet alleen de ouders zijn van belang voor een succesvolle schoolloopbaan. Maurice Crul (2000) noemt
de hulp van oudere broers en zussen een belangrijke succesfactor in de schoolloopbaan van de tweede
generatie migrantenkinderen. Zij weten wat de mogelijkheden zijn, zij kennen de taal van de school en de
reputatie van de opleidingen. Kortom: ze zijn gids in onderwijsland. Dat in combinatie met de ambities
van de ouders voor hun kinderen, maakt dat sociale stijging vaak een familieproject wordt: als eenmaal
één kind erin slaagt om een hoge schoolopleiding te bereiken, dan kunnen de anderen volgen.
In ons onderzoek blijken de Nederlandse, Marokkaanse en Antilliaanse studentes veelal de eersten van
het gezin, die een hbo-opleiding volgen. Hun oudere broers en zussen zijn mbo’ers, met werk dat past
bij dat niveau. Als er geen oudere broers of zussen zijn die gestudeerd hebben, blijkt er meestal wel een
neef of nicht aanwezig te zijn die het goede voorbeeld geeft. En uit de gesprekken met hen blijkt dat van
de ervaring, hulp en advies van deze verwanten veelvuldig gebruik wordt gemaakt.
De steun van Marokkaanse ouders bestaat uit het praten over te maken keuzes, belangstelling voor waar
de dochter mee bezig is, in de jongere jaren van de kinderen naar schoolgesprekken toe gaan en vragen
naar huiswerk. Maar meegaan naar open dagen gebeurt weinig. Waar de ouders door taalproblemen zelf
bepaalde contacten niet konden onderhouden of inhoudelijk niet konden helpen werd het netwerk van
familie ingeschakeld om daar wel in te voorzien.
Voor mij is mijn oudste zus mijn rolmodel. Zij heeft mij altijd gemotiveerd en uitgelegd waarom het
goed is verder te studeren. Ik keek en kijk nog altijd tegen haar op. Door al het praten en advies van
mijn zus denk ik dat het me goed heeft geholpen bij het maken van mijn keuzes om door te studeren
en deze richting op te gaan met mijn studie. (Studente van Marokkaanse herkomst)
Concrete steun vanuit het familienetwerk, dat is wat we bij veel allochtone studenten tegenkomen. Oudere broers en zussen, maar ook ooms en tantes, neven en nichten. Als je ouders je niet kunnen helpen
omdat ze de taal niet spreken en het Nederlands onderwijssysteem niet kennen, zul je je advies elders
moeten halen. Docenten, maar vooral familieleden die studeren of gestudeerd hebben, steunen actief.
Die steun van familieleden kan doorslaggevend zijn, zeker bij de overgang van basisschool naar middelbare school en van middelbare weer naar het vervolgonderwijs.
Ik had een Cito-score van 540, havo/vwo. En toen heeft de leraar tegen mijn moeder gezegd: nou, ze kan
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beter naar de kopschool gaan en misschien kan ze dan wel naar de havo. Dat begrepen mijn moeder en ik
dus niet en toen hebben we mijn tante erbij gehaald. Mijn tante spreekt vloeiend Nederlands, beter dan mijn
moeder, dus zij kan zich beter uiten. Toen mijn tante om uitleg aan die leraar vroeg zei hij dat wij thuis niet
zoveel uitdrukkingen en gezegdes gebruiken en ik daarom waarschijnlijk vast zou komen te zitten. Het is
een hele discussie geweest voordat ik naar de havo kon gaan. Daar heb ik zeven vakken gedaan en ik haalde
hartstikke mooie cijfers. Al die Marokkaanse leerlingen, sommigen konden het echt wel aan maar omdat
er geen kracht van huis uit was om die gesprekken aan te gaan met de leraar, lieten ze het erbij zitten. Dat
was wel zonde hoor, want die hebben een hele omweg gemaakt. (Studente van Marokkaanse herkomst,
onderwijstraject havo-hbo)
We hebben dit vaker gehoord, leraren die de ambities temperen en schoolloopbanen van hun leerlingen
frustreren. Vanuit hun eigen vooronderstellingen vullen zij voor de leerling in wat deze wel of niet kan.
In de verhalen van de studenten die via het mbo de hogeschool bereikten, verschijnen evenzeer leraren
die ervan uitgaan dat de leerling het niet kan en daarmee een ontmoedigende rol hebben. Tegenwerking,
of niet positief reageren op leerlingen kan tot gevolg hebben dat leerlingen hun ambities opgeven, maar
kan ook werken als extra stimulans om zichzelf te bewijzen. Op zo’n moment is echter hulp vanuit het
sociale netwerk cruciaal. Het zit hem in korte, maar doorslaggevende momenten. Het verhaal van een
studente van Marokkaanse studente met het onderwijstraject mavo-havo-hbo:
Na de lagere school ben ik naar de mavo gegaan. Ze dachten dat ik de havo niet aankon. Toen ben ik me daar
gaan bewijzen, zoals het altijd gaat, je steeds weer bewijzen. Na de havo wilde ik journalistiek gaan doen.
Op de middelbare school moedigden ze dat niet echt aan. Ze zeiden dat je gemiddeld een 8 moest hebben
om zonder loting binnen te komen. Toen ben ik de pabo gaan doen.
Ik was altijd al met taal bezig. Ik heb ook nooit gewoon gelezen, was altijd aan het ontleden, bedenken wat
er in de volgende alinea zou komen, aan het kijken waarom ze bepaalde woorden gebruiken. Ik heb ook
gedichten geschreven. Op de middelbare school heb ik ze een keer aan een docente laten lezen. Zij geloofde
niet dat ik ze geschreven had. Ze zei, dat kan niet, het ene gedicht is heel droevig, het andere heeft juist
een hele vrolijke sfeer, hoe kan dat als je veertien bent? Ik weet ook niet hoe ik erop kwam, ik schreef over
relaties terwijl ik zelf nooit een relatie had gehad. Daarna heb ik nooit meer iets laten lezen aan een docent.
Vroeger was carrière belangrijk voor me, dacht ik dat ik het helemaal ging maken. Nu niet meer. Nu ambieer
ik een rustig leven. Ja, als ik journalist zou zijn geworden, zou ik er helemaal voor zijn gegaan denk ik, dan
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was ik voor het grote werk gegaan. Beginnen ergens als verslaggever en dan vervolgens naar het buitenland
om daar grote reportages te maken. Maar nu ik pabo doe, zie ik mezelf straks gewoon in een baan. Rustig.
Toch denk ik eraan om als ik klaar ben journalistiek te gaan doen in deeltijd. Maar eerst maar werken, dat
studeren kost veel geld, daar moet een keer een eind aan komen.
Aan de andere kant kunnen docenten net dat duwtje geven dat een leerling nodig heeft om een stapje
hoger te gaan. Juist voor de leerlingen die het studeren niet van huis uit hebben meegekregen is dat van
essentieel belang. Dit zijn de docenten die door de studentes als rolmodel genoemd worden. Want zowel
de moeders als de dochters noemen soms ook een onderwijzer als steun. Onderwijzers, leraren en docenten kunnen ambities van kinderen en jonge mensen maken of breken. Waar de geïnterviewden aangeven
hen als steun te hebben ervaren geven zij aan dat de onderwijzer hen liet zien dat zij de moeite waard waren, zij voelden zich bijzonder in de ogen van de onderwijzer en gingen het leren daardoor leuk vinden.
Tegenwerking vanuit school kan als resultaat hebben dat ‘je gaat vechten om te laten zien dat je het wel
kunt’, het is een stimulans. Of dat op de lange termijn ook het geval is, is de vraag omdat de betreffende
studentes wel aangeven ‘zich altijd onzeker te blijven voelen’.

Het ritme van succes
Een grote meerderheid van de studentes van de Haagse Hogeschool heeft binnen een generatie hun ouders overtroffen in onderwijsniveau in het bijzonder voor allochtone studenten, zowel jongens als meisjes.
Hier is sprake van ‘turbosucces’: succes dat op korte termijn is behaald door doorzettingsvermogen en
stimulerende ouders die hun kinderen vrijheid, tijd en geld schenken om de hoogst mogelijke opleiding te
voltooien. Tegelijkertijd lijkt dit turbosucces echter niet op korte termijn te leiden tot een andere instelling
dan hun ouders wat betreft de belangrijkste waarden in het leven. Vooral door de dochters wordt welbevinden, ‘gelukkig zijn’, de zorg voor een gezin belangrijker gevonden dan een glanzende loopbaan of een
goed inkomen. Bovendien is de vraag of studenten met weinig cultureel kapitaal het hbo in gelijke mate als
studenten met een hoog cultureel kapitaal verzilveren een diploma én met een baan op niveau.
Van de studentes die wij spraken heeft niemand het over betaald werk als manier om je te ontplooien.
Wel is er de ambitie om werk op hbo-niveau te vinden, maar dat heeft meer te maken met de angst om
‘terug te vallen’. Voor hen komt daar, ten opzichte van jongens, nog de wens bij om werk en zorg te
combineren. Turbosucces in het onderwijs leidt niet per se tot het inzetten van diploma’s op de arbeids-
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markt. De rolpatronen voor mannen en vrouwen zijn hardnekkiger dan beleidsmakers zouden willen.
Een stijging op de ladder van het onderwijs, doet gedrag van mensen niet direct veranderen. De invloed
van het ouderlijk milieu werkt door in de keuzes die deze studentes over enkele jaren zullen gaan maken.
Blijft het Nederlandse gezin er dan een van anderhalf verdieners, met een fulltime werkende vader en
een deeltijd werkende moeder? Een van de vragen in het survey ging over de ideale taakverdeling in het
toekomstig gezin. De resultaten zijn te lezen in onderstaande tabel.

Tabel 3.4: Opvattingen over de verdeling van taken in toekomstig gezin
Verdeling van taken

Man

Vrouw

Alleen betaald werk
4,8 %
1,6 %
Meer werk dan zorg
41,3 %
16,5 %
Gelijke verdeling werk en zorg
51.5 %
72,7 %
Bron: HHS Survey
2004
Meer
zorg dan werk
1,9 %
8,0 %
Alleen zorg
0,5 %
1,2 %
Een opvallende uitkomst is, dat mannen, in theorie tenminste, ook zeggen te streven naar een gelijke
verdeling van werk en zorg. Maar nog opvallender is, dat vrijwel alle studentes ervan doordrongen
lijken te zijn dat zij later op de arbeidsmarkt zullen verschijnen, ook al is het in deeltijd, terwijl bijna
dertig procent van hun moeders uitsluitend huisvrouw is. Deze verschuiving tussen de generaties is
minstens zo opvallend als het onderwijssucces van de dochters.

Conclusie
Laaggeschoolde ouders bieden veel ondersteuning waar het gaat om motivatie; zij kunnen minder concrete steun bieden in de schoolcarrière. Uit ons onderzoek blijkt dat dit voor onze hooggeschoolde
studentes op de korte termijn niet van grote betekenis is geweest. Zij hebben het wel gemist, maar, ze
maakten tegelijkertijd dankbaar gebruik van de mogelijkheden die ouders boden om ambities te realiseren. Dat geldt in het bijzonder voor de allochtone dochters, die vooral de vrijheid roemen die zij kregen.
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De vrijheid uit zich voor de Marokkaanse studentes in een uitstel van het huwelijk, en voor alle, ook
autochtone, studentes uit het kunnen uitstippelen van hun eigen levensweg.
Alle studentes zijn zeer zelfstandig: ‘eigenlijk heb ik alles zelf uitgezocht’. Deze zelfstandigheid is een
succesfactor van belang, maar kan ook tot stuurloosheid leiden. Tegelijkertijd is hun ambitie groot, ten
minste wat betreft het onderwijs: het gaat er om de gemiste kansen van de moeders alsnog te realiseren.
Soms geven moeders deze boodschap zelfs uitdrukkelijk mee: ‘Doe het niet zoals ik het heb gedaan’.
Op het eerste gezicht lijkt er weinig verschil te bestaan tussen studenten afkomstig uit laaggeschoolde allochtone en autochtone milieus: beiden krijgen te maken met ouders die wel willen helpen, maar die weinig
inzicht hebben in het hoger onderwijs, de opleidingen en de beroepsmogelijkheden. Bij nader inzien blijkt
een migrantenherkomst echter wel degelijk een rol te spelen, maar dan veel eerder in de schoolloopbaan:
op het moment waarop na de basisschool een vervolgopleiding gekozen wordt. Dan kan het allochtone
studenten parten spelen dat juist voor hen de schooladviezen lager uitpakken dan zij aan kunnen. Dat van
de hbo-studenten bijna dertig procent met een advies voor lbo, mavo of vmbo het voortgezet onderwijs
werd ingestuurd, geeft aan dat de eerste selectie aan de poort niet altijd betrouwbaar is. Daardoor kan, als
de ouders zich houden aan het advies voor hun kind, veel verborgen talent verloren gaan.
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Succes op school hangt niet alleen samen met het gezin waar studenten zijn opgegroeid, of met de houding van docenten, maar ook met het milieu waarin zij tijdens hun opleiding terechtkomen: de kring van
vrienden en bekenden, en de wijze waarop ze hun vrije tijd doorbrengen. Daarom gaat dit hoofdstuk over
de sociale bindingen van de studenten, ofwel de verschillende manieren waarop zij van elkaar afhankelijk
zijn, binnen de hogeschool maar ook daar buiten. Mensen kunnen zich, in het algemeen, op veel manieren met elkaar verbonden voelen. Voor deze verkenning leggen wij het accent op twee verschillende
vormen van binding: ‘bonding’ en ‘bridging’. Bonding betekent dan dat studenten van dezelfde ‘soort’
vooral met elkaar optrekken, of die ‘soort’ nu sekse, etniciteit, geloof, opleiding, politiek of sociaal-economische klasse is. Bridging daarentegen verwijst naar het ontstaan van gemengde netwerken, bijvoorbeeld rond bepaalde vrijetijdsbestedingen. Zijn er wat dit betreft verschillen tussen jongens en meisjes
of tussen allochtone en autochtone studenten? Wat wordt er overgedragen of met elkaar gedeeld in en
tussen groepen met betrekking tot ideeën, opvattingen en overtuigingen? Hoe kan het lidmaatschap van
een vereniging, een bijbaan of een bepaalde vrijetijdsbesteding bijdragen aan succesvol studeren? Ook
dat zijn thema’s die passen in een verkenning van onderwijssucces in Den Haag.

Godsdienst en politiek
Op grond van gedeelde gevoelens voor elkaar trekken jongeren met elkaar op. Dat maakt dat zij zich
bij elkaar thuis voelen. Wij hebben het dan over affectieve bindingen: sociale relaties die berusten op
elkaar mogen, een gedeelde belangstelling of ervaringen. Het traditionele ‘bonding’ principe in de
Nederlandse samenleving is godsdienst. De grootouders van de Hollandse studenten leefden in de
hoogtijdagen van de verzuiling: godsdienst bepaalde met wie je sportte, met wie je uitging en trouwde,
welke krant je las, naar welke school je ging en bij welke winkels je kocht. Die tijd is al lang voorbij.
In de jaren negentig van de vorige eeuw was het aandeel buitenkerkelijken opgelopen tot zo’n zestig
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procent van de Nederlandse bevolking. Verrassend is daarom het grote aandeel hogeschoolstudenten
dat met een religieuze overtuiging werd grootgebracht: 48,5 %. Daarvan noemt de overgrote meerderheid het ouderlijk milieu christelijk (39,1 %). Naast hen voegen zich studenten uit islamitische families
(5,04 %) en hindoes (2,43 %).
De religieuze overtuiging van de ouders vinden wij, deels, terug in het type basisonderwijs dat zij
voor hun kinderen kozen.
Figuur 4.1: Type basisschool dat door studenten werd bezocht

Bron: HHS Survey 2004

Weer een andere verdeling zien we in de antwoorden op de vraag naar de middelbare school: 56 %
bezocht een openbare school voor voortgezet onderwijs, 27 % een protestants-christelijke en 17 %
een rooms-katholieke.
Er is weinig te merken van de invloed van opvoeding of schooltype op de overtuiging van studenten.
Die zijn gewend om zelf te kiezen; of het nu om opleiding gaat of om godsdienst. Zij treden niet van-
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zelfsprekend in de voetsporen van hun ouders. Slechts een kwart geeft bijvoorbeeld aan een religieuze
overtuiging te praktiseren en nauwelijks 10 procent woont regelmatig (eens per week) godsdienstige
bijeenkomsten bij. De meerderheid van de studenten is kerkelijk noch kerks. Een uitzondering vormen
studenten van Turkse en Marokkaanse herkomst. Zij zijn overwegend moslim en hechten veel waarde
aan het geloof als zingeving voor het leven. Zij vinden ook dat de toekomstige partner binnen de eigen geloofsgemeenschap gezocht moet worden. De anderen denken daar voor het merendeel heel anders over.

Figuur 4.2: Welke rol speelt het geloof voor de zingeving van uw leven ?

Bron: HHS Survey 2004
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Figuur 4.3: Het is het beste als mensen een partner zoeken binnen hun eigen geloofsgemeenschap

HHS Survey 2004

Gedeelde opvattingen zijn niet genoeg om godsdienst als bindend kader te beschouwen. Het gaat ons
immers om sociale bindingen. Daarom is het lidmaatschap van organisaties minstens zo belangrijk als
het delen van een overtuiging. De Haagse Hogeschool telt drie studentenverenigingen die zich specifiek
richten op christelijke jongeren. De jongste daarvan is de Navigators Studentenvereniging Den Haag, die
niet aan een kerk of stroming gebonden is maar wel het praktiserend christendom uitdraagt. De eigen
website meldt: ‘Er is veel ruimte voor vragen en discussie, want NSV Den Haag wil een plek zijn waar ie-
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dereen na kan denken over God, Jezus en zichzelf.’ Dat gebeurt iedere donderdagavond door discussies,
lezingen en een sociëteit. Verenigingen van oudere datum zijn het christelijk gereformeerde Ars Vivendi,
met naast lezingen – ook op donderdagavond – een traditioneel pakket van studentikoze activiteiten als
borrels, sinterklaasvieringen en excursies, en de kleine christelijke, ‘evangelische’ studentenvereniging
Alpha, met wekelijkse kringavonden. Alle drie de verenigingen leggen de nadruk op de vriendschap
tussen de leden. ‘De meeste van de studenten op Alpha komen ook bij elkaar buiten de georganiseerde
avonden. Door samen met het geloof bezig te zijn en doordat we ook persoonlijke dingen delen, ontstaan
er veel vriendschappen waarvan sommige ook een heel leven blijven bestaan.’
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SARKAST*

Een gewoon studentenhuis is het niet. Weliswaar ontbreekt de aluminiumfolie op het fornuis niet. Ook is de keuken het
zooitje ongeregeld dat je verwacht aan te treffen. En staan her en der de bierflesjes van een onbekend huismerk als trofee
opgesteld. Tot zover geruststellend vertrouwd. Toch is Sarkast, het studentenhuis waar we op bezoek zijn, bijzonder.
Het onderkomen van Anne,Tim en Daan staat niet, maar drijft. De drie vrienden wonen in een boot vlakbij het Haagse
Zuiderpark. Tim en Daan studeren Informatica aan de Haagse Hogeschool. Anne Civiele Techniek.
Sarkast is een ‘kast’, jargon voor een huis waarin louter leden van de gristelijke studentenvereniging Ars Vivendi wonen.
En voor alle kasten gelden dezelfde, deels ongeschreven, regels. Zo moet de deur te allen tijde voor alle verenigingsleden openstaan. Het kan dus gebeuren dat je thuiskomt van aangenaam nachtelijk verpozen en je keuken en bank bezet
vindt door anderen.
De huiskamer van Sarkast is een en al bank. Zeven staan er, type kringloop en grofvuil. Met wat bierkratten is zelfs een
tweede rang geformeerd. ‘Tweede rang?’, protesteert Anne. ‘Zeg maar gerust eerste, je zit hier op een troon en hebt
een goed zicht op de tv.’
Ook vanavond zijn er gasten. Petra, een van hen, vertelt over het tafereel dat ze meestal aantreft als ze binnenkomt.
‘Er staan twee tv’s aan zonder geluid. Anne ligt op de bovenste bank tv te kijken. Tim en Daan zitten elk met hun eigen
laptop op een aparte bank, samen een computerspelletje te spelen.’ ‘Een beetje tot mijn ergernis’, reageert Anne. ‘Ik zit
op mijn stage al de hele dag achter dat ding en wil thuis wel wat anders doen.’
Een van de kleine irritaties die horen bij het samen onder een dak wonen. Een van de beruchtste aanleidingen voor
onderlinge wrijving is het schoonmaakregime. Hoe zit dat in Sarkast? Het schoonmaakrooster heeft maar liefst drie
weken goed gewerkt, licht Tim toe. ‘Anne houdt het meest van netjes en schoon en voert het ook uit. Ik in principe
ook, maar ik heb er niet altijd zin en Daan is er te lui voor.’ Vanuit zijn bank knikt een lachende Daan ja. Staat dit de
vriendschap niet in de weg? ‘Soms is dat wel moeilijk’, geeft Anne toe. ‘Als je aan het dweilen bent en de ander tilt zijn
voeten op terwijl jij denkt: “Hou jij die stok maar eens vast”.’
Van het christelijke is op het eerste gezicht weinig te merken. Niet in de kleding, niet in het feestgedrag. Waar dan wel
in? In het bidden voor het eten. ‘In principe dan’, relativeert Tim. Datzelfde geldt voor het uitgaan op zaterdag. In principe
niet tot zes uur ’s ochtends, omdat zondagochtend een kerkgang vast op het programma staat. Vaak gaan ze samen,
naar hun ‘huiskerk’ in Scheveningen. Op de vaste verenigingsavond op donderdag komt de bijbel altijd even op tafel.
De leden van Ars Vivendi zijn zogenoemd vrijgemaakt gereformeerd, een afsplitsing van de gereformeerde kerk
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die dateer t van de jaren veer tig van de vorige eeuw. Voor allemaal is het geloof belangrijk. Wat niet wil zeggen
dat ze ‘heilige boontjes’ zijn. Hun gedeelde religieuze identiteit maakt de band sterk en vormt een basis voor
veel gezamenlijke gein.
Met mascotte Kees bijvoorbeeld. Kees is een minuscuul aangekleed sciencefictionstiertje, dat Tim cadeau kreeg bij
een computerspel. Kees hoort bij het huis. Dat weten ze ook bij de andere kasten. Dus werd Kees ontvreemd door
een van de andere kasten. En hoewel de deur altijd openstaat, schrijft het ritueel voor dat de vreemde kastleden
binnensluipen. In dit geval door een klein raampje aan de achterkant van de boot. Anne, Tim en Daan op hun beurt
zijn met een trapje naar de etage van de andere kast geklommen en hebben daar in de donkere uurtjes een ruitje
ingetikt om Kees terug te halen. ‘Terwijl de politie voorbij reed’, glundert Tim. Kees is weer veilig.
* Eerder onder de titel ‘Geen heilige boontjes’ verschenen in Atrium, de krant van de Haagse Hogeschool. Atrium
204, jan/feb 2003.

Traditionele bindingen berusten in Nederland niet alleen op gedeelde godsdienst, maar – in het kader
van de verzuiling – ook op gedeelde politieke opvattingen. Op het eerste gezicht speelt politiek een geringe rol op de Haagse hogeschool. Uit ons onderzoek blijkt, dat slechts 4,4 procent daadwerkelijk lid
is van een politieke partij. Volgens de CBS publicatie Jeugd 2003, cijfers en feiten is van de 18-24 jarigen
echter slechts 1 procent lid van een politieke partij. Studenten aan de Haagse Hogeschool zijn dus veel
vaker lid van een politieke partij dan hun leeftijdgenoten in het algemeen. Dat geldt in het bijzonder voor
studenten van Hindoestaanse komaf.
Het geringe aandeel studenten dat lid is van een politieke partij betekent niet, dat zij geen belangstelling
hebben voor politiek: 49 procent van de studenten zegt goed tot zeer goed op de hoogte te zijn van de
politieke actualiteit. Vooral studenten met een islamitische achtergrond vallen daarbij op: van hen noemt
61 procent zich goed geïnformeerd. Mogelijk hangt dit samen met de politieke aandacht voor onderwerpen die hen persoonlijk raken, zoals het integratiebeleid, fundamentalistische islam, terrorisme en de
oorlogen in Afghanistan en Irak. Tegelijkertijd zijn juist deze islamitische studenten het minst vaak lid
van een politieke partij. Voor hen zijn etnische bindingen een veel belangrijker organiserend principe.
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Etniciteit
Dat gedeelde etniciteit voor de allochtone studenten van de Haagse Hogeschool veelal belangrijker is
dan gedeelde godsdienst, blijkt uit het bestaan van verschillende studentenverenigingen voor studenten
met een islamitische achtergrond. Enerzijds is er de Eurasia Debating Society, die werd opgericht door
Turkse studenten. Behalve debatten organiseert Eurasia ook andere activiteiten, zoals culturele avonden,
studiereizen, uitstapjes, survivaltochten, sport, en volksdansen.
MashriQ, sinds 2003, is ook een vereniging voor islamitische studenten, maar dan vooral voor de groep
die afkomstig is van het Indisch subcontinent of daar, via Suriname, wortels heeft. De jonge vereniging
is bijzonder actief met lezingen over de islam, manifestaties, optredens en vieringen van islamitische
hoogtijdagen. Hoewel de vereniging op de hogeschool geassocieerd wordt met Pakistaanse studenten, is
daar volgens MashriQ geen sprake van. De eigen website meldt: ‘De activiteiten worden niet alleen door
één bepaalde bevolkingsgroep bezocht, maar zijn een mooie mix van jongeren van vooral Indiaas-Pakistaanse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse afkomst. Deze verscheidenheid is dan ook
heel goed terug te zien in verschillende programmaonderdelen en bij de hapjes en drankjes, die geregeld
tijdens activiteiten worden geserveerd.’
Ten slotte kent Den Haag een actieve afdeling van het landelijke Hindoe studentenforum: op het eerste
gezicht een religieuze studentenvereniging, maar in feite vooral gebaseerd op de etnische binding tussen
Hindoestanen. Net als bij de andere etnische studentenverenigingen zien wij ook hier aandacht voor de
‘eigen’ feesten, zoals de viering van Divali, en het versterken van de onderlinge band.
Overigens houdt het ledental van dit soort verenigingen niet over. Volgens een insider heeft de Hindoestaanse vereniging zo’n honderd leden en de Turkse Eurasia debating society niet meer dan 150.
Daarnaast zijn er nog veel kleinere verenigingen voor Chinese en voor Koerdische studenten.

MENSEN SAMEN BRENGEN

Naast de verenigingen is het Haags Studentenpastoraat actief. Ook daar worden voor de studenten gespreksgroepen, eetavonden en een jaarlijks abdijweekend georganiseerd.
Christiaan Ravensbergen, de studentenpastor, ziet zichzelf liever als iemand die verschillen overbrugt, dan als prediker
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voor eigen parochie. Hij kiest voor ‘bridging’: ‘Het is een natuurlijke reactie om je veilig in je eigen groep op te sluiten,
bijvoorbeeld in eigen verenigingen voor allochtone of autochtone studenten, maar dat lost niets op. Ik probeer juist
mensen uit verschillende religies bijeen te brengen om samen te eten en te spreken.’
‘Een Antilliaans meisje dat hier kwam, was geschokt dat er op school nooit over God gesproken wordt. Pas na een
jaar ontdekte ze dat een ander meisje in haar klas ook religieus was. Het gaat me in feite om het communiceren over
levensvragen. Dat is toch een competentie in het hbo? Overal moeten ze over mee kunnen praten, maar religie? De
Haagse Hogeschool vermijdt het. Het is een open en neutrale school zeggen ze dan. Maar jezelf kunnen bevragen, dat
is echt leren. Dat hadden we toch vroeger een “Bildungsideal” genoemd?’
Ravensbergen is, aan de zijlijn, ook actief in het onderwijs met een keuzemodule voor alle studenten over levensvragen
in een multiculturele samenleving. ‘Daar deden vorig jaar vijftien studenten aan mee, waaronder twee Marokkaanse
jongens… Die spraken voor het eerst in de acht jaar dat ze elkaar kenden over hele andere dingen en ook al waren
het vrienden, nu voor het eerst ontdekten ze kanten die ze niet eerder gezien hadden. Ik nodig ook studenten met hun
ouders uit. Komt er een Hindoestaanse vrouw vertellen dat ze uitgehuwelijkt was en dat geeft dan een herkenning bij
de Marokkaanse jonge meisjes, dwars door de religie heen. Of discussie over seks voor het huwelijk, waar een zwaar
evangelistische jongen toch niet zonder meer tegen was. Kregen ze later onderling weer ruzie over, omdat hij het christelijk geloof niet puur genoeg had voorgesteld aan de anderen.
Ze hebben allemaal wel dat missionarisachtige: wij zijn beter. Dat zie je ook bij allochtone verenigingen, die hebben last
van charismatische figuren van buiten de club, die invloed krijgen en zorgen voor onrust en ruzie. Er is iets ontstaan als
een zware en een lichte islam. Je ziet sommige meisjes elke week donkerder hoofddoekjes dragen en strakker om het
hoofd en dan zeggen de anderen: zij is al zover, wij zijn nog niet zo ver als zij. ‘

Klasse
Naast religieuze, politieke en etnische bindingen is, in het algemeen, een derde manier van ‘bonding’
heel belangrijk: binding door een gedeelde sociaal-economische status of achtergrond: de mix van economisch, sociaal en cultureel kapitaal. Daarbij gaat het vooral om afhankelijkheden op het gebied van
materiële hulpbronnen die men nodig heeft om te voorzien in de behoeften. In ons survey onderzochten
wij de samenstelling van het inkomen van de student en het inkomen van hun ouders. Bijna 84 procent
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blijkt studiefinanciering te ontvangen, maar 61 procent daarvan vindt dat onvoldoende om van te kunnen
leven. Daarom wordt het inkomen aangevuld met een bijbaan of met een bijdrage van de ouders. Dat
levert arme en rijke studenten op.
Figuur 4.4: Het gemiddelde netto maandinkomen van studenten
Bron: HHS Survey 2004

De meeste ouders (bijna 77 procent) dragen minder dan een kwart aan dit maandinkomen bij, maar ruim
zeven procent betaalt meer dan de helft ervan. De omvang van de ouderlijke bijdrage is onafhankelijk
van hun inkomens, hoewel er wel een lichte trend zichtbaar is dat de bijdrage toeneemt, naarmate dat
inkomen hoger is. De studenten blijken overigens gemiddeld slecht op de hoogte van de financiële mogelijkheden van hun ouders. Bij de antwoorden op de vraag naar het netto huishoudinkomen van ouders
of verzorgers, bleek ruim veertig procent gekozen te hebben voor ‘weet niet’ of ‘blanco’. (zie figuur 4.5)
Naast studiefinanciering en ouderlijke bijdrage vormt de bijbaan de derde inkomstenbron voor de meeste studenten. De omvang daarvan blijkt behoorlijk te variëren. Zoals verwacht werken de meeste deeltijd- en duaalstudenten meer dan twintig uur per week, maar dat blijkt ook te gelden voor ruim 5 procent
van de voltijdse studenten. De anderen besteden (veel) minder tijd aan betaald werk. Eenderde werkt
bijvoorbeeld niet meer dan 10 uur per week, terwijl er ook nog steeds studenten zijn zonder bijbaan.
Het soort werk dat studenten doen varieert, net als de wijze waarop ze een betaalde baan bemachtigen.
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Studenten van buiten Den Haag verkiezen meestal een bijbaan in hun woonplaats, anderen vinden werk
via een uitzendbureau.
Figuur 4.5: Het gemiddelde netto maandinkomen van ouders en verzorgers
Bron: HHS Survey 2004

HET UITZENDBUREAU

Studentalent is een uitzendbureau voor studenten dat gevestigd is in de Haagse Hogeschool. Na de oprichting, in 1994,
als HSWS, Haagse Stichting Werk voor Studenten, werd het in 2004 een BV met vestigingen in verschillende steden. In
tegenstelling tot andere uitzendbureaus betaalt Studentalent netto per uur uit, en maakt het gebruik van een speciale
belastingregel voor studenten en scholieren.
Volgens Raymond Sterrenburg van Studentalent benadrukt het uitzendbureau dat de opleiding van de student altijd vóór
de bijbaan gaat. ‘Elk jaar schrijven zich ongeveer duizend nieuwe studenten in en elk jaar zijn er ongeveer drieduizend studenten voor ons aan het werk, in bijbanen vanaf drie uur per week. Gemiddeld werken de studenten via ons wat meer,
van zo’n acht tot twintig uur per week. We zien dat in de loop van de opleiding het aantal gewerkte uren toeneemt. Ze
beginnen met weinig, en dat wordt in de loop van de tijd meer, met werkpieken in de zomervakantie en de kerstvakantie.’
Ongeveer de helft van de banen past bij de studierichting. Studenten commerciële economie hebben bijvoorbeeld een
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vaste bijbaan in de telemarketing; en studenten van andere economie-opleidingen doen administratief werk. Bij sociale
opleidingen past zorg en kinderopvang; bij facility management horeca en bij informatica een baan in de ICT- sector.
De andere helft is ‘simpel’ werk, zoals verhuizen, werken in een loods, receptie, het vouwen van mailings, het interviewen van mensen op straat. Dit zijn meestal losse banen. Ook maakt de Haagse Hogeschool zelf gebruik van het
uitzendbureau, als er behoefte is aan tijdelijke krachten, om te helpen bij open dagen en diploma-uitreikingen en bij het
surveilleren bij toetsen.
Studentalent beschouwt met name de vaste bijbaan tijdens de studie als een bijdrage aan de opleiding. Dat soort
werk kan bijvoorbeeld gelden als ‘elders verworven competentie’, die recht op vrijstelling geeft, bijvoorbeeld voor een
verplichte stage.
Volgens Sterrenburg maakt het uitzendbureau geen onderscheid tussen studenten op zoek naar een bijbaan, maar houdt
wel rekening met de vaardigheden die voor het werk nodig zijn: ‘Bij telemarketing wordt verwacht dat iemand ABN
spreekt. Een Limburgs accent of een Surinaams accent zijn dan allebei nadelig. En soms is bepaalde kleding verplicht. Studenten van de PABO kunnen bijvoorbeeld vanaf hun derde studiejaar voor de klas staan; en een rooms-katholieke school
kan dan als eis stelen dat er geen hoofddoek wordt gedragen. Daar houden we rekening mee. En we geven ook wel
feedback op taalgebruik en gedrag. Het is maar net wat er voor het werk nodig is: allochtonen zijn vaak wat beleefder en
autochtonen vaak wat vlotter en losser. Bepaald werk vereist bepaalde vaardigheden en die willen wij leveren.’

Op het eerste gezicht lijkt sociaal-economische klasse geen erg belangrijke rol spelen in het Haagse studentenleven. Vraag is echter of klassenverschillen geen rol spelen, of dat ze er wel zijn maar minder op de
voorgrond treden. Een blik op de studentenverenigingen doet het laatste vermoeden. Naast de hiervoor
besproken studentenverenigingen telt Den Haag ook drie meer traditionele verenigingen voor studenten
van de hogeschool en andere opleidingen. En hoewel de verenigingen zelf expliciet aangeven open te
staan voor iedereen, blijken ze elk, en met name de oudste, door anderen geassocieerd te worden met
bepaalde sociaal-economische milieus. Wij noemen ze hier, omdat elk van de verenigingen er de nadruk
op legt dat zij de meest geschikte plaats zijn om vrienden te maken, mensen te vinden die bij de studie
kunnen helpen. Zij bieden met andere woorden een integrerend kader voor studenten die niet meer bij
hun ouders wonen. ‘Er is altijd wel iemand te vinden die dezelfde opleiding als jou doet en je dus kan
helpen. Op deze manier is een studentenvereniging niet alleen gezellig maar het is ook nog handig voor
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je studie. Het is gewoon een kwestie van netwerken en je studie is een eitje!’ vertelt de website van de
jongste vereniging aan potentiële leden.
Omdat de drie verenigingen toegankelijk zijn voor elke in Den Haag studerende of wonende student, gaat
hun reikwijdte de Haagse Hogeschool te boven. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de geschiedenis van de oudste,
de Haagsche Studenten Vereeniging (HSV), die werd opgericht door Leidse en Delftse spoorstudenten.
Deze vereniging vertoont alle trekken van de studentencorpora in universiteitssteden: een monumentale
sociëteit, disputen en jaarclubs, een senaat als bestuur, diësvieringen en eigen studentenhuizen, en een
reünistenvereniging. Hoewel de HSV het imago van ‘conservatieve, brallende ballen’ bestrijdt, gaat het in
de ogen van veel hogeschoolstudenten nog wel om een chique vereniging waar je niet zo maar bij komt.
Voor die hbo-studenten is een andere vereniging toegankelijker, HSC INTAC van Zwijndrecht, met een
gebouw, vlak bij de Haagse hogeschool, waar geborreld kan worden. Ook Intac heeft disputen, jaarclubs,
gala-avonden en op dinsdag- en donderdagavond een sociëteit.
De derde, jongste en inmiddels met zeshonderd leden de grootste van de Haagse studentenverenigingen
is ten slotte Pallas Athene, die opgericht werd door studenten van de Haagse Hogeschool. Ook Pallas
is trots op de eigen sociëteit, disputen, jaarclubs, feesten en studentenhuizen, maar kenmerkt zich daarnaast door veel sportieve activiteiten. Zo heeft Pallas Athene een eigen rugbyteam, eigen hockeyteams,
een voetbalteam en een bijzondere band met een gezelschap roeiers.

PELARGOS

Pelargos is de studentenroeivereniging van Den Haag. Ze ‘wonen’ nu nog in bij de roeivereniging De Laak. Plannen
liggen op de tekentafel voor een eigen accommodatie voor de vijftig leden, vlak bij een grote studentenflat aan de Neherkade. Zij roeien omdat je dat samen met een groep doet. Het sociale leven van de vereniging is voor hen belangrijk
want er worden veel activiteiten georganiseerd en volgens een van de bestuursleden toch ‘een bepaald soort mensen’
trekt bij wie je je thuis voelt. ‘Mensen van sociaal-culturele opleidingen zullen niet zo snel bij ons aankloppen.’
De ouders van de leden zijn meestal hooggeschoold met een goede baan of eigen onderneming. Hun netwerk wordt
gebruikt voor de vereniging, bijvoorbeeld om auto’s voor vervoer te lenen. Dat er geen allochtone studenten lid zijn
van Pelargos lijkt de bestuursleden niet te verbazen: ‘Dat komt omdat de drempel te hoog is; er wordt alcohol
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gedronken en wij slapen gemengd.’
De aanwas voor de vereniging komt voornamelijk uit die economische en technische opleidingen die in Nederland
zeldzaam zijn. De studenten van deze opleidingen komen vaak van ver en wonen niet thuis. Zij zijn daarom op zoek
naar een verenigingsleven, activiteiten en contacten. ‘Die willen wat maken van hun studententijd.’ Dat verklaart ook de
goede contacten tussen de roeivereniging en de studentenverenigingen. Over de hogeschool is het bestuur minder tevreden: ‘docenten hebben bijvoorbeeld geen begrip voor het feit dat je bestuurswerk doet en willen geen uitzondering
maken als het gaat om het inleveren van stukken.’ Voor studiegenoten is het ook lastig, omdat je geen tijd hebt om met
hen samen opdrachten te maken, terwijl groepswerk wel vaak verplicht is.’
‘De hogeschool zegt zo persoonlijk te willen zijn voor studenten. Dat is echt onzin. Je moet zelf overal achter aan. Dat
is niet verkeerd hoor, maar zeg het dan niet.’ Omgekeerd houdt de vereniging wel rekening met de opleiding: ‘Je kunt
niet zeggen: we gaan nu zes keer per week trainen. Dat is slecht voor de studie. En in de tentamenperiodes doen we
het als vereniging wat rustiger aan. ‘ Zelf zien de bestuursleden wel voordelen aan het lidmaatschap. Niet alleen kunnen
zij geleerde vaardigheden – management, omgang met mensen, vergaderen, brieven schrijven – in de praktijk brengen,
maar ook helpen ouderejaars de jongeren van dezelfde opleiding.

Leefstijl
Als je aan het de studenten zelf vraagt, dan noemen ze heel andere kenmerken als verklaring voor het met
elkaar optrekken, dan de ‘traditionele’ bindingen die wij hiervoor bespraken. Zij hebben het over sport
bijvoorbeeld, of houden van dezelfde muziek, kleding, films, taalgebruik, haardracht, of bepaalde delen van
het Haagse uitgaansleven. Dat alles samen noemen wij leefstijl.
De relatie tussen bindingen die berusten op leefstijl en andere sociale bindingen is complex. Zo stellen
Wilterdink en Van Heerikhuizen (2003) dat leefstijl ook fungeert als vehikel ter bestendiging van sociale
ongelijkheid over de generaties. Een leefstijl zou dus de subtiele drager zijn van ‘nieuwe’ klasseverhoudingen. Hoe dan ook, voor jongeren geldt tegenwoordig dat leefstijl belangrijk is als bindend mechanisme,
belangrijker dan bindingen op grond van godsdienst, politiek, etniciteit en klasse. Echter, in de voorgaande
paragrafen hebben wij al gezien dat een strikte scheiding moeilijk te maken is. De discussies over seks voor
het huwelijk bij de christelijke studentenverenigingen, de viering van eigen feesten en de organisatie van
maaltijden bij de etnische verenigingen laten al zien hoe godsdienstige, etnische en sociaal-economische
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bindingen verweven zijn met leefstijl. Moslim-studenten drinken geen alcohol, Hindoestanen eten geen
rundvlees, roeiers slapen gemengd. Traditionele bindingen blijken deels samen te vallen met bindingen op
grond van leefstijl: studenten die dezelfde sport beoefenen, in hetzelfde uitgaanscircuit verkeren, hetzelfde
consumptiepatroon hebben, of een muzikale voorkeur delen.
Figuur 4.6 De studenten en andere Nederlandse jongeren vergeleken
Bron: HHS Survey 2004 en CBS-publicatie Jeugd 2003, cijfers en feiten

In ons survey stelden wij vragen over roken, het gebruik van alcohol, de sportbeoefening en andere vrijetijdsbesteding van de studenten. Daaruit blijkt dat er wat dat betreft grote verschillen bestaan.
Zo drinkt 29 procent van de studenten geen alcohol, terwijl bijna tien procent meer dan acht glazen per
week gebruikt. Zoals te verwachten zijn de laatsten voor het overgrote merendeel autochtone mannen.
De overgrote meerderheid (73 procent) rookt niet, maar bijna negen procent zegt in de loop van de dag
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meer dan vijftien sigaretten te roken. Een zelfde soort verschil zien we bij sport en lichaamsbeweging:
bijna 75 procent van de studenten komt minimaal drie keer per week een half uur in beweging, terwijl
tegen de veertig procent lid van een sportvereniging is. En op de zeer algemene vraag of men zich gezond
voelt, antwoordt een ruime meerderheid (88 procent) bevestigend, terwijl toch veertien procent een
chronische lichamelijke aandoening blijkt te hebben. Ook voelt de meerderheid zich gelukkig en niet
depressief. Vergeleken met Nederlandse jongeren tussen 18 en 24 jaar in het algemeen, blijken de Haagse
studenten een relatief gezonde en gelukkige groep te vormen.
Op grond van dit soort gegevens kunnen wij geen groepen studenten definiëren, die geneigd zijn met
elkaar om te gaan omdat ze dezelfde leefstijl delen. Maar wel blijken er andere verschillen te bestaan:
vrouwen drinken minder dan mannen en voelen zich vaker niet gezond. En onder de geheelonthouders
zijn studenten van Marokkaanse en Turkse komaf oververtegenwoordigd; opnieuw een voorbeeld van de
invloed van godsdienst – de islam – op leefstijl en een daarmee samenhangende voorkeur voor omgang
met gelijkgestemden.
Ook sport lijkt in dat verband een rol te spelen. Zo beschrijft Peter in den Bosch, de coördinator van
Hogeschoolsport, waarvoor zo’n tien procent van de studenten zich ingeschreven heeft, dat men vooral
of individueel sport of in de eigen etnische groep. Hoewel wij in ons survey niet naar de soort sport vroegen die studenten beoefenen, zijn er gegevens uit een andere bron: de studie Sportdeelname Den Haag
(2003). Daaruit blijkt dat van de leeftijdscategorie waar de hogeschoolstudenten bij passen, 18-25 jaar,
41 procent zegt regelmatig te sporten, 31 procent doet dat nooit of incidenteel en de rest noemt de eigen
sportbeoefening onregelmatig (Sportdeelname Den Haag 2003, tabel 5.1). De toptien van de meest beoefende sporten in Den Haag onder deze leeftijdscategorie laat zien hoe individualistisch jongeren sporten:
op nummer 1 en 2 staat fitness, voor conditie respectievelijk kracht. En op 4 en 5 volgen de zwemmers,
joggers, trimmers en andere hardlopers. De belangrijkste teamsport is voetbal, op nummer 3. De andere
sporten waarvoor een partner nodig is, tennis en dansen, zijn 7e en 9e in de reeks, terwijl positie 8 bezet
wordt door de fietsers. Skeeleren en skaten sluiten de rij, op 10.
De Haagse Hogeschool sluit bij de voorkeur voor individualistische sportbeoefening aan met een aparte
fitnessruimte in de sporthal van de school, aerobiclessen en badminton- en tafeltennisinstuiven. Ook
worden er cursussen golf, schaatsen, skieën, snowboarden, sportklimmen en skeeleren/skaten gegeven.
Het probleem van de coördinator is, dat de inschrijvingen voor de verschillende sporten per jaar sterk
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fluctueren: ‘het ene jaar is badminton in en dan weer volleybal en basketbal’. En als het om teamsporten gaat, blijken de teams zichzelf mono-etnisch samen te stellen. Daar kan een sportcoördinator niets
aan verhelpen.

PORTRET VAN EEN HBO-SKATEBOARDER: LEEFSTIJL OF SPORT?

Ian woonde in Wassenaar en nu in Den Haag, ‘omdat je hier beter kunt skaten’. Hij begon op zijn vijftiende en is nu
als twintigjarige al een veteraan. ‘Skaten is een fysieke sport, soepel in je eigen lichaam zitten, zelfverzekerd eigen
acrobatiek maken. Ik heb er veel over nagedacht waarom ik het doe. Er zijn maar negen of tien goeie skaters in Den
Haag. Er komen er wel steeds meer, paar jaar geleden waren we maar met een paar, nu doen enkele meisjes het
ook. Ik verwacht wel meer meisjes omdat de media van die babes afbeelden met een plank, ‘nou dat wil ik ook’ en
dan merken ze dat het erg moeilijk is, ze vallen en dan is het snel over. Je moet doorzetten wel vier jaar lang, dan pas
begin je goed te worden. Dan krijg je een individuele stijl, iets van je zelf, dat niemand kan aanraken. Het is een lang
proces. Je gaat nog meer je best doen als het lukt. Maar het is ook een groepsgebeuren, je kunt het niet in je eentje,
je moet aangemoedigd worden door vrienden die ook skaten. Echt een vriendenclub, de motivatie komt van de
anderen en die krijg je als je een trucje goed kunt, waar je zolang aan hebt gewerkt.’ Maar zijn sport betekent ook pijn
lijden. Hij is al een keer wakker geworden in het ziekenhuis en heeft al vier keer iets gebroken en zijn enkelbanden
gescheurd. ‘Skating is rough, not such a neat occupation, je moet taai zijn, angst onder ogen durven zien.’ En het gaat
ook om gezien worden en de leefstijl die daarbij past: ‘je bent met jezelf bezig, je bent helemaal met je plank bezig.
Dat maakt je arrogant, denken de mensen, niemand kan het aanraken, sommigen zeggen asociaal. Je bord schiet door
en raakt iemand die je in de weg loopt, maar dat is niet de bedoeling. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dan zeggen skaten is iets voor randgroepjongeren. Ik zie in een halve seconde of iemand een skater is, aan de houding, hoe
die zijn handen houdt, schoenen en kleding ook. Maar we lachen ons dood in het café om diegenen die een plank
kopen om op te zitten. Bij het Spui zie je ze op de plank zitten, ja alles in orde kleding en schoenen en zo, maar zitten.’
Het centraal gelegen Spui plein is een plek: als een theater waar je gezien kunt worden door passanten en door
mensen die op de tribune zitten, maar de ideale plek is het niet. ‘Bij het Paleis van Justitie in Dan Haag, daar heb
ik nog boetes aan overgehouden. Ze komen daar vanuit Utrecht, Eindhoven zelfs Leeuwarden. Maar het mag niet,
hebben ze bordjes opgehangen, maar het is openbaar terrein. Die bankjes zijn niet van hen, zijn van openbaar terrein.
Het mooiste zou zijn een oude loods te krijgen, tegen wind en regen. We zijn er wel mee bezig. Dat wil zeggen de
Haagse Skate Unie doet dat, maar dat is maar één iemand. Ik wil hem wel helpen maar ben geen lid. Ik moet creatief met de tijd omgaan, voor school en dan vier dagen werken in een bar. Ik kan wel wat beters krijgen maar dit is
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gegarandeerd geld elke maand, ik moet mijn huur betalen en boarden. Soms is het stressen dan word ik van, oh jé,
haal ik het allemaal wel. Ja we spreken wel over school. Dan zeg ik tegen die 16 jarige jongen iets over school. Die
doet dan zo van: hè jij en school? Ik ben ook gestimuleerd door Koos, een andere skateboarder, om iets te halen,
heb de havo gedaan en nu hbo.’

In het verhaal van Ian is te beluisteren hoe belangrijk de contacten met leeftijdgenoten met dezelfde
leefstijl zijn voor onderwijssucces. En ook bij de roeivereniging wordt goed zichtbaar hoe bindingen door
studenten worden opgebouwd en onderhouden, die zij zelf beschouwen als bruikbaar in het kader van
hun studie. In feite verkiezen de roeiers, net als de leden van de andere ‘traditionele’ studentenverenigingen een leefstijl die lijkt op het traditionele studentenleven in universiteitssteden en die hen moet voorbereiden op de goede baan die bij hun opleiding past. Hieronder vatten wij deze leefstijl samen in een
‘portret’, dat niet berust op één enkele student, maar op een conglomeraat van gegevens en impressies.
Daarna volgt een aantal andere portretten die een bepaalde leefstijl vertegenwoordigen en de invloed die
die heeft op het onderwijssucces van de student.
Klassieke student
Hoewel de studenten zelf grote verschillen zien – iedereen is per slot van rekening een uniek individu
– kiezen wij voor heldere contrasten. Daarom worden de jonge liberalen van Intac en de ‘barbies’ van
Pallas Athene samengevoegd met traditionele HSV-leden tot een type student, dat zich modelleert naar
de Leidse corpsstudent. Zo’n student rookt, drinkt, woont bij voorkeur in een dispuutshuis en is actief in
een studentenvereniging. Om uit te gaan is niet alleen de eigen sociëteit in trek, maar ook het gebied rond
het Plein, met cafés als Momfer de Mol en na afloop, op donderdagavond laat, een gehaktbal in de snackbar. Dit type student loopt gemakkelijk studievertraging op door verenigingswerk en een druk sociaal
leven, maar moet van thuis (een autochtoon, hoger geschoold milieu) wel afstuderen. Als het om jongens
gaat heeft een studierichting waarmee geld te verdienen is, de voorkeur. De meisjes hebben belangstelling voor kunst en cultuur. De klassieke student voelt zich thuis in het Haagse studentenleven, maar
zou willen dat er meer voor studenten te doen was in de stad en dat de hogeschool wat meer rekening
hield met buitenschoolse activiteiten. Het netwerk van de vereniging en van de ouders kan dienst doen
om bij de opleiding te helpen, terwijl ook de kans op een baan na de studie groot is door de inzet van
datzelfde sociale netwerk. De optelsom van sociaal en cultureel kapitaal van dit type student garandeert
bij voldoende intellectuele vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn of haar maatschappelijk succes.
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Bewoner van pension mama
Hoewel wij ook hier weer het benodigde voorbehoud moeten maken, blijkt duidelijk dat een groot
aandeel van de hbo-studenten de studietijd beschouwt als een voortzetting van de middelbare school.
Zij zijn thuis blijven wonen en richten zich in de vrije tijd op het sociale leven van de eigen woonplaats
buiten Den Haag. Hun ouders hebben een opleiding en een werkkring op mbo-niveau, en zijn voor het
merendeel autochtoon, hoewel sommigen afkomstig zijn uit Suriname. De jongens zijn waarschijnlijk lid
van een lokale sportvereniging; de meisjes houden meer van aerobics, maar ze kunnen zich ook bezig
houden met vrijwilligerswerk in de vrije tijd. De kennissenkring van de middelbare school is nog steeds
belangrijk. Als bijverdienste is een (kleine) bijbaan in trek. Matigheid is doordeweeks meestal hun credo.
In het weekend wordt er uit de band gesprongen, in het eigen dorp, in eigen kring.
De hbo-opleiding werd gekozen omdat het beroep aantrekkelijk leek. De jongens zijn te vinden bij
technische opleidingen; de meisjes hebben een meer maatschappelijke oriëntatie.Ze willen snel afstuderen, en richten hun studie zo effiëcient mogelijk in. De oriëntatie van dit type student op Den Haag
als studentenstad is gering. Zij zijn zeer beslist als het gaat om hun toekomstige woonplaats. Geworteld
in de streek blijven zij het liefst wonen waar zij vandaan komen. Van daaruit gaan zij later ook een baan
zoeken, als het niet anders kan niet per se op hbo-niveau, of zij voegen zich bij de stroom forensen die
dagelijks naar de stad pendelt.
Hagenese moslim(a)
Belangrijker dan de gedeelde godsdienst is voor deze student de etnische herkomst. Die is Marokkaans
of Turks. Zij zijn vaak opgegroeid in een Haagse achterstandswijk en wonen thuis temidden van de familie. Alcohol is taboe, terwijl de meisjes zich beperkingen (laten) opleggen wat betreft uithuizigheid. De
laaggeschoolde ouders steunen de ambities van hun kind, maar kunnen weinig praktische hulp bieden.
Ook hun sociaal netwerk levert wat dat betreft weinig op. Deze student is zich zeer bewust van zijn herkomst en ontleent veel aan zijn godsdienst voor het dagelijks leven. Dat bemoeilijkt contacten met andere
studenten. Er is weliswaar een sterke band met de familie en een droom over een glanzende toekomst
met een goede baan, maar er zijn ook grote risico’s: als je veel van jezelf eist, wordt falen een drama. De
meisjes hebben wat vaker gezondheidsproblemen, de jongens kunnen botsen met docenten door een
gebrekkige interculturele communicatie. Als hij of zij al sport, dan is dat binnen de eigen etnische groep.
Daar zal ook de toekomstige partner gezocht worden. Hoewel de kans op uitval niet denkbeeldig is,
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zijn dit vaak wel begaafde studenten die pas durven overstappen naar de universiteit, als docenten dat
stimuleren.
Wij zouden deze drie leefstijlportretten kunnen aanvullen met andere, die model staan voor kleinere
aandelen hogeschoolstudenten: de Antillianen met heimwee bijvoorbeeld, die een zeer groot risico op
uitval lopen zoals wij in het volgende hoofdstuk zullen zien, of de internationale uitwisselingsstudenten,
of de ‘crea-babies’; de meer alternatieve studenten die zich mengen met die van het conservatorium en
de academie voor de beeldende kunst en die op donderdagavond te vinden zijn rond de Grote Markt
en in Het Paard bij de ‘Naschoolse opvang’ van Acku. In feite vormen de studenten van de Haagse Hogeschool daarom een eilandenrijk, een complex geheel van netwerkjes die zich om wat voor reden dan
ook tot elkaar aangetrokken voelen en die aan dit sociale netwerk de steun proberen te ontlenen om de
studie met succes te voltooien. De enige plek waar studenten hun eigen voorkeuren opzij moeten zetten
is in feite de opleiding. Daar worden zij wel ‘gedwongen’ om aan het overbruggen van tegenstellingen te
doen, omdat zij in werkgroepen meestal willekeurig bij elkaar gezet worden.

Conclusie
Om een onderwijsloopbaan succesvol te voltooien is niet alleen het financieel, sociaal en cultureel kapitaal dat studenten van huis uit mee krijgen van belang. Ook tijdens de opleiding wordt dat kapitaal vergroot, enerzijds door de aard van de studie die tal van vaardigheden aanreikt, anderzijds door het sociaal
netwerk dat de student ontwikkelt. Het zou veel te ver gaan om te stellen dat wie je kent belangrijker is
voor succes in het onderwijs dan wat je kent, maar het maakt zeker uit.
Opvallend in onze rondgang langs de soorten bindingen die studenten op de hogeschool ontwikkelen
en in stand houden, is de neiging om vooral om te gaan met jongeren uit dezelfde milieus. Hoewel alle
formele verenigingen, van welke signatuur dan ook, benadrukken dat het hen vooral gaat om de ‘levenslange’ vriendschappen die zullen ontstaan, om intellectuele ontplooiing en om het feit dat hun club voor
iedereen open staat, zoeken studenten naar ‘ons soort mensen’, of het nu gaat om religie, etniciteit of
sociaal-economische klasse, ook al doen zij dat niet bewust. En dat betekent dat studenten die met veel
kapitaal aan hun studie beginnen dat niet gemakkelijk kunnen delen met minder kansrijke studenten.
Natuurlijk zijn er individuele ‘cross-overs’. Zo kent iedereen de Hindoestaanse economiestudent, die
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niet alleen als DJ studentenfeesten opluistert, maar ook fanatiek ADO-Den Haag fan is. Maar in het
algemeen geldt dat de studenten vooral in het eigen maatschappelijk ‘hokje’ blijven zitten, met daardoor
zeer uiteenlopende kansen op succes in het hoger onderwijs en later op een interessante, passende baan.
En hoewel de hogeschool in het kader van de opleiding studenten dwingt om samen te werken, blijkt
de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Daardoor kunnen studenten uit de boot vallen, degenen die
niet passen in de groep en die niet op een andere manier aansluiting kunnen vinden bij medestudenten.
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Niet iedereen die de Haagse Hogeschool als student betreedt, verlaat de school met een hbo-diploma.
Velen haken af, waarvan een groot deel al in het eerste studiejaar. In dit hoofdstuk staan wij stil bij deze uitvallers. Hoewel, in het algemeen, schooluitval als een belangrijk persoonlijk en maatschappelijk probleem
wordt gezien, geldt dat niet voor alle studenten die de hogeschool vaarwel zeggen. Een aantal van hen gaat
verder op een universiteit, anderen beseffen dat een andere hbo-opleiding beter aansluit bij hun belangstelling en talenten. Daarom gaan wij eerst in op de aard en omvang van de uitval. Om daar meer inzicht
in te krijgen raadpleegden wij relevante studies en een exit-dossier. Ook spraken wij met acht decanen en
stafleden van de hogeschool die met in- en uitstroomvraagstukken belast zijn. In die gesprekken werd onze
invalshoek vooral bepaald door de vraag hoe en in welke mate schooluitval een belemmering vormt voor
sociale mobiliteit en op welke wijze herkomst (etnisch en sociaal-economisch) een rol speelt.

Uitval
De cijfers van de HBO-raad (april 2004) tonen aan dat, landelijk gezien, van alle studenten die een hbo-opleiding beginnen, nog geen 52 procent binnen vijf jaar het diploma haalt. En na acht jaar is het studierendement nog nauwelijks verbeterd: dan heeft 57 procent van de studenten een diploma op zak. Voor de Haagse
Hogeschool zijn deze cijfers nauwelijks anders: bijna de helft van de eerstejaars haalt de eindstreep niet.
De uitval is het grootst in het eerste studiejaar. Vaak gaat het dan niet om studenten voor wie het hbo
te hoog gegrepen is. Men staakt weliswaar een bepaalde opleiding, maar studeert verder op een andere
(hbo) opleiding.
Een decaan:
Dat zijn switchers. Die komen op het spreekuur met de mededeling dat de lesinhoud tegenviel en dat ze
het na een korte snuffelstage in een bedrijf het wel helemaal gezien hadden. Die gaan dan iets anders doen.
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In het begin van het eerste studiejaar, in september en oktober, switchen veel studenten van de ene opleiding naar de andere omdat ze er achter komen dat ze niet de juiste studiekeuze maakten. Daarna is er een
tweede periode met relatief veel uitval, in februari van het eerste studiejaar, na de eerste kennismaking
met de beroepspraktijk. Ten slotte is er een uitvalpiek in de maanden juni en juli, met name door het vertrek van studenten die in het eerste jaar niet genoeg studiepunten haalden, maar ook doordat studenten
na het behalen van een hbo-propedeuse verder kunnen studeren aan een universiteit.
Dat studenten aan de opleiding beginnen met ambities wordt zichtbaar in de HBO-Instroommonitor, een
landelijk overzicht. In 2003 was twaalf procent van de hbo-studenten die aan een opleiding begonnen
van plan om aansluitend een masteropleiding te gaan volgen, 35 procent overwoog deze stap, 15 procent
was dit niet van plan en 39 procent wist het nog niet.
Een bepaalde opleiding staken betekent zeker niet dat een student is afgeschreven. Een van de decanen
die wij spraken schat dat slechts twintig procent van de uitvallers definitief ophoudt met studeren. De
overigen zijn ‘switchers’: ze stappen over naar een andere opleiding of een deeltijdopleiding binnen de
instelling of zetten hun studieloopbaan elders voort.
Een decaan:
Echte uitvallers zijn anders dan switchers. Ik had iemand die zei: een mbo diploma vond ik wel genoeg.
Vooral mijn ouders zagen een hbo-diploma wel zitten. Dus toch maar aan de slag. De opleiding boeide helemaal niet; veel te veel theorie. Ik wil gewoon de praktijk in en geld verdienen.
De decanen die wij spraken over dit type ‘echte’ uitvallers, droegen een scala aan belemmeringen en problemen aan om de uitval te verklaren. Faalangst bijvoorbeeld en een laag zelfbeeld, isolement – het gevoel
alleen voor de studie te staan –, het ontbreken van zelfvertrouwen en wilskracht, gebrek aan motivatie,
concentratieproblemen, niet kunnen samenwerken en stress. Vooral een combinatie van problemen zou
funest zijn voor onderwijssucces. Zo noemden de decanen ook gezondheid – en verslavingsproblemen,
financiële problemen, een gespannen en problematische privé – of thuissituatie (ruzie, scheiding, geweld,
relatieproblemen) problemen in de werksfeer of het niet aankunnen van de combinatie van betaald werk,
zorg voor het gezin of voor de ouders en studie (vooral bij deeltijdstudenten). Ook werd het niet kunnen
omgaan met vrije tijd genoemd als oorzaak van uitval, doordat uitvallers overdadig veel vrije tijd hadden en
daardoor alles uitstelden. Andersom komt het ook voor dat te weinig vrije tijd leidt tot mindere prestaties.
Uit de beschouwingen van de decanen zou men kunnen opmaken dat vooral meer psychologische belem-
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meringen en problemen de belangrijkste oorzaken van uitval zijn. Maar dat beeld wordt anders als wat
precieser gekeken wordt naar de categorieën studenten die een grote kans op uitval hebben.

Verschillen in uitval: etniciteit
Er is een karakteristiek verschil tussen opleidingen wat betreft het percentage studenten dat in de loop
der tijd de studie staakt. Vooral de technische opleidingen vallen op door relatief lage percentages uitval.
Volgens een decaan impliceert een technische opleiding een beroep met status en een goed inkomen.
En ‘daar gaat men voor’. Dat doorzetten en volhouden om later iets te bereiken zou vooral gelden voor
allochtone studenten. Inderdaad blijken in de technische opleidingen relatief meer autochtone dan allochtone studenten hun opleiding te staken.
Dat gaat echter niet op voor alle studenten. In het algemeen is de uitval juist groter onder de allochtone
studenten. Zo bestond het aantal studiestakers binnen de Haagse Hogeschool in 2002 voor 38,8 procent
uit autochtone studenten en voor 61,2 procent uit allochtone. Voor dit verschil wordt door de decanen
een aantal verklaringen aangedragen.
In het algemeen zijn allochtone studenten wat ouder als zij de hogeschool betreden omdat zij vaker een
schoolloopbaan met omwegen achter de rug hebben. Uit landelijk onderzoek van Crul en Wolff (2002)
blijkt dat oudere studenten een groter risico te lopen om uit te vallen. Daarnaast zijn er meer switchers
onder de allochtone studenten. En ook dat geeft een groter risico op een instabiele studieloopbaan. Ten
slotte verwijzen de decanen naar de studiemotivatie en maken daarbij een onderscheid tussen extrinsieke
(datgene wat de studie later oplevert aan status en inkomen) en intrinsieke (belangstelling voor de inhoud
van de studie) motivatie. Een extrinsieke motivatie zou vaker voorkomen onder allochtone studenten en
dat zou hen kwetsbaar maken tijdens de opleiding. Ook ontberen deze studenten steun uit de omgeving,
omdat men daar weinig weet over het hoger beroepsonderwijs, terwijl ze tegelijkertijd de druk van de
omgeving voelen om te presteren.
Andere onderzoekers hebben de problemen van allochtone studenten ook in verband gebracht met de
Nederlandse onderwijscultuur en tekorten op het gebied van studievaardigheden (cf. Joukes en Severiens, 2001). Maar dat betekent niet dat alle allochtone studenten dezelfde problemen hebben. In de
technische opleidingen hebben zij juist minder schooluitval dan autochtone studenten in die sector. Ook
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herkomst speelt een rol. Het staflid van de Haagse Hogeschool dat belast is met het diversiteitsbeleid
en zich met name bezig houdt met de migrant-studenten van de Antillen, wijst op de grote uitval onder
deze studenten, die ver van huis en in een taal die net even anders is dan het Nederlands van de Antillen studeren. Een voorbeeld: in 2003 schreven zich 123 Antilliaanse studenten in bij de hogeschool; 51
daarvan kozen een opleiding in de sector economie. In 2004 waren daar nog maar 17 van over: een uitval
van 65 procent!
Ook andere migrant- studenten scoren volgens Echo, expertisecentrum diversiteitsbeleid, hoog. Men
komt in de zomer naar Nederland en start de studie in september: een culminatie van aanpassingsproblemen, cultuurshock in het algemeen, en ten slotte de confrontatie met een heel andere onderwijscultuur
dan men gewend was, met veel ruimte voor zelfstandigheid, eigen studieplanning en een open omgang
met docenten. Studenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, die meestal vanaf het begin van
de basisschool in Nederland onderwijs volgden, doen het daarom volgens de decanen veel beter dan
internationale studenten die pas bij het begin van hun hbo-opleiding in Nederland arriveren.

Verschillen in uitval: klasse
In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen sociaal-economische herkomst en
onderwijssucces. Daarin werd vooral aangetoond dat studenten uit lagere milieus extra inzet en inspanning moeten leveren in het hoger onderwijs om dezelfde resultaten te halen als studenten uit hogere
sociale milieus: kenmerkende verschillen in sociaal en cultureel kapitaal spelen daarbij een rol. In de
Studentenmonitor 2000 concluderen Hofman e.a. dat van de studenten aan universiteiten meer dan
eenderde ouders heeft die zelf ook universitair geschoold zijn. Dat ligt anders voor de hbo-studenten,
35 procent van de eerstejaars hbo-studenten heeft zelfs ouders met een laag opleidingsniveau. Bij het
wetenschappelijk onderwijs is dit 15 procent. Andere onderzoekers toonden aan dat er een samenhang
is tussen de hoogte van het ouderlijk inkomen en het onderwijssucces van hun kinderen (Kuhry, 1998).
Dit alles betekent niet dat er een rechtstreekse samenhang is tussen sociaal-economische herkomst en
schooluitval. In een recent onderzoeksverslag constateren Korteweg e.a. (2003) op grond van een analysemodel waarin ook naar andere variabelen dan opleiding van de ouders werd gekeken (persoonskenmerken van de student, motivatie, omgeving), dat de invloed van het opleidingsniveau van de ouders
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snel afneemt tijdens de schoolloopbaan. Als vwo-leerlingen niveau 6 bereikt hebben, – de hoogste klas
– dan blijkt het ouderlijk milieu nog nauwelijks een rol van betekenis te spelen voor de kans op uitval.
Ook hiervoor, in het hoofdstuk ‘Van huis uit’, vertelden studenten met laag opgeleide ouders al, dat zij
weliswaar alles zelf moesten uitzoeken, maar dat dat geen grote hindernis was geweest op de hogeschool.
Ook bij een analyse van de oorzaken van uitval op de Haagse Hogeschool blijkt de sociaal-economische herkomst niet rechtstreeks een rol te spelen. Weliswaar lopen allochtone studenten, met vaak
laag opgeleide ouders, meer risico op uitval dan autochtone, maar dat hoeft niet aan hun herkomst te
liggen. Want ook blijkt dat deeltijdstudenten vaker uitvallen dan voltijdse studenten en mannen vaker
dan vrouwen. Volgens de decanen gaat het altijd om een combinatie van factoren; bijvoorbeeld de
zwaarte van het combineren van de studie met een baan of met andere taken, gevoegd bij de studiemotivatie, de druk van de omgeving, de inhoud van de opleiding en de aard van het onderwijs. Het
meest kwetsbaar blijken dan vrouwelijke allochtone deeltijdstudenten, die niet alleen de zorg voor het
eigen gezin maar ook voor ouders of schoonouders hebben. In hun problematiek wordt zichtbaar dat
niet klasse of etnische herkomst als zodanig de verklaring is voor de relatief hoge uitval van allochtone
studenten, maar dat het meestal gaat om een optelsom van factoren.

Academische sociale integratie
Hiervoor werd uitval vooral besproken als een zaak van individuele studenten, die – door een combinatie
van kenmerken – meer of minder kans op uitval hebben. Maar op het vaak moeizame proces dat leidt tot
het staken van de studie is meer van invloed dan alleen de persoonlijkheid of herkomst van de student.
Ook de schoolomgeving doet er toe: de docenten, de mede-studenten, de schoolcultuur, de ‘verkeerde’
studiekeuze. Wij vatten deze factoren samen in de aan Tinto (1987) ontleende begrippen ‘academische
integratie’ en ‘sociale integratie’. Academische integratie verwijst naar processen en situaties die rechtstreeks betrekking hebben op de inhoud van de opleiding, zoals betrokkenheid bij de studie, motivatie,
maar ook de uitdaging van de studie. Sociale integratie verwijst naar de netwerken en steunsystemen
waarin studenten ingebed zijn, binnen de hogeschool maar ook daarbuiten.
Wij krijgen zicht op de academische integratie van de Haagse Hogeschool studenten door het jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek, de Reflector. De resultaten in het jaar 2003 laten zien dat 56 procent van de
studenten tevreden is over het niveau van hun opleiding. 48 procent zegt dat de opleiding overeen-
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komt met de verwachtingen die men had voordat men met de studie begon en 40 procent zou dezelfde
opleiding niet opnieuw kiezen. Deze bevindingen tonen aan dat globaal genomen ongeveer de helft
van de studenten min of meer teleurgesteld is, hetgeen niet wijst op een hoge mate van academische integratie. Die teleurstelling of de verkeerde studiekeuze komen ook terug in wat studenten zelf zeggen
over de reden om de studie te staken. En de geïnterviewde decanen bevestigen dat.
Uitvallers voelen zich niet thuis, uitgedaagd en geprikkeld binnen de opleiding. Vaak ontdekt de student
dit al in een vroeg stadium, maar sukkelt toch dikwijls veel te lang door met alle nare gevolgen van dien.
Opleidingen zouden veel sneller op dit type student moeten inspelen.

BESPIEGELINGEN VAN EEN DOCENT

Tien eerstejaarsstudenten zitten bij elkaar in een projectgroep. Iedereen doet zijn zegje. Iedereen behalve Alejandro. Ik
vermoed dat Alejandro uit de Antillen komt, ook vermoed ik dat hij taalproblemen heeft. Hij deed veel langer dan de
rest over het lezen van de opdracht, bovendien weet ik dat Antilliaanse studenten die van overzee komen om hier te
studeren vaak taalproblemen hebben. De studie-uitval onder deze groep is schrikbarend hoog. Wat zal ik doen? Als ik
het laat gaan ben ik bang dat hij steeds verder in zijn schulp kruipt. Dan heeft hij straks een onvoldoende en/of krijgt hij
van de groep op zijn lazer omdat hij ‘meelift’.
Alejandro komt langs nadat ik hem een e-mail had gestuurd. Hij vertelt dat hij al een andere studie heeft geprobeerd
maar daar zijn P niet in twee jaar heeft gehaald. Hij vertelt dat hij probeert ‘geen nieuwe Antilliaanse vrienden te maken’.
Hij wil meer Nederlands spreken, onder elkaar spreken ze Papiemento. Ook zegt hij veel actualiteitenprogramma’s op
tv te kijken, zoals B&W. ‘Is dat een goed idee als ik beter Nederlands wil leren?’ Ja, hartstikke goed Alejandro. Dat helpt
bij het vergroten van je woordenschat. En veel lezen helpt ook. Ook geef ik hem het advies zijn Antilliaanse vrienden
niet te vergeten. Ze delen dezelfde ervaringen en kunnen elkaar dus ondersteunen.
Een volgende bijeenkomst zien we een hele andere Alejandro. Hij heeft zich heel goed voorbereid, is niet meer bang
om zijn mond open te doen. Hij wordt gezien en gehoord. Als we een paar bijeenkomsten later de rollen verdelen
voor een rollenspel, meldt hij zich spontaan aan als vice-fractievoorzitter. Alejandro is er nog lang niet, maar met wat
ondersteuning moet hij een eind komen.
In datzelfde groepje zit ook Khalid. Khalid is Marokkaans. Type straatschoffie. Woorden als achterlijke sukkel rollen met
te veel gemak zijn mond uit. Als ik hem daarop aanspreek, antwoordt hij, ‘maar het is toch ook zo’.
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Khalid is een ongeleid projectiel. Hij lijkt geen benul te hebben wat studeren in het hoger onderwijs inhoudt. Maakt geen
verschil tussen het buurtplein en de collegezaal. De neiging is groot om hem weg te zetten als een typische allochtone
jongen. Een Marokkaan. Het beeld mag duidelijk zijn.
Gelukkig zit in dezelfde groep ook Mimoen. Mimoen is ook Marokkaan en een heel ander verhaal. Mimoen is heel rustig,
beschaafd. Intelligent. Een tikje te bescheiden als je het mij vraagt. Bescheidenheid vermengd met een laconieke houding.
Hij is jong, net zoals alle studenten die rechtstreeks van de havo naar het hbo doorstromen. Onwennig beweegt deze
groep zich door de hogeschool, nog niet zo goed wetend wat van hen als student verwacht wordt. Hij gaat het liefst
in de buurt zitten van Fatih (Turks) en Khalid. Zal wel iets met herkenning, met veiligheid te maken hebben. Begrijpelijk,
maar ook jammer. Hij loopt zo het gevaar meegesleurd te worden. Niet dat ik bang ben dat hij in een soort Khalid
verandert, wel ben ik bang dat hij zich door in het subgroepje te verschansen zichzelf, en zijn kwaliteiten, niet genoeg
laat zien. Hoe krijg je hem zover dat hij Khalid en Fatih meetrekt in plaats van andersom?
In hoeverre is gedrag cultureel bepaald? En om welke cultuur gaat het dan? Is Khalid niet eerder typisch Haags dan
typisch Marokkaans? Voor Jochem, een van de andere studenten is het in ieder geval duidelijk. ‘Khalid is een toffe gast.
We lijken ook wel op elkaar, alleen is hij echt Haags en ben ik Leids.’
Wat te doen met Khalids gedrag? Laten passeren lijkt me niet de goede strategie. Hiermee redt hij het straks niet in zijn
stage, en zeker niet op de arbeidsmarkt. Het feit dat hij Marokkaans is, helpt hem daarbij niet. Aan de andere kant: een
student moet de kans krijgen te groeien. Maar gaat dat vanzelf? Hoe kunnen wij als docenten jongeren als Khalid een zetje
in de goede richting geven? De botte bijl werkt averechts, met de mantel der liefde bedekken echter is zeker zo funest.

Hoe belangrijk de rol van de hogeschool is, blijkt uit de stellingname van het Interstedelijk Studenten
Overleg. Dat suggereert dat hbo-instellingen in voorlichting en werving dikwijs een te rooskleurig en
onrealistisch beeld schetsen van hun opleidingen. Een ander probleem is het grote aantal opleidingen
dat wordt aangeboden. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Decanen raken aankomende studenten de draad kwijt in de wirwar van honderden opleidingen. Het maken van de juiste studiekeuze is een ingewikkeld proces en eist veel van een student. Men raakt vertwijfeld en onzeker, wordt
laks (je moet toch wel iets kiezen) en voelt zich niet gemotiveerd. Volgens een decaan is duidelijk dat
studenten die uitvallen vanaf het begin van hun opleiding eigenlijk niet wisten wat zij wilden bereiken.
Hun keuze was daardoor niet doelbewust. Juist de uitvallers blijken een onjuist en onrealistisch beeld te
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hebben van de studie die men uiteindelijk kiest. Ook zijn de verwachtingen te hoog. De opleiding blijkt
dikwijls totaal anders dan verwacht of het beroep schrikt hen bij nader inzien toch af. Voor de opleiding
Industrieel Product Ontwerpen (IPO) bijvoorbeeld blijken kennis van betavakken en techniek net zo
belangrijk als creativiteit en artistiek inzicht.
Je valt achterover als je hoort welke voorstellingen studenten in hun hoofd hebben van deze studie. Het is
echt wel iets anders dan leuke tekeningen maken. Ach ja, en dan ook nog het punt dat het begrip ‘ontwerper’ indruk maakt op feestjes. Je begrijpt dat menig student een harde landing maakt in de opleiding.
Maar het is niet alleen een verkeerde studiekeuze die tot uitval leidt. De recente Hbo-Instroommonitor
toont aan dat het studenten ook ontbreekt aan vaardigheden voor een goede academische integratie.
Zo blijken ze in de propedeuse moeite te hebben met het zelfstandig werken aan grote opdrachten en
projecten, het bijhouden van een logboek of portfolio, het maken van probleemanalyses, de vakinhoud
en het samenwerken met andere studenten. De decanen onderschrijven deze uitkomst. En een tekort aan
vaardigheden kan een student de das omdoen. Ook leerstijlfouten kunnen aanleiding geven tot uitval.
Je staat verbaasd over het aantal studenten dat de mist ingaat door een slechte studieplanning en manier
van werken. Sommigen verliezen zich in de theorie en vergeten de beroepspraktijk, anderen kunnen de
theorie niet toepassen en een grote categorie kijkt helemaal niet in een boek. Dan gaat het fout, vooral als
de studiebegeleiding niet in orde is.
Een gebrek aan academische integratie blijkt een rol te spelen bij uitval in het eerste stadium van de studie,
als de gekozen studierichting niet de juiste blijkt te zijn of als studenten niet voldoende vaardigheden bezitten of verwerven. Dat hoeft op zich geen ramp te zijn. Zo’n eerste jaar kan immers ook beschouwd worden
als een oriëntatiefase, waarin de student beslist of een hbo-opleiding bij hem of haar past. Ernstiger is, dat
ook tijdens het verdere verloop van de opleiding contacten met docenten en de aard van het onderwijs een
student kunnen doen besluiten om te vertrekken. De leeromgeving of schoolcultuur is daarom een belangrijke factor bij het verklaren van studie-uitval. Met die algemene term vatten wij zaken samen als organisatorische knelpunten en knelpunten in de begeleiding en ondersteuning, de inrichting van het onderwijs en
de didactische talenten van docenten.
Decanen van de Haagse Hogeschool wijzen erop dat voor veel uitvallers de studielast te hoog is. De In-
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stroommonitor laat zien dat een meerderheid van de studenten die ontevreden is over ‘de aansluiting’ van
het hbo met het middelbaar onderwijs vindt dat de eisen in de propedeuse te hoog zijn. Een derde van de
ontevreden studenten is daarentegen van mening dat de eisen te laag zijn. Belangrijk in de schoolcultuur
is daarom de mate waarin de opleidingen en docenten in staat zijn studenten uit te dagen, en betrokken te
laten zijn bij de studie. Uitvallers klagen erover dat opleidingen daar niet in slagen, vooral niet in het creëren
van een stimulerende en prettige leeromgeving. Men voelt zich niet thuis.
Uitvallers missen ook professionele steun en begeleiding en individuele aandacht. Volgens Crul en Wolff
(2002) hebben vooral allochtone uitvallers dit soort klachten: tweederde van hen heeft slechte ervaringen
met studiebegeleiding. En zowel blijvers als uitvallers blijken zeer kritisch over de professionaliteit en ondersteuning van docenten. Ten slotte struikelt menig student over organisatorische tekortkomingen. Met
name wordt geklaagd dat er te weinig serieuze aandacht is voor hun klachten. Volgens een decaan verricht
een kwartiertje aandacht dikwijls wonderen. Ook worden er volgens hem eerder te weinig dan te veel
schouderklopjes uitgedeeld.
Academische integratie, hoe belangrijk ook, blijkt echter niet het meest bepalende aspect bij uitval.
Ook sociale integratie is relevant. Als het gaat om de mensen die een student stimuleren in het onderwijs staan docenten en decanen niet op de eerste plaats. Voor de studenten die meededen aan het
survey ziet het rijtje van belangrijke anderen er, in volgorde van belangrijkheid, als volgt uit: ouders
(29,6 %), vrienden (19.2 %), broers en zussen (6,3%), leeftijdgenoten (5,9%), decaan (4,2 %), andere
familie (4 %), idolen/voorbeelden (2,5%).
Sociale integratie
Sociale integratie verwijst naar de sociale netwerken waarin de student is ingebed. Die kunnen de motivatie om de studie vol te houden versterken, maar ook verminderen. Volgens de Reflector, het studententevredenheidsonderzoek van de HHS/TH Rijswijk, van 2003 vinden studenten contact met medestudenten
heel belangrijk. Het hebben van een ‘studiemaatje’ kan uitval voorkomen, stellen de decanen. Maar het
netwerk dat men raadpleegt over studiezaken omvat ook anderen. Volgens ons survey hebben studenten
regelmatig overleg over de studie met vrienden en kennissen (38,3%), ouders/verzorgers (26,9%), broers
en zussen (8.3%), ooms en tantes (0,7%) en niet gespecificeerde anderen (25,5%). Dit rijtje laat opnieuw
zien hoe belangrijk de familienetwerken van de studenten zijn. En wat dat betreft blijkt opnieuw welke
rol sociaal kapitaal speelt bij onderwijssucces, ofwel in welke mate een student in staat is om hulpbronnen
(diensten, geld, informatie, emotionele steun) aan te boren in het eigen sociale netwerk.
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Al eerder in deze verkenning is beschreven dat bepaalde categorieën studenten, bijvoorbeeld uit lagere
sociale klassen of etnische groepen, minder relevant sociaal kapitaal bezitten omdat zij in hun omgeving
weinig hooggeschoolde mensen hebben. Dat zien wij terug bij de studiestakers. Wanneer het eigen familienetwerk weinig te bieden heeft en de student veel moeite heeft met het inzetten van andere bronnen
van sociaal kapitaal, dan is de kans op uitval groot. Daarbij gaat het ook om het bezit van sociale vaardigheden zoals het vinden van studievrienden, het vermogen om samen te werken met andere studenten en docenten of om bij problemen tijdig naar een mentor of tutor te stappen. Decanen stellen, dat
studiestakers vaak te solistisch opereren en te laat een beroep doen op de steun – en hulpsystemen in de
hogeschool en daarbuiten.
Het ontbreekt hen aan netwerkvaardigheden. Ze modderen veel te lang in hun eentje door is mijn ervaring. Uit schaamte mag de thuissituatie en zelfs de vriendenkring niets vernemen. Met name allochtone
studenten zitten met dit probleem. Sommige studenten zijn zeer vindingrijk in het bedekken van slechte
studieresultaten. Je staat verbaasd hoe lang sommige studenten, nota bene ten koste van zichzelf hun
hoofd in het zand steken. Veel opleidingen staan dat ook veel te lang toe. Meestal knapt er iets bij deze
studenten als er ook nog andere problemen om de hoek komen kijken. In de prive-sfeer bijvoorbeeld. De
knopen die wij moeten ontwarren bij deze studenten, dat is geen geringe opgave. Dikwijls moet er extra
steun worden ingeschakeld.
In het licht van dit soort opmerkingen is het onrustbarend dat van de studenten in ons survey ruim
een kwart aangeeft nooit samen met medestudenten te studeren of tentamens voor te bereiden,
terwijl 47 procent dat maar eenmaal per maand of minder doet.

DE KLAS

De vijftien afdelingen van de Haagse Hogeschool met meer dan 35 opleidingen hanteren alle een klassengrootte
van ongeveer 25 studenten, die dagelijks met elkaar omgaan. Ten behoeve van werkgroepen, simulatiespelen of
opdrachten wordt zo’n klas vervolgens vaak in kleinere groepjes opgedeeld, die samen iets moeten presteren. Wij
bestudeerden een groep van tien eerstejaars studenten die samen een klus moesten klaren: het observeren van
jongeren. Er is een Turkse studente die meteen qua uiterlijk uit de toon valt. Niet omdat zij een hoofddoek draagt,
maar omdat zij zich van de andere sportief geklede studentes onderscheidt door een jurk, modieuze schoenen en
een tot in de puntjes verzorgd kapsel. Een van de andere studentes is een fanatiek handbalster. Zij speelt voor de
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ploeg van haar dorp en traint elke woensdag voor de nationale selectie. De handbalster heeft maar weinig tijd
om te ‘socializen’ zoals ze het noemt. Toch ligt ze beter in de groep dan de Turkse, die weinig gegevens inbrengt.
Haar verweer dat zij ‘s avonds niet naar buiten mag en dat zij haar broer moet meenemen als ze de straat op
gaat, lever t haar geen sympathie op. De andere groepsleden besluiten dat zij haar schrale oogst moet compenseren door een andere taak op zich te nemen.
De twee jongens in de groep blijken moeizaam te communiceren. De een is een Hageneze straatvoetballer ;
de ander, uit het Gooi met een bijbaantje thuis, een verwarde knaap met een lange jas en lange verhalen uit de
provincie over zijn moeder die zijn was doet. Behalve in de kantine en in een werkgroepruimte van de hogeschool komen de studenten een keer bijeen op de kamer van een groepslid. Zij showt trots de spiksplinternieuwe kamer, de spulletjes die ze van thuis heeft meegenomen en de computer die haar vader voor haar kocht.
Opnieuw is het eerder bonding dan bridging wat we zien. Sommige meisjes voelen zich onmiddellijk thuis met
bijval over de meubels en de computer ; maar de jongens zitten er onwennig bij: ‘thee met een smaakje!’ Het
laatste nieuws van deze groep? Dat de Turkse studente stopt met haar studie.

Kwetsbare groepen
Na onze rondgang langs het complex van factoren dat tot het staken van de studie leidt, is opnieuw gebleken dat één categorie bijzonder kwetsbaar is: de allochtone studenten. Hun schoolloopbaan gaat niet over rozen. Eerder onderzoek laat zien dat ze weliswaar vaker instromen in
het hoger onderwijs dan in het verleden, maar ook dat ze gemiddeld meer moeite hebben met de
studievoortgang dan autochtone studenten en vaker uitvallen (Van den Berg, 2002, Crul en Wolff,
2002). Dit kan geïllustreerd worden met enkele landelijke cijfers. Het totale aantal studiestakers
in het hbo was in 2002 1920. De meerderheid daarvan (61 procent) was autochtoon, maar gecorrigeerd voor de aandelen allochtone en autochtone hbo-studenten, blijken allochtonen vaker uit te
vallen. Van alle allochtone studenten die instromen in het hoger onderwijs, haalt 21 tot 25 procent
het derde jaar niet. Voor autochtone studenten is dat aandeel 17 procent.
Volgens het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (ECHO) zijn er duidelijke verschillen tussen
allochtone studenten die hun studie volhouden en de uitvallers. De eersten hebben minder problemen thuis, een betere beheersing van de Nederlandse taal, maken optimaal gebruik van de stu-
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diebegeleiding en gedragen zich anders als zij zich realiseren dat zij een ‘verkeerde’ studiekeuze
maakten. Vooral dat laatste is heel belangrijk, omdat allochtone studenten eerder dan autochtone
geneigd lijken te stoppen met studeren als een opleiding niet bevalt, in plaats van te switchen naar
een andere studierichting.
Opmerkelijk is dat de allochtone studenten nauwelijks afwijken van de autochtone als het gaat om
persoonlijke problemen die tot studieuitval kunnen leiden. Ook blijken allochtone studenten wat
betreft academische integratie met dezelfde problemen en valkuilen te kampen als autochtone. Zij
noemen zelf vaak studie- en studeerproblemen als de directe aanleiding om de studie te staken.
Ook een verkeerde studiekeuze, het gevoel niet te passen tussen medestudenten, het zakken voor
een tentamen waarvoor hard is geleerd, kunnen reden zijn om te stoppen.
Volgens een decaan is het eerste jaar voor met name allochtone studenten dikwijls een ware vuurproef. En menig student klaagt erover dat de docenten niet beschikken over voldoende capaciteiten op intercultureel terrein. Er worden omgangsfouten gemaakt. Soms ervaren studenten vormen van discriminatie, hoe indirect ook. Volgens Crul en Wolff voelen opvallend veel allochtone
studenten zich eenzaam en buitengesloten op school. De decanen erkennen dit probleem, maar
zij wijzen er ook op dat ‘taalproblemen’ een rol spelen en het missen van ‘soortgenoten’ die als
studiemaatje fungeren. Want hoewel de aandelen allochtone studenten op de Haagse Hogeschool
relatief groot zijn, betekent dit niet dat iedereen op een bepaalde opleiding een verwante ziel treft.
Het belangrijkste verschil tussen allochtone en autochtone studenten lijkt een verschil in sociale
integratie en sociaal kapitaal te zijn. Veel allochtone ouders wensen dat hun zoon of dochter zo
hoog mogelijk op de sociale ladder eindigt, maar ze zijn vaak slecht op de hoogte van de structuur en mogelijkheden van het hoger onderwijs. Daarin lijken zij op de ouders van autochtone
studenten die afkomstig zijn uit een milieu waarin weinig hoog geschoolden te vinden zijn. Ook
voor deze studenten geldt, dat de studiestakers het gevoel hebben dat men de naaste omgeving
teleurstelt, (financieel) benadeelt en verdriet bezorgt.
Een belangrijk verschil is echter, dat veel allochtone studenten kinderen van migranten zijn, die
huis en haard verlaten hebben om het beter te krijgen en hun kinderen een goede maatschappelijke positie te bezorgen. Dan komt het falen in het onderwijs nog harder aan, zowel bij de student
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als de ouders. Die achtergrond geeft ook de studiemotivatie een andere kleur. Volgens enkele
decanen zouden allochtone studenten de hogeschool vooral zien als een sleutel voor een hoge
maatschappelijke positie. Opmerkelijk vaak wordt door allochtone studenten tijdens open dagen
gevraagd ‘via welke studie kan ik directeur worden?’.
Uit de resultaten van een enquête onder studiestakers van de opleiding Informatica in het studiejaar
2001/2002 blijkt dat veertig procent van de studenten het eens is met de stelling dat persoonlijke omstandigheden (mede) de reden zijn om te stoppen. Het blijkt dan onder andere te gaan om de zwaarte van het
combineren van werk en studie, de situatie thuis, ziekte, inkomen, reisduur en heimwee. Voor 37 procent
was vooral de zwaarte van de studie de reden om te stoppen, met name de inhoud van sommige modules,
het theoretisch gehalte, het taalgebruik in de studieboeken, het gemis aan voorkennis en de vereiste zelfstandigheid. Bijna de helft van de ondervraagden noemt de manier waarop het onderwijs gegeven werd –
te weinig begeleiding, gebrek aan kwaliteit, te weinig uitleg, verplicht groepswerk, te weinig herkansing.
De sfeer op de opleiding ten slotte scoort minder hoog als reden om de studie te staken dan de praktische
inrichting van het onderwijs: de slechte bereikbaarheid van docenten, het tekort aan computers, gebrek
aan informatie over de studievoortgang en aan studiebegeleiding.

KANS OP UITVAL

Uit ons onderzoek blijkt dat het staken van de opleiding alleen begrepen kan worden uit een een complex van factoren,
die voor iedere student via een eigen persoonlijke optelsom leidt tot een beslissing die geleidelijk tot stand komt. Maar
ondanks de grote individuele verschillen, willen wij toch in navolging van Crul en Wolff vier typen studenten onderscheiden met een meer of minder grote kans op uitval.

De gedreven student
Er zijn studenten, die al in een vroeg stadium en dikwijls op jonge leeftijd weten welk beroep zij onder de knie willen
krijgen. Bij dit type student is sprake van een sterke intrinsieke motivatie. Via de gekozen opleiding kan men eindelijk
dromen werkelijkheid laten worden. Het zijn met andere woorden ‘gedreven studenten’, die zich willen ontplooien
en kennis willen verwerven om iets te worden. Als zij voldoende intellectuele vaardigheden bezitten om de studie
aan te kunnen, is de kans op uitval gering.

De sociale student
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Het tweede type student heeft op de middelbare school nog geen duidelijk beeld van wat men wil gaan studeren
of later wil worden. Bij de keuze voor een opleiding speelt het sociale netwerk een belangrijke rol: ouders, vrienden,
andere familieleden. Ook de decaan in het voortgezet onderwijs heeft invloed én de voorlichtingscampagnes en wervingsacties van de universiteiten en hogescholen. Vooral studenten met een vwo-diploma behoren tot deze categorie.
Hun studiekeuze komt vaker neer op het afstrepen van wat zij niet willen, dan een bewuste keuze voor een bepaalde
opleiding. Wat zij vooral willen is ‘doorleren’ en genieten van het studentenleven. Dit type studenten loopt risico’s op
uitval omdat zij gemakkelijk switchen van studierichting en opleiding. Anderzijds hebben zij een goed vangnet als zij
aansluiting vinden bij andere studenten en een opleiding treffen die boeit. Ook krijgen zij van huis uit een steun in de
rug, doordat hun ouders een hoge opleiding vanzelfsprekend vinden voor hun kinderen.

‘Directeuren’
De derde categorie studenten is via omwegen op de hogeschool beland en koos voor een bepaalde opleiding om
een goede maatschappelijke positie te bereiken. Zij zijn extrinsiek gemotiveerd. Van huis uit worden zij gestimuleerd
om meer traditionele opleidingen te volgen, in de sfeer van techniek, bedrijfseconomie en management. De inhoud
van de opleiding is minder belangrijk dan de positie die daarna voor hen mogelijk wordt. In feite storten zij zich
blindelings in een bepaalde studie, terwijl zij niet beschikken over veel sociaal kapitaal om een betere keuze te maken.
Dit type treffen wij veel aan onder allochtone studenten. Hun sociale integratie op de hogeschool is vaak gebrekkig.
Het is voor deze studenten bijvoorbeeld moeilijker om aansluiting te vinden bij medestudenten omdat zij bijvoorbeeld geen alcohol drinken of, in het geval van vrouwelijke studenten, omdat zij zichzelf uitgaans- en contactbeperkingen opleggen. Met name dit type student voelt zich voor de leeuwen geworpen en staakt dikwijls al na enige
maanden de studie of stapt over naar een andere opleiding. Maar ook verschijnen zij in de statistieken als uitvallers
door een overstap naar de universiteit na het eerste jaar. Voor hen is de hogeschool een belangrijke leeromgeving,
waar zij veel tijd doorbrengen. Kleinbehuisde ouders en grote gezinnen maken dat de studiezalen en bibliotheken
van de hogeschool veelvuldig gebruikt worden.

Deeltijders
De laatste categorie studenten is van een andere orde: zij hebben al een werkkring voordat zij met de hbo-opleiding
beginnen. En die werkkring bepaalt zowel de keuze voor een bepaalde opleiding als hun studiemotivatie. De belangrijkste oorzaak van uitval bij dit type student is tijdgebrek. Het combineren van werk, studie, gezinsverantwoordelijkheid en
andere zorgtaken vereist een ijzeren discipline. En dat is soms te veel gevraagd, zeker bij vrouwelijke deeltijdstudenten
met een gezin voor wie zorgtaken minstens zo belangrijk zijn als ambitie en carrière.

Aanpak van uitval

100

5. DE KEERZIJDE VAN SUCCES

Elke hbo-student die definitief uitvalt, loopt risico’s op de arbeidsmarkt. Hij of zij kan alleen terugvallen
op eerder behaalde diploma’s om een baan te vinden en moet daarbij concurreren met anderen met
hetzelfde diploma, die inmiddels werkervaring hebben opgebouwd. Daarom is de aanpak van uitval niet
alleen van belang voor de hogeschool, die zoveel mogelijk gediplomeerden wil afleveren, maar ook voor
de overheid. Het probleem wordt onderkend op nationaal niveau. Uit het jaarlijkse onderzoek van de
Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa (OESO) blijkt dat in Nederland in 2004 verhoudingsgewijs meer studenten uitvielen dat in andere landen. Dat is nadelig voor de concurrentiepositie
van ons land als hoogwaardige kenniseconomie, terwijl uiteindelijk de belastingbetaler opdraait voor de
kosten van een niet afgemaakte opleiding. Daarom is het nuttig om aandacht te besteden aan maatregelen
die uitval kunnen terugdringen. De verschillende onderdelen van deze paragraaf zijn geïnspireerd door
de oorzaken van uitval die wij in het eerste deel van dit hoofdstuk bespraken.
De decanen van de Haagse Hogeschool benoemen als belangrijkste probleem de studiekeuze van de
studenten en de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Zij staan daarin niet alleen. Staatssecretaris Nijs meldde in het voorjaar van 2004 dat het zorgelijk gesteld was met de studiekeuze. Zij
opperde het idee om met selectie aan de poorten van het hoger onderwijs te beginnen. Dat idee is niet
nieuw, maar of dit de oplossing is voor de problematiek, is de vraag. Breed oriënteren en zelf goed
doorvragen is volgens menig succesvol student de grondslag van een goed onderbouwde keuze. Decanen ondersteunen deze visie. Maar dat betekent wel dat de hogescholen een realistisch beeld moeten
schetsen van hun opleidingen. Een mooie voorstelling van zaken trekt weliswaar studenten aan, maar
het risico op uitval neemt daardoor toe. Aankomende hbo-studenten begeleiden bij het maken van
de goede studie – en beroepskeuze is daarom het overwegen waard. Een interessante aanpak van de
Haagse Hogeschool is het opzetten van een mentorsysteem waarbij hbo-studenten leerlingen in het
voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs begeleiden, voorlichten en motiveren.
Ook voorlichting en studieadvisering door docenten en decanen in het voorgezet en mbo onderwijs
kan de problemen verminderen. Dat betekent een betere samenwerking tussen hogescholen en het
middelbaar onderwijs. Daarbij gaat het om meer dan studiekeuze alleen. De aansluiting tussen het
middelbaar en hoger onderwijs is nog bij lange na niet optimaal. De uitspraak ‘wij krijgen studenten
niet goed aangeleverd’, spreekt boekdelen. Vooral de vaardigheden en leerstijlen die van een hbo-student worden vereist, moeten duidelijk zijn voor de scholen die toekomstige studenten opleiden. Dit
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vraagt extra aandacht en inzet van de hogeschool. Er is al veel gewonnen als het voortgezet onderwijs
in een vroeg stadium op de hoogte is van de leermethoden, vaardigheden en inhoud van de onderwijsprogramma’s op de hogeschool.
Wil men studenten op de hogeschool binnenhouden, dan is het raadzaam al bij binnenkomst na te gaan
over welke competenties de student beschikt, wat zijn of haar wensen en mogelijkheden zijn en of het
een en ander vervolgens aansluit bij de opleiding die zij willen volgen. De dienst Onderwijs- en Studentenzaken van de Haagse Hogeschool is van mening dat naast een goede voorlichting en begeleiding bij
het maken van de studiekeuze, een adequate ‘íntake’ minstens zo belangrijk is om de student op weg te
helpen bij de ‘zelfregie’ die het hoger onderwijs vereist.
Daarnaast is het van belang dat de student zo snel mogelijk een beeld krijgt van de concrete, levensechte
beroepspraktijk, bijvoorbeeld door een korte ‘snuffelstage’ aan het begin van de studie. Ten slotte kunnen teleurstelling, demotivatie en mogelijk afhaken voorkomen worden door het aanbieden van alternatieve leerroutes en een differentiatie in opleidingsniveaus (voor snelle en langzame studenten).

PROJECT TALENTONTWIKKELING

In hoofdstuk 3 zagen we dat de weg naar de hogeschool voor veel migrantenjongeren niet gemakkelijk is; een
deel van hen stroomt lager het voortgezet onderwijs in dan ze op grond van hun capaciteiten zouden kunnen. Dit
constateerden ook Sabine ter Steeg en Anna Maria Andriol, respectievelijk instroommanager en adviseur diversiteitsbeleid van de Haagse Hogeschool. Zij namen het initiatief tot het project Talentontwikkeling. In samenwerking
met scholen voor voortgezet onderwijs en een mbo-college in Den Haag is in september 2004 gestart met een
mentoraat voor de poort, voorlichting op scholen, voorlichting aan ouders en tutoring van eerstejaarsstudenten aan
de Haagse Hogeschool.
In januari 2005 telde het project zo’n 50 mentoren en zo’n honderd leerlingen die begeleid worden. De mentoren
zijn ouderejaars hogeschoolstudenten van verschillende studierichtingen. Het tutorproject op de hogeschool zelf
staat in de startblokken. Tutoren zijn goed scorende ouderejaarsstudenten, zij begeleiden propedeusestudenten van
een drietal opleidingen met een hoge uitval in het eerste studiejaar.
De geestelijke moeders van Talentontwikkeling zijn geïnspireerd door het Academic Advancement Program (AAP) van
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de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA). Dit programma dat gericht is op zogenoemde eerstegeneratie
studenten – studenten die de eerste in hun familie zijn die studeren in het hoger onderwijs, veelal maar niet uitsluitend
zwarte en migrantenstudenten – voorziet in gerichte voorlichting aan de high schools om docenten en directies te
overtuigen van het belang van een stimulerend leerklimaat voor alle leerlingen, en het belang te benadrukken van een
vakkenpakket dat toegang geeft tot de universiteit.
Voorts werkt men nauw samen met community colleges (vergelijkbaar met het mbo in Nederland) voor speciale
doorstroomprogramma’s. Verder voorziet het programma in een gedegen studieloopbaanbegeleiding, uitgevoerd door
een professionele staf en door ouderejaarsstudenten. Het programma is gericht op empowerment; de studenten leren
hun eigen achtergrond in te zetten als kracht in plaats van deze te beschouwen als belemmering. Dit gebeurt zowel in
begeleidings- en coachingsgesprekken als in colleges. Studenten krijgen bijvoorbeeld les in migratiegeschiedenis, waar
ze de opdracht krijgen hun eigen familiegeschiedenis in kaart te brengen.
Aan AAP ligt de pedagogy of exellence ten grondslag, ontwikkeld door Adolfo Bermeo. Volgens de hoogleraar en hoofd
van het AAP, falen scholen in het bieden van toegangskansen tot het hoger onderwijs, verwacht men minder van sommige studenten, hanteert men lagere standaarden aan het lesgeven aan deze groepen, met het voorspelbare resultaat
van minder prestaties. De pedagogy of exellence zet daar de visie tegenover dat alle studenten de capaciteit om te leren
hebben, dat ze de potentie hebben om uitmuntend te presteren én dat alle studenten potentie hebben in plaats van
dat sommigen een risico zijn. Docenten en begeleiders motiveren studenten en moedigen hen aan om hun talenten en
mogelijkheden te verkennen, het beste uit henzelf te halen en het meest uitdagende curriculum te kiezen.
Met zichtbaar resultaat. Toen Bermeo in 1986 aantrad als hoofd van de AAP viel 53 procent van de minderheidsstudenten voortijdig uit, nu zit men op een slagingspercentage van 85 procent.

Studiebegeleiding
Zelfstandig leren, plannen, analyseren en toepassingsgericht werken zijn in het Nederlandse hbo-onderwijs belangrijke doelstellingen, maar vergen het nodige van studenten. Veel uitvallers trekken dit niet en
klagen met name over tekortkomingen in de begeleiding – en ondersteuning op deze terreinen. Volgens
Kinneging en Tupan (2001) is in Nederland gemiddeld één studiebegeleider voorhanden voor 500 tot
900 studenten. Volgens deze onderwijsspecialisten is dit veel te weinig. Ook de mentor-coaching systematiek moet volgens hen qua werkwijze op de schop. Wat nodig is, is professionele studieloopbaanbege-
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leiding om de student te helpen bij het plannen van de studie. Het hoge uitvalpercentage of het switchen
van opleiding kan met name worden verminderd door het gedrag en de resultaten van de student te
volgen en tijdig in te grijpen als studenten dreigen vast te lopen of hindernissen niet zelfstandig kunnen
overwinnen. Dat vereist minder vrijblijvendheid dan afwachten tot de student zelf hulp inroept. Begeleiden of coachen alleen is niet genoeg; een strenge monitoring van de studievoortgang is noodzakelijk. Van
belang daarbij is dat steun en begeleiding door de opleiding zelf ter hand worden genomen. Idealiter is
de studieloopbaanbegeleider gedurende de gehele studie aanspreekpunt voor de student.
Kenmerkend voor het hoger beroepsonderwijs is tenslotte, dat een student leert op school én daarbuiten.
Levensechte beroepssituaties bieden de context en sleutel voor competentieontwikkeling. Een deel van
de uitval hangt samen met slechte stage-ervaringen. Goede begeleiding door de hogeschool en door de
bedrijven waar studenten stage lopen kan veel uitvalellende voorkomen.
Een sociale gemeenschap
Decanen stellen vast dat uitvallers of studenten die dreigen af te haken, vertellen dat ze er in hun studie te
veel ‘alleen’ voor staan. Wat betekent dan de leus ‘studeren doe je niet alleen’, waar de hogeschool zoveel
waarde aan hecht? Hoe kan sociale integratie bevorderd worden? Een antwoord op die vraag is het idee
van ‘learning communities’, dat in een aantal hbo-instellingen waaronder de Haagse Hogeschool, op
sommige opleidingen, wordt toegepast.
In deze ‘communities’ leren studenten vooral met en van elkaar. Studenten die zich richten op de stof van
een bepaald vak worden opgesplitst in groepen en begeleid door een ouderejaars student (of docent), die
de rol van ‘tutor’ vervult. Verder biedt het concept de mogelijkheid leerstijlfouten aan te pakken. Onder
begeleiding van een docent of oudere medestudent wordt de studiemethode onder de loep genomen.
Meer dan bij probleemgestuurd of project onderwijs, staan binnen ‘learning communities’ begeleiding, stimulering en (vakinhoudelijke en eventueel emotionele) ondersteuning op de voorgrond. De studenten worden uitgedaagd samen te werken en gezamenlijk te komen tot kennis ontwikkeling- en toepassing. Men leert
van elkaar en ondersteunt elkaar. Daardoor heeft, idealiter, de student niet meer het gevoel er alleen voor te
staan als problemen opduiken. Er is een beschermend netwerk waar hij of zij kracht uit kan putten.
De leeromgeving
Misschien wel de beste manier om uitval te voorkomen is het scheppen van een leeromgeving, waarin de
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student zich welkom, gekend, erkend en vooral veilig voelt, met enthousiaste docenten die inspireren en
die toegankelijk zijn voor studenten. Zo’n soort hogeschool is weliswaar niet opgewassen tegen de uitval
van studenten die hun opleiding niet goed kozen, maar ze kan wel studenten binnenboord houden die
om andere redenen overwegen de studie te staken. In dit kader dient deskundigheidsbevordering van
docenten een speerpunt te zijn in het beleid van de hogeschool. Het werken met etnisch zeer gemengd
samengestelde klassen of leergroepen vereist immers geheel nieuwe vaardigheden. Kennis van interculturele communicatie en inzicht in de etnische achtergronden van studenten is dus essentieel.
Daarnaast moet meer tijd ter beschikking van docenten komen voor individuele studiebegeleiding en
coaching. Hun ‘falen’ op dit gebied is immers niet alleen te wijten aan gebrek aan ervaring met het wer-
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ken in een in cultureel opzicht steeds diversere omgeving, maar ook aan overbelasting. Om een stimulerende leeromgeving te scheppen is de hogeschool ook gebaat bij innovaties op onderwijsgebied, in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Daarbij moet erkend worden dat er een grote verscheidenheid
is aan leerstijlen en een zeer gevariëerde instroom van jongeren met verschillende diploma’s en achtergrond. Onder de ouders van de ruim 15.000 studenten die zich op de Haagse Hogeschool inschreven in
het studiejaar 2002/2003 zijn bijvoorbeeld 131 nationaliteiten vertegenwoordigd! De samenstelling van
het studentenbestand eist veel van de hogeschool als geheel en van individuele docenten. Programma’s
‘op maat’ en aandacht voor interculturele didactiek kunnen naast kwaliteitszorg en een goede klachtenafhandeling ervoor zorgen dat zo veel mogelijk studenten de eindstreep halen.
Allochtone studenten
Bovenstaande maatregelen om uitval aan te pakken zijn ‘zonder aanziens des persoons’ bruikbaar. Maar
het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid meent dat allochtone studenten baat hebben bij een meer intensieve begeleiding met aandacht voor interculturele kenmerken en omgangsvormen. Het blijjkt dat
mentoring in het hoger onderwijs het beste werkt indien mentor en mentee dezelfde etnische en sociaal-economische achtergrond hebben en van hetzelfde geslacht zijn. Dan wreekt zich het probleem dat
het docentenbestand nog lang niet multi-etnisch genoeg is om een afspiegeling te zijn van de studenten
van de hogeschool. Een oplossing daarvoor is het inzetten van verenigingen van allochtone studenten.
Dat heeft al op een aantal hogescholen zijn waarde bewezen. Naast de ‘peer to peer -aanpak’ is ook het
‘rolmodel’ fenomeen waardevol: allochtone studenten die de verantwoordelijkheid op zich nemen om
aankomende studenten te helpen en te coachen. Ten slotte is gebleken dat allochtone studenten prijs
stellen op specifieke vaardigheidscursussen, met name op het gebied van de Nederlandse taal en studieplanning.

Conclusie
Datgene wat als uitval zichtbaar wordt in de statistiek blijkt vooral samen te hangen met de studiekeuze:
een ingewikkeld proces voor de meeste jongeren, die in hun vroegere schoolloopbaan maar weinig zicht
krijgen op wat hen te wachten staat op de hogeschool. In het begrijpelijke streven om zoveel mogelijk
studenten te recruteren voor de eigen school, lijkt een realistische voorlichting over de opleidingen er
soms bij in te schieten. Dit probleem hangt ook samen met de aansluiting tussen vooropleiding en hoger
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beroepsonderwijs. Ook al past de opleiding wel bij de student, dan nog kunnen de vaardigheden ontbreken die noodzakelijk zijn om het te redden in het hoger onderwijs.
Hogescholen besteden veel aandacht aan het werven van studenten, maar na het passeren van de poort
voelen die zich soms aan hun lot overgelaten. Er blijken veel ontevreden studenten te zijn. Een aantal van
hen staakt de studie. Daaraan dragen zowel de leeromgeving als een complex van persoonlijke factoren
aan bij. Duidelijk is welke groepen het meeste risico lopen: de ‘internationale studenten’, met name de
Antilliaanse, en de vrouwelijke allochtone deeltijdstudenten, die gezinsverantwoordelijkheid combineren met de studie. Ofschoon uitval meer voorkomt onder allochtone dan onder autochtone studenten
zijn de verschillen niet hemelschreiend hoog als het gaat om percentages en oorzaken. Wel is duidelijk,
dat aandacht voor persoonlijke psychosociale problematiek, uitval kan voorkomen.
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In de vorige hoofdstukken kwam men de studenten van de Haagse Hogeschool uitvoerig aan bod. Wij
schetsten een beeld van hun weg naar het onderwijssucces dat een hbo-opleiding inhoudt. De laatste stap
van de route naar succes hebben die studenten echter nog niet gezet: een opleiding moet verzilverd worden, omgezet in betaald werk om écht maatschappelijk aanzien op te leveren. In dit hoofdstuk komen
daarom afgestudeerden aan het woord. Wat gaan jongeren doen na het behalen van het diploma? Vinden
zij werk? Is het werk op hbo-niveau? Hoe vinden zij werk? En waar? En wat is daarbij de invloed van
de thema’s die in deze verkenning in ieder hoofdstuk aan de orde kwamen: sociaal-economisch milieu,
etniciteit en geslacht?
Dit soort vragen kunnen niet beantwoord worden door studenten. Daarom is met zeventien alumni
gesproken. Als leiddraad voor het gesprek fungeerde een vragenlijst die op het survey was gebaseerd.
We kozen voor afgestudeerden van drie uiteenlopende sectoren: zorg, economie en techniek. Onder de
geïnterviewden bevonden zich vijf vrouwen en twaalf mannen. Drie waren van Turkse herkomst en drie
afkomstig uit Suriname. Het merendeel studeerde in de zomer van 2003 af, sommigen iets eerder. Hun
leeftijd varieert van 22 tot 29 jaar. Iedereen is ongehuwd; twee alumni wonen samen, niemand heeft kinderen. Hun informatie vulden wij aan met gegevens uit schriftelijke bronnen.

Arbeidsmarktpositie
De HBO-monitor van de Haagse Hogeschool geeft een beeld van het succes van alumni op de arbeidsmarkt.
Gekozen is voor de versies van 2001 en 2003 omdat in die periode de omslag op de arbeidsmarkt plaatsvond.
Die van 2003 betreft alumni die in 2001/2002 zijn afgestudeerd aan de hogeschool en die in het najaar van
2003 zijn ondervraagd. Bij de versie van 2001 gaat het om de lichting 1999/2000 en najaar 2001.
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Uit een vergelijking van de tabellen, waarbij wij ons beperken tot de sectoren zorg, economie en
techniek, blijkt dat het risico op werkloosheid op het eerste gezicht gering is. In 2001 is zo’n twee
tot drie procent werkloos en in 2003 drie tot vijf procent, afhankelijk van de opleiding. Maar dat wil
niet zeggen dat een hbo-diploma toegang geeft tot werk op hbo-niveau. In 2001 werkte een krappe
meerderheid op dat niveau, maar in 2003 was dit gedaald tot bijna nul! En de Haagse Hogeschool
vormt geen uitzondering. Ook nationaal gezien blijkt in 2003 vrijwel geen enkele recent afgestudeerde
hbo’er werkzaam te zijn op het niveau waarvoor hij of zij opgeleid is. Uit deze cijfers wordt duidelijk
voor welke opgave alumni zich tegenwoordig gesteld zien na hun jarenlange tocht door het onderwijs.
Maar ook wordt zichtbaar hoe snel economische ontwikkelingen invloed hebben op het gewicht van
een diploma bij het zoeken naar en het vinden van werk.
‘Het is veranderd’
De alumni die wij spraken, zijn eind jaren negentig met studeren begonnen, aan het eind van de ‘gouden
tijd’, een tijd waarin, zoals één van de alumni het uitdrukt, gold: ‘Banen, daar hoef je je echt niet druk om
te maken. Ze vragen je, ze plukken je weg.’ In de periode dat deze mensen studeerden, sloeg dat om: ‘Het
is heel anders geworden’ zegt een andere alumnus. En weer een andere: ‘Ik heb ook het idee gekregen dat
ze geen hoog opgeleide mensen meer zoeken, maar gewoon mbo’ers.’ Een andere tijd, een ander tij: Hoe
zien de alumni deze omslag, hoe ervaren zij hem, hoe gaan zij ermee om?
Aan de ene kant zijn de tijden dus lastiger, aan de andere kant, zo heet het, leven we in het tijdperk van
modernisering, individualisering en globalisering. Op de traditionele sociale zekerheid wordt beknibbeld
omdat gerekend wordt op eigen verantwoordelijkheid. Veel nieuwe risico’s plaatsen vooral jonge mensen
voor steeds ingewikkelder keuzes, te meer omdat ook de keuzevrijheid groot is. In een dergelijke samenleving vormt de ‘traditionele standaardbiografie’ steeds minder het vanzelfsprekende houvast. Dit dwingt
jonge mensen tot een levensontwerp waarin rekening wordt gehouden met eigen kwetsbaarheden. In zo’n
‘keuzebiografische levensloop’ vormen een minder honkvaste en een meer flexibele instelling de cruciale
elementen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe laveer je in de mix van mogelijkheden en onmogelijkheden. Hoe doen de afgestudeerden dat? Waar richten zij zich op? Hoe rechtlijnig of meersporig
zijn de alumni? Is er maar één mogelijkheid, of houden zij echt meerdere opties open?
Het begint al tijdens de opleiding. Was het eerst oppassen dat men niet door werkgevers te vroeg van
de opleiding werd weggelokt, tijdens de studie keerde het tij. Dit had voor sommige studenten meteen
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al consequenties, zoals een afgestudeerd industrieel prodoctontwerpster (IPO) vertelt :
Toen ik begon was het van o, nou geweldig, er zijn zoveel banen, helemaal lyrisch hoe goed het was, en dat
voelde je vanzelf afvlakken en toen moest ik een afstudeerplek vinden, nou dat… ik zou niet zeggen dat het
dramatisch was, maar… het was héél moeilijk, om een plek te vinden.
Een andere IPO’er:
Technici hebben het gewoon het zwaarst op dit moment, en dat merkte ik ook, uit de respons van uitzendbureaus, vacatures, dat soort dingen… of er werd iets heel specifieks gevraagd, of er was gewoon helemaal
niks op hbo-niveau.
Sommigen maken van de nood een deugd door toch maar die vervolgstudie te kiezen waarover ze
eerst aarzelden. Zoals deze bouwkundig ingenieur, die, na eerst mbo Techniek te hebben voltooid,
tegen het eind van de door persoonlijke omstandigheden vertraagde hogere technische studie het
studeren zat was en de stille wens om architect te worden wilde laten voor wat die was. Hij zou
gewoon gaan werken.
Ik was al eerder begonnen met werk zoeken, en ik zag dat het toen al minder werd. En ik ben ermee verder
gegaan, ik heb me intussen ingeschreven op de Technische Universiteit(TU), want het begon toch wel een
beetje te steken in mij…. Ik merkte dat er gewoon heel weinig vooruitgang is op dit moment in de arbeidsmarkt. In het begin was het twee jaar werkervaring, dat moest je toen al hebben, en nu zoeken ze naar vijf
jaar. Ze zijn toch meestal meer op zoek naar senioren. Of je moet jong zijn…dat is ook zo raar… en vijf jaar
lang werkervaring hebben, dat zijn van die rare eisen.
Het woord ‘economische recessie’ nestelt zich hinderlijk in de hoofden van deze onlangs afgestudeerden.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de wederwaardigheden van een Surinaamse, die naar Nederland kwam om te
studeren. Deze inmiddels in Accountancy afgestudeerde vrouw was al aangenomen op een groot accountancykantoor. Maar zij kreeg geen werkvergunning, omdat niet aangetoond was, dat er geen Nederlander
gevonden zou kunnen worden om het werk te doen.
En ga maar bewijzen dat een beginnend accountant, een buitenlander, beter is dan een Nederlander. Ze
zijn allemaal gewoon hetzelfde. Iedereen, die deze studie heeft gedaan, kan het werk wel doen, dus dat
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wordt moeilijk om te bewijzen. Dus ze mochten me voor een jaar in dienst nemen, maar dan zouden ze
me binnen het jaar weer moeten vervangen. En zij gaan niet een jaar in je investeren om je vervolgens
te laten gaan.
In economisch voorspoediger tijden zou het anders zijn gelopen, denkt ze. Dan was er minder strikt de
hand gehouden aan de voorwaarde dat een Nederlander de voorkeur had.
Werkgevers zijn wat arroganter geworden, zegt een alumnus Commerciële Economie, die nu accountmanager is bij Achmea-Arbo en daarvoor artsenbezoeker was. Ze beloven geen gouden bergen meer en
kijken veel selectiever of iemand wel echt bij het bedrijf of in het team past. De selectiemethoden die
daarbij gebruikt worden vergelijkt hij met die van de beruchte Idols-jury:
Bij de farmaceutische industrie hanteren ze een soort Idols systeem. Dan kreeg je de avond van tevoren
een case toegestuurd, die moest je presenteren, met PowerPoint. En dan werden uit een groep van dertig
man de beste drie of vier gekozen. Dat is een goede oefening. In de farmaceutische industrie is het verloop
heel hoog.
Het grote aanbod maakt bovendien de beloning geringer.
De lonen, die nu soms voor functies geboden worden, zijn belachelijk laag. Als jij zegt dat het een hbo-functie is en je wilt 1600 bruto betalen voor 40 uur in de week, dan vind ik dat echt een lachertje. Misschien dat
een of andere persoon die het niet allemaal op een rijtje heeft dat wel allemaal accepteert, maar sorry, dan
zeg ik nee.
Wat sommige hbo’ers een arrogante houding van werkgevers noemen, beschouwen deze zelf als zakelijk.
Als er voldoende aanbod is, dan haal je de krenten uit de pap: jonge mensen waarin je niet veel hoeft te
investeren. Dat zal blijken in het volgende hoofdstuk.
Gevolgen van de slechte arbeidsmarkt
Hoewel het slechte tijden zijn, hebben vijftien van de zeventien alumni betaald werk gevonden. En
de twee anderen, beiden van allochtone herkomst, kozen voor een vervolgopleiding. Omdat zij geen
werk konden vinden - de al eerder genoemde Surinaamse accountant - maar ook om een oude droom
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te realiseren: de Turkse bouwkundige. De meeste banen van de mensen die werk vonden, twaalf van
de vijftien, sluiten aan bij de aard van de opleiding; dus zij werken bijvoorbeeld in de techniek in aansluiting op een opleiding in de techniek. Maar dat wil niet zeggen dat het niveau van de baan past bij
het niveau van de opleiding. Een man, die elektrotechniek studeerde, houdt dit bij in zijn vrienden- en
kenniskring.
Ik heb een heel hechte band met iedereen die bij ons in de klas zat. Eén kwart zit in de uitkering nu. Ongeveer 70 procent doet gewoon mts-werk. Van een groep van misschien veertig mensen doen er maar vijf werk
op hbo-niveau. En zij hebben dat met moeite kunnen krijgen.
Dat geldt niet alleen voor een opleiding als elektrotechniek. Terwijl het bij sommigen meteen duidelijk
is dat hun hbo-opleiding niet echt nodig is voor hun baan, is het opvallend dat er meer afgestudeerden
op mbo-niveau dan op hbo-niveau werken. Soms is het niveau niet helemaal duidelijk. Als de baan van
hbo-niveau is, betekent dit niet dat alle werkzaamheden meteen en altijd op hbo-niveau zijn. Net afgestudeerden moeten zich nog waarmaken.

Herkomst als handicap of voordeel?
Onder de alumni die wij spraken bevonden zich vertegenwoordigers van categorieën die extra handicaps moeten overwinnen op de arbeidsmarkt. Twee mannen, beiden ‘allochtoon’, beiden Turks, de een
bouwkundig ingenieur, de ander chemisch technoloog, de een hier geboren, de ander op zijn vijftiende
hierheen gekomen. Ze zijn zich allebei uitdrukkelijk bewust van hun dubbele identiteit. Voor de een
is het een verrijking, voor de ander lijkt het een probleem. ‘Het zijn twee mensen’, zegt de bouwkunde-alumnus, ‘Dat is niet iets negatiefs, het is juist iets positiefs: er zijn meerdere horizons. Ik denk dat
de meeste mensen die de beide culturen goed beheersen, dat die dat dan ook zo ervaren. Je hebt meer
kijk op dingen.’ Hij speelt met beide culturen, ook letterlijk. Door zich bijvoorbeeld te verdiepen in de
originele staat van de veranda achter aan zijn huis in Rotterdam en deze in die staat te herstellen. Of door
de oude Turkse hofcultuur te ‘restaureren’ door in die stijl liederen te maken.
Ik heb een Turkse achtergrond, en ik ben bezig op cultureel gebied, in de zin van muziek, kalligrafie, literatuur, poëzie en geschiedenis. Ik ben al lang bezig om me daarin verder te ontwikkelen. In de klassieke
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muziekkunst zijn het gedichten, altijd geschreven volgens een bepaald patroon, en dat wordt nu niet meer
gedaan, het hoorde bij de hofcultuur. Dat vind ik leuk, om in die stijl dingen te schrijven. Die gedichten
schrijf ik puur als zangtekst. Ik heb ook contact met mensen uit Turkije, staatszangers, net als je hier het
Nederlands Kamerkoor hebt bijvoorbeeld, en het is heel erg leuk om met die mensen bezig te zijn.
Dat is anders bij de chemisch technoloog. Hoewel hij het op dit moment met twee banen goed
naar zijn zin heeft en wat hij doet ‘super- en superleuk’ vindt, heeft hij toch niet het gevoel dat
hij hier echt thuis is. ‘Als ik in mijn eigen land ben, voel ik me… ben ik nog vrij weetjewel, dat is
gewoon van mij, ik voel me nog veiliger dan…, ja beter eigenlijk.’ Hij wil ooit terugkeren, zegt hij.
Mijn ouders lachen er eigenlijk om. Mijn vader zegt jongen, ìk wil zelfs niet terug, hoe kan jij nou willen?
Maar ik zeg, echt als ik echt goed werk vind, dan wil ik gewoon terug. Kijk, alleen door de economie zijn wij
hier gekomen, we hadden gewoon geen toekomst. En ik zie dat het steeds beter gaat in Turkije.
Zijn tweelingbroer denkt er precies hetzelfde over, zegt hij. Niet zijn ouders, noch zijn twee andere broers
en zijn zusje, maar zijn tweelingbroer wel. Deze broer heeft wél vwo gedaan, studeerde chemie aan de
universiteit en doet daar nu rechten. Zelf koos hij voor de havo. Van zijn toenmalige keuze heeft hij nu
spijt. Het waren de talen die hem weerhielden.
Ik had eigenlijk altijd geneeskunde willen doen… dat is voor buitenlanders, Turken of Marokkanen, als
je zo iemand vraagt: wat wil je worden? Ik wil dokter worden... dat hoor je vaak, dokter worden, advocaat
worden… Ik heb eigenlijk nog kans om het te gaan doen, maar ik vind mezelf te oud ervoor. Ik had me
eerlijk gezegd ook ingeschreven in Leiden, maar op een gegeven moment dacht ik, nee, dat gaat niet. Als ik
familie heb, straks ga trouwen, dan wil ik echt gewoon zelf voor de familie zorgen en alles… dus niet dat ik
dan nog op school zit en mijn vader nog voor mijn kinderen zorgt.
De verhalen van deze alumni vormen een contrast met die van een IPO’er en een alumnus Commerciële
Economie, de een ‘autochtoon’ en de ander ‘allochtoon’, wier beider ouders laaggeschoold zijn en die
allebei de duidelijke drang hadden eens te laten zien ‘wat ze waard zijn’. De IPO-er, kwam halverwege
de mts in een crisis terecht, omdat hij de wereld waarin hij zat te beperkt vond. Hij wilde meer. Na de
mts ging hij eerst een jaar werken, om wat ervaring op te doen en wat geld te verdienen. Was het lastig,
om terug te keren naar het onderwijs, of was het juist prettig?
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De vrijheid, een auto onder je kont, je doet zulke stoere dingen, dingen die mensen absoluut niet begrijpen,
een elektrische installatie die repareer je weer… dat gaf wel heel veel voldoening. Maar ik moet zeggen dat
ik ook tijdens dat werk al heel vaak merkte dat je door de klanten in eerste instantie behandeld wordt, van
och dat is maar werklui. Het was in Wassenaar dat ik werkte, dus… En ik had dan altijd wel zoiets van: ik
zal je even tussen de regels door laten merken dat ik meer waard ben dan wat jij denkt te zien.
Ambitieus is ook de andere alumnus, die Commerciële Economie deed. Dat begon al aan het begin van
zijn studie, na een minder voortvarende ‘wenperiode’:
Het was voor mij helemaal nieuw. Ik heb net mijn 21 studiepunten kunnen behalen om te blijven. Tweede
jaar begonnen, toen niet veel gedaan, liep ik achter, miste ik eigenlijk een jaar en daarna heb ik gewoon een
beetje doorgezet. Je hoort van de leraren van de hbo ga maar iets anders zoeken, ga maar naar de avondopleiding, ga maar werken, want je haalt het niet, je kan het niet. Toen dacht ik bij mezelf, ik zal ze even, als
ik het zo bot mag zeggen, een poepie laten ruiken, ik kan het wel en ik ga het ook halen.
Een Marokkaanse of Turkse achternaam is geen voordeel bij het solliciteren, zoals al vaak is aangetoond.
Klaas de Vries vindt eerder werk dan Mehmet Taroudant. Wij vroegen aan alle allochtone alumni en
ook aan enkele autochtone alumni of zij voor- of nadelen ondervonden van hun herkomst bij het zoeken
naar werk. De eersten ontkenden dat hun achtergrond een rol gespeeld had. Overigens erkent men wel
dat er discriminatie kan zijn, maar dat hangt volgens een allochtone vrouw ook samen met je manier van
waarnemen en interpreteren.
Ik heb me bewust voorgehouden me niet bezig te houden met discriminatie, want als je erop gaat letten,
want het is er wel degelijk hoor, dan word je er gek van. Als je zou denken dat iemand je niet mag of iemand
je die baan niet wil geven omdat je donker bent, dan kan dat er erg inhakken.
Het is opvallend dat autochtonen zelf vaak wel voordelen denken te hebben van hun herkomst.
Zeker als je hier niet volledig geboren en getogen bent en je hebt een accent, dan val je zeker voor bepaalde
functies al af. Dat is niet eerlijk, maar dat is wel zo. Bij heel veel bedrijven werken alleen achter de recepties
donkere mensen, zodat iedereen kan zien dat ze niet discrimineren, maar hoe hoger je in de boom komt hoe
minder je er tegen komt en dat is niet voor niets natuurlijk. Dat geldt ook voor mensen die hier geboren en
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getogen zijn, maar wel een accent hebben. Volgens mij is het in commerciële functies en sowieso bij dienstverleningsbedrijven die toch op bepaalde niveaus over de vloer komen, een buitenlands accent toch een vrij
groot struikelblok.
Wij komen in het volgende hoofdstuk, over de visie van werkgevers op nieuw personeel, op dit onderwerp terug. Hier past alleen de constatering dat geen enkele van de zes allochtone alumni over ervaringen met discriminatie op de arbeidsmarkt vertelde. Die verhalen waren, van horen zeggen, alleen te
beluisteren bij de autochtone hbo’ers.

Meer opties
Dat het hbo-diploma niet meteen een baan op hbo-niveau oplevert, is een tegenvaller. Sommigen zijn
tamelijk somber gestemd en beginnen spijt te krijgen van de studie die ze kozen in een tijd dat de vooruitzichten rooskleurig waren. ‘Ervaring’ is inmiddels het doemwoord. ‘Bij vacatures minimaal 5 jaar. Ze
vragen hbo-niveau plus minimaal 5 jaar ervaring, overal. Dat is het.’ En om die ervaring op te bouwen
is er alleen werk op lager niveau, zonder het vooruitzicht om het onderwijssucces te kunnen verzilveren.
Dat leidt ertoe dat andere ambities aan bod komen.

EEN BAKKER MET HBO

‘Was ik maar drie jaar eerder afgestudeerd, dan was het beter geweest.’ zegt Ekrem, ‘Als je toen naar buiten liep, werd
je diplomaatje weggetrokken; met een zaktelefoon in je broekzak en een auto onder je kont en weet ik allemaal.’ De
baan die hij nu heeft, financieel adviseur bij een verzekeraar op provisiebasis, vindt hij wel leuk, maar is ‘toch niet iets
voor mezelf ’, want is ‘qua opleidingsniveau niks’. Daar komt bij dat je als adviseur ook niet altijd gewild bent: ‘Je komt
voor gesloten deuren te staan. Of ze zeggen, wat kom je doen?’ Zijn ambities reiken verder maar worden nog niet
gehonoreerd. Dus trekt hij steeds meer naar zijn tweede optie toe: het runnen van een bakkerij, iets wat ‘een beetje in
onze familie- en vriendenkring’ zit.
‘Ik bak zelf niet. Daar heb ik iemand voor in dienst. Ik heb wel een stukje ondernemerschap, omdat ik in mijn jeugd in
een supermarkt heb gewerkt. En ook nog in de telecombranche als assistant-shopmanager. Ik stond daar ook wel in
mijn eentje, zonder de hoge pieten, want ze vertrouwden me alles toe. Ze wisten ook dat ik het kon. Zodoende dacht
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ik, waarom niet iets voor mezelf beginnen? Het lijkt wel of het ondernemen in me zit. Mijn opa is altijd bezig geweest
met een zaak in Turkije. Ik heb altijd gezegd dat ik een eigen bedrijf wil hebben. De kennis die ik hier heb opgedaan
aan de Haagse Hogeschool wil ik in mijn eigen onderneming stoppen. Ik zat zelf ook na te denken, waarmee kan ik het
beste beginnen. Brood heeft iedereen nodig. Wat kost nou een Turks brood? 95 cent. Dat is niks. Daarnaast verkoop ik
ook Turkse pizza’s. Dat is een luxe. Aan het eind van de maand, als het geld een beetje op is, komen de mensen alleen
brood halen. Ik zit echt in een volksbuurt met allerlei soorten mensen, Nederlandse mensen, Marokkaanse mensen,
Turkse mensen, noem maar op.’
Deze hbo’er is niet de enige hooggeschoolde allochtoon die een eigen bedrijf begint. Het aantal bedrijven van autochtonen steeg de laatste vijf jaar met twee procent; bij allochtonen met 44 procent. En onder Turken is de toename het
grootst.

Een aantal alumni heeft meer opties voor betaald werk. Dat is niet altijd louter rijkdom, maar kan ook tot
lastige dilemma’s leiden. Een goed voorbeeld daarvan is de alumnus, die zowel Bewegingstechnologie als
IPO heeft gedaan, twee studies die elkaar in zijn ogen goed aanvullen.
Twee studies, dubbele kansen, zou je zeggen. Maar deze alumnus is na driekwart jaar nog steeds zoekende. Hij heeft geen spijt van zijn vervolgstudie, maar moet soms wel eens slikken. Hij heeft geen werk in
zijn eigen branche, maar wel een functie in een totaal andere sector: de verhuur van auto’s. Wat vroeger
een bijbaantje was, groeide onbedoeld uit tot een vaste baan met een hbo-salaris: ‘Een commerciële functie eigenlijk. En daar kan je in doorgroeien, maar ik ben eigenlijk nog echt voor mezelf aan het bepalen
of dat wel is wat ik wil.’
Ziedaar het dilemma. Werkzaam in een sector waar het eigenlijk goed gaat omdat door de recessie minder auto’s gekocht en meer gehuurd worden, ogenschijnlijk nog steeds ver verwijderd van de plek die hij
zich zou wensen. Daar zoekt hij naar en daarvoor wil hij diep buigen. Je gaat een opstapje zoeken, zegt
hij. ‘Als nu een uitzendbureau belt met we hebben een mbo-functie en wil je dat doen, ik denk dat ik
misschien daar wel op reageer, als de vooruitzichten goed zijn.’
En wellicht is dit ‘misschien’ eigenlijk een ‘zeker’, want er is al een moment geweest dat hij genegen was
in te gaan op een lts-functie. Hoe ver moet je gaan, als hbo-er, hoe diep moet je buigen?
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Vele alumni houden meerdere opties open, noodgedwongen of niet. ‘Ik heb een paar lijnen die me aantrekkelijk lijken. Ik heb ook niet zoiets van ik wil per se dát doen.’ Is dat de leeftijd? Of is het het economische
tij? Als het aan de leeftijd ligt, gaat het over. Als het aan de economie ligt, is het gedwongen. Of is het een
keuze voor een flexibele levensstijl? Is meersporigheid een voor- of een nadeel? Geeft het speling of speelt
het hen parten? Om te illustreren hoe complex de antwoorden op deze vragen zijn, volgen hierna twee
portretten, van Kees en Mehmet; twee alumni van verschillende herkomst en met een verschillende leefstijl.
Hoe gaan zij om met de vraag wat hun onderwijssucces betekent voor hun loopbaan?
Kees en Mehmet
Kees heeft een hbo-diploma Industrieel Produkt Ontwerpen. Zijn weg naar de hogeschool liep via de
mts. Tijdens die mts-opleiding was er een moment dat hij er de brui aan wilde geven, omdat de opleiding
hem te laag gegrepen leek: ‘Ik zat met vooral mensen van de lts in de klas, en daar had ik toch zo’n gevoel
bij van ja, is dit nou wat ik wil?’ Hij wilde eigenlijk stoppen, want deze technische wereld was de zijne
niet, maar ging mede door druk van zijn ouders toch door. Hij voltooide de opleiding min of meer – hij
haalde niet alle deelcertificaten – en ging na vier jaar studie als elektricien aan de slag. Toen bleek, vertelt
hij, dat hij met techniek dusdanig goed uit de voeten kon dat het hem zonde leek om daar niet verder in
te gaan.
Ik stond op gegeven moment ergens een villa te voorzien van een elektrische installatie en ik bedacht me
ineens van, eigenlijk ben ik zo technisch, ik moet iets gaan zoeken waarbij ik de combinatie kan maken
tussen de techniek en alle ambities die ik ook heb, en het enige wat dan eigenlijk echt overblijft binnen de
techniek is IPO. Dat kan je eigenlijk met alles combineren wat je wilt.
Hij deed er iets meer dan de gemiddelde 5,3 jaar over, een studieduur die zoals bij veel IPO’ers veroorzaakt werd door een tamelijk actieve studententijd. Zeer betrokken bij de studie, druk doende in de
studievereniging Via Forma en tijdens de studie reeds een eigen bedrijf:
In die periode was het redelijk eenvoudig om een internetbedrijf te beginnen en dat heb ik ook gedaan. Een
aantal leuke opdrachten binnengehaald en ook wel gemerkt dat mensen heel erg enthousiast worden als jij
enthousiast bent. Wij bouwen internetsites voor grote bedrijven, een grote kartonfabrikant hier in Nederland, een ministerie... wat kleinere projecten, projectbureaus waar je gewoon nog voor gevraagd wordt…
Wel allemaal via via moet ik zeggen, dat werkt, gewoon netwerken.
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En dit netwerk vloeit weer goeddeels voort uit een andere activiteit, een religieuze: actieve
betrokkenheid bij de Apostolische Gemeenschap. Die betrokkenheid duurt voort en het eigen
bedrijf heeft hij nog steeds. Daarnaast heeft hij een baan als ‘proces-engineer’.
Kees praat abstract over zijn
baan. Wij moeten vragen over
welke producten hij het eigenlijk
heeft. ‘Ja, ik ben daar expres een
beetje vaag over… Het zijn hommels. Voor de bestuiving in kassen vooral.’ Ondanks zijn baan is
er toch ook een andere droom.
Over twee jaar hoopt hij van zijn
eigen bedrijf te kunnen leven.
Ik heb nu ook een behoorlijk adviserende functie eigenlijk, zowel
naar het management toe als naar
de directe aanstuurder van de
vloer toe, en ik moet zeggen dat
me dat wel bevalt. Ik zou vanuit
mijn eigen bedrijf iets dergelijks
willen doen, en dan meer op freelance basis; op verschillende plekken werken. Om een bredere blik
te kunnen houden.
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Dit plan is echter niet heilig. Ook het buitenland is een optie:
In Scandinavië worden nu echt ingenieurs gevraagd, en daar heb ik wel serieus over nagedacht, maar voor
mijn vriendin is het iets lastiger om daar aan de bak te komen. Dat is weer zo’n optie, zo’n gedachte als die ik
heb over mijn eigen bedrijf. Als er iets beters op mijn weg komt, dan ga ik die kant op, ik ben niet gek.
Hij is flexibel en wil zich niet te veel vastpinnen. Dit lijkt niet zozeer voorzichtigheid als wel een leefstijl
te zijn. Tekenend is zijn sport:
Spinning. Dat is eigenlijk wat je vroeger een hometrainer zou noemen, maar dan met een vliegwiel voorop
van 35 kilo, en dan op muziek, met een groep, met een ‘spindoctor’ ervoor. Alles wat je in je hebt eruit gooien. We hebben met vier vrienden een soort pool gemaakt en eens in de maand gaat er een Excel-sheetje rond
, van wie er wanneer allemaal kan. We proberen afspraken te maken dat we zoveel mogelijk met elkaar zijn,
maar dat lukt niet altijd. Een teamsport heb ik altijd lastig gevonden, omdat je daar gewoon echt aan vast zit.
Wij kunnen moeilijk voorspellen hoe Kees er over vijf jaar voor staat. Zelf vindt hij dat geen probleem.
Talent en ambitie zullen hem uiteindelijk brengen waar hij wil zijn.
Op het eerste gezicht is Mehmet heel anders, maar bij nader inzien gaat het hem toch ook om
flexibiliteit en afwisseling. Mehmet is als vijftienjarige naar Nederland gekomen, en belandde via
taalonderwijs, brugklas en havo op de hogeschool om daar Chemische Technologie te studeren. Alles
ging vlotjes, ook het vinden van werk: na twee maanden vakantie in Turkije vond hij snel een baan, waar
hij in ploegendienst met het fermentatieproces bezig is. Hoewel het werk qua niveau te laag voor hem is,
heeft hij het prima naar zijn zin, mede omdat het ploegendienst is.
Ik ben niet een persoon die altijd van acht uur ’s ochtends tot vijf uur… nee, zo’n persoon ben ik niet, dat
wil ik sowieso niet, en door die ploegendienst is het gewoon juist zo, je kan lekker uitslapen, je kan alles
goed inplannen natuurlijk, je bent ook dagen doordeweeks vrij.
Deze vrije dagen heeft hij onder meer nodig voor zijn andere baan: leraar natuurkunde en scheikunde
met tien lesuren op een middelbare school in Den Haag.
In eerste instantie ging het om een vacature voor vijf maanden. Ik zei van: ja, ik heb altijd les willen geven,
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ik ga het gewoon proberen en dan kijken of het echt iets voor mij is, voor de toekomst. Ik vind het gewoon
leuk, niet alleen het lesgeven, ook met ze praten, of ze advies geven. De school waar ik nu zit bestaat voor
99 procent uit buitenlanders, we hebben gewoon dezelfde achtergrond. En van de week, ik sta met een paar
jongens van de havo, die moesten een presentatie gaan houden. Ik zag gewoon mezelf vroeger… taalproblemen, al die dingen.
Of hij zich in die toekomst ergens op gaat toeleggen, is de vraag.
Bij mij… ik moet niet gewoon alleen puur afhankelijk zijn van een bedrijf of een eentonige baan, dat moet
ik niet hebben, ik wil puur afwisselend werk… kijk, op school dan vergeet ik mijn bedrijf helemaal, als ik
op het bedrijf ben vergeet ik school helemaal…
Andere opties
De verhalen van vrouwelijke alumni lijken op het eerste gezicht rechtlijniger dan die van de mannen. Een
alumna die IPO Verpakkingsontwikkeling deed, wilde na de havo eerst de architectuur in maar kwam daar
tijdens de introductieweek al van terug, ging toen een jaar vwo doen, om vervolgens een hbo-studie Communicatie te beginnen, waar ze na twee maanden eveneens mee stopte, en vond uiteindelijk, na een tijdje
baliemedewerker te zijn geweest bij een bank, haar plek bij het IPO: ‘Ja, meteen eigenlijk toen ik het koos
en tot aan het afstuderen dacht ik, ja dit is een goede keuze geweest. Het is helemaal geweest wat mij goed
lag.’ Hoewel de gemiddelde studieduur bij het IPO 5,3 jaar is, deed ze de studie in vier jaar en vond vrijwel
meteen werk bij het Nederlands Verpakkingscentrum. Daar is ze programma-coördinator voor de opleidingen en cursussen die het NVC verzorgt. Ze heeft het erg naar haar zin, roemt de sfeer in het bedrijf en
wil er de komende jaren zeker blijven werken. Die houding vinden we ook bij andere vrouwelijke hbo’ers.
Een alumna, die op dit moment werkzaam is als gevorderd assistent-accountant, begon in Rotterdam aan
de heao, raakte verstrikt in het studentenleven, deed vervolgens mbo-plus, om daarna toch in een verkort
traject in Den Haag hbo Accountancy te doen. Het kostte haar weinig moeite om een baan te vinden,
want ze deed dat al tijdens haar studie, ‘in de periode dat werknemers eigenlijk zelf mochten kiezen waar
ze wilden werken’.
Wat onderbelicht blijft in deze verhalen is de extra optie van hooggeschoolde vrouwen: het gezin combineren met deeltijdwerk. Aan kinderen zijn deze alumni nog niet toe, maar toch klinkt in hun beschouwingen over de (verre) toekomst een verschil door met de mannen.
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Bijvoorbeeld in de toekomstvisie van een vrouw van 24 jaar, die werk op hbo-niveau vond:
Over een jaar of tien? Ik ben dan 34, dus dan hoop ik eigenlijk wel een kindje te hebben. Ik zou minder
willen werken, het liefst dan eigenlijk een dag of drie. Niet over vijf jaar, maar echt over tien jaar. Ik ben niet
iemand die nu helemaal naar een carrièremove toeleeft. Misschien komt het op mijn weg, en dan denk ik:
wat een uitdaging, geweldig, dat zou ik willen! En dan denk ik misschien wel over tien jaar: oh, een kind,
daar heb ik nog helemaal geen plek voor in mijn leven, ik heb het nu zo geweldig… Maar ik ben niet iemand
die voor aanzien gaat. Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Ik vind het nu heel leuk dat ik op mijn niveau
werk, en ik denk dat daar heel veel uitdaging in zie, maar stel dat ik op lager niveau heel erg leuk werk zou
hebben, dat ik het leuk vind is het belangrijkste.
Haar mannelijke tegenhanger, een 22 jarige elektrotechnicus die op mbo-niveau werk gevonden heeft,
kijkt anders tegen de toekomst aan:
Ik hoop dat ik dan al zoveel jaren een vaste baan heb, dat ik al minimaal vijf jaar bij een bedrijf werk…
goeie positie, eigen huis, gezin, auto… gewoon, echt dat ik dan goed gesetteld ben, in de zin van dat ik niets
te kort kom, en dat ik dan ook financieel iets achter de hand heb. Ik wil dan wel een vrouw die gemotiveerd
is, iemand die niet op de bank zit en niets doet en wacht op geld. Dat ze ook een beetje bewust is van zaken,
op financieel gebied. Dat ze geen big spender is. Ze mag mbo, hbo hebben gehad als achtergrond, dat maakt
mij niet uit. Als ze maar wel serieus is.

Een fuik
Het lastige tij bracht niet de baan waarop gehoopt werd en langzamerhand begint de toekomst er wel
heel somber uit te zien. Dat is het beeld van alumni die werk vonden dat verwant is aan de richting die zij
studeerden, maar waar zij hun hbo-opleiding nauwelijks gebruiken. Naast de alumni die rechtstreeks op
hun niveau werk vinden, zijn er ook die een baan hebben die verwant is met de richting die zij studeerden, maar waar weinig toekomst in zit. Werken onder je niveau lijkt soms een fuik te zijn.

De telecommunicatiespecialist doet bijvoorbeeld werk op mts-niveau, op een plek zonder doorgroeimo-
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gelijkheden.
Ik heb het idee gekregen dat ze geen hoog opgeleide mensen meer zoeken, maar gewoon mbo’ers, want ik
merk dan ook, waar ik op solliciteer, mensen die hem krijgen zijn meestal mbo’ers… die zijn goedkoper en
die kunnen hetzelfde werk doen als wat ik doe, alleen voor veel minder geld.
Volgens hem geldt dat ook voor zijn jaargenoten. Maar ook voor anderen, die al wat langer op de
arbeidsmarkt zijn. Een vervolgopleiding dan maar? Dat heeft geen zin, zegt hij, want het draait om ervaring. Dus werkt hij. Onder zijn niveau. En vaak extra. ‘Dan verwachten ze ook eigenlijk dat je overwerkt.
En vooral ik, ik werk er nog niet zo lang, dus ik moet indruk blijven maken, dus ik blijf ook elke keer
maar overwerken.’ En dan is er ook nog eens dat extra baantje, op zaterdag, als postbode.
Zo is het wachten en toch maar hopen. En vooral hard werken. Want zo doe je toch ervaring op. En
harde werkers worden gewaardeerd.
Dat zegt ook de junior-projectmedewerker die Commerciële Economie heeft gedaan:
Ik ben altijd iemand geweest die mijn hele leven gewerkt heeft en het op zich ook niet erg vind om te werken. Ik vind gewoon dat je iets moet doen. Dan moet je maar iets accepteren wat op een lager niveau zit,
maar ik denk dat bedrijven dat wel waarderen dat je in ieder geval werkt.
Ook de verpleegkundige is bereid op mbo-niveau te functioneren:
Je moet gewoon eerst leren functioneren als verpleegkundige en pas als je de basis goed hebt geleerd en
je kan echt goed kijken naar niet alleen hoe je een patiënt verpleegt maar ook hoe je een unit zoals ze dat
noemen verpleegt, hoe een afdeling in zijn werk gaat, eer dat je toe kan komen aan zulk soort taken moet
je gewoon veel meer ervaring hebben.

Hoe wordt een baan gevonden?
Er zijn vele wegen om een baan te vinden. Niemand was succesvol bij het reageren op advertenties en
slechts één schreef zich in bij het Centrum voor Werk en Inkomen, het vroegere Arbeidsbureau.
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EEN NIEUWE MANIER VAN WERK ZOEKEN?

Ik heb gekeken in mijn vriendenkring, kennissen, dat is toch altijd wel handig om dat groepje te raadplegen. Speelt er
wat in de markt? Is er bij jou wat vrij waarop ik zou kunnen op solliciteren? Kranten lezen natuurlijk, daar vond ik weinig
instaan, dus daar ben ik vrij snel mee gestopt. Op internet staan dusdanig veel functies waar je wel op kan solliciteren
en op een gegeven moment heb ik mijn cv op Monsterboard gezet. Als je dat goed doet krijg je echt heel veel reacties.
Als je het cv daar op gezet hebt, hebt ingevuld wat je toekomstplannen zijn en wat je motivatie is, en waarnaar je op
zoek bent, dan wordt het ge-updated en kom je in principe ergens bovenaan de lijst te staan waar bedrijven op zoeken.
Ze zoeken dan bijvoorbeeld op commerciële economie. Het mooiste is, als je een beetje een leuke naam hebt, niet je
echte, maar een aanduiding. Mensen hebben dan zoiets van o, dat is wel een leuke naam om die cv eens te bekijken. Ik
heb dan toevallig ‘commerciële teamplayer’ genomen en dat bleek veel positieve reacties op te leveren. Misschien nog
wel een tip voor studenten is om regelmatig je cv even opnieuw te activeren, dan komt ie weer bovenaan de lijst te
staan. Dat weten heel veel mensen niet. Als je dat doet, krijg je in één keer weer heel veel reacties.

Sommige van de alumni kregen snel een baan, bijvoorbeeld in aansluiting op een stage. Een alumnus, die
Commerciële Economie studeerde werd aansluitend op zijn stage projectmanager bij de ANWB. En ook
voor de hbo-gediplomeerde verpleegkundige volgde de baan op de stage.
Anderen probeerden echt alles uit en gebruikten vele wegen: informele contacten, open sollicitaties en
een wervings- en selectiebureau. Wachten tot ze het diploma op zak hadden deden sommigen niet. Een
alumnus, die Commerciële Economie studeerde, was al artsenbezoeker voordat hij was afgestudeerd.
Daarvoor deed hij telemarketing bij een werving- en selectiebureau en enkele incassobureaus. Inmiddels
werkt hij als accountmanager bij een arbodienst.
Voordat ik was afgestudeerd had ik mijn eerste baan op hbo-niveau. Ik ben een jaar artsenbezoeker geweest
bij een grote farmaceut. Ik had eigenlijk gebluft en ik had geen lessen meer, maar nog wel een aantal projecten die ik moest afronden en dat heb ik in mijn eigen tijd uiteindelijk gedaan. Nu en dan vrij genomen voor
een tentamen. Dus ik ben al vanaf maart 2003 aan het werk en ik ben in augustus inderdaad afgestudeerd.
Toen ze vroegen wat mijn opleidingsniveau was, heb ik gezegd hbo. Pas in de onderhandelingsfase ben ik
gekomen met het duurt nog even voor jullie ook het papiertje hebben. Het heeft gewerkt.
Een vrouw, die Accountancy studeerde, werkte ook al op hbo-niveau tijdens haar studie, op een accoun-

124

6. SUCCES OP DE ARBEIDSMARKT?

tancykantoor. Zij gebruikte de open sollicitaties als manier om een baan te vinden. Zij haalde kantoren uit
de Gouden Gids, schreef acht sollicitatiebrieven, werd acht keer uitgenodigd en kreeg vijf aanbiedingen.
Ik heb eerst gesolliciteerd bij de grote kantoren, want ik had bij één van de grote kantoren stage gelopen en
dat was redelijk goed bevallen. De grote kantoren hebben toch andere voorwaarden voor nieuw personeel
en daar voldeed ik volgens hen niet aan. Toen ben ik gaan zoeken naar kleine kantoren en dat was in de
periode dat werknemers zelf mochten kiezen waar ze wilden werken, je kreeg zoveel aanbiedingen. Ik heb
uiteindelijk voor een klein kantoor gekozen, daar werk ik nu nog steeds.
Ook de man die Cultureel Maatschappelijke Vorming - Sport en Recreatie heeft gestudeerd, had zijn
huidige werk al tijdens de opleiding. En eigenlijk zijn de eerste contacten voor deze werkzaamheden al
gelegd op de middelbare school. Contacten blijken dus heel belangrijk te zijn.

VIA VIA

De carrière van een 27-jarige CMV’er Sport en Recreatie wortelt in activiteiten die hij al als tiener ondernam. Hij werkt
nu ’s winters bij Bever Zwerfsport en ’s zomers voor een buitensportbedrijf. Zodra dit laatste bedrijf winterreizen gaat
verkopen – wat spoedig zal gebeuren – zal hij de eerste baan verlaten. Buitensport is zijn passie.
‘Bij buitensportbedrijven is het allemaal via via en twintig procent via internet. Maar het is een heel klein wereldje en er
wordt heel veel in gesjoemeld en mensen die zichzelf nogal hoog in de bol hebben, daar moet je voor uitkijken omdat
het toch een risicosport is. Ze hebben het liefste mensen die via via binnen komen. En waarvan ik, of iemand anders,
zegt; die is goed. En andere mensen die worden uitvoerig uitgetest. Maar het liefst via via.’
‘Dat begon eigenlijk op de havo al, daar hadden ze kampen met captains… die captains begeleidden de lagere klassen.
Dat was wel een extern bedrijf maar dat gebruikte de leerlingen van school als begeleiding. Het technische gedeelte
werd uitgevoerd door een bedrijf in België, en daar ben ik ingerold en toen ben ik voor hen rotswanden gaan schoonmaken. En af en toe een beetje instructiewerk overnemen en een beetje meekijken.’
De passie werd studie en de studie werd werk. Het is de bedoeling dat dit werk uiteindelijk eigen werk wordt:
‘Ik ga een bedrijf starten. Een bedrijf waarbij ik mezelf verhuur als instructeur. Zodat ik freelance kan werken voor buitensportbedrijven. En daarnaast ga ik mijn eigen projecten draaien. In België en Frankrijk. Dat doe ik in samenwerking
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met een x aantal andere eenmanszaken, van kennissen en vrienden uit de buitensport. Die hebben allemaal hun eigen
specialisme en samen gaan we de producten neerzetten.’
Zo wil deze man realiseren wat volgens hem van huis uit is gestimuleerd: ‘Veel reizen en actief doen. Niet met de auto
weggaan, maar altijd gaan fietsen en gaan lopen. Wat dat betreft is het wel met de paplepel ingegoten.’

Meer geïnterviewden noemen het aanboren van contacten en netwerken als de manier waarop ze een
baan gevonden hebben. Oude studievrienden maar ook cafécontacten blijken werk op te kunnen
leveren. Anderen volgen een veel langere weg en komen uiteindelijk aan een baan door vroegere
contacten. Een voorbeeld hiervan is de al eerder genoemde marktonderzoeker die bij het bureau
werkt, waar hij als student ook heeft gewerkt. Als student was hij veldwerker en nu is hij juniorprojectmanager. Eerst werkte hij als loodsmedewerker bij Schiphol.
Ik heb destijds altijd op Schiphol gewerkt als loodsmedewerker. Dat baantje heb ik vastgehouden totdat ik
zeker was dat ik een vaste baan had of dat ik in ieder geval ergens een jaarcontract kon krijgen. Er moet geld
op de plank komen.
Ook de eerder genoemde man met de dubbele hbo-opleiding, kwam na enkele baantjes toch weer uit bij
het autoverhuurbedrijf waar hij als student had gewerkt. Als student was hij servicemedewerker en nu is
hij commercieel medewerker.
Ten slotte zijn er alumni die zich aanmelden bij een werving- en selectiebureau:
Ik werkte toen parttime bij een winkel voor telecommunicatie om tijdens de studie wat bij te verdienen. En dat
laatste half jaar toen ik veel vrije tijd had, ben ik gewoon wat meer gaan werken. Maar ik wilde mijn vleugels
uitslaan, ik wilde toch kijken wat ik met mijn studie kon doen. Ik heb gesolliciteerd. Een werving- en selectiebureau regelde drie gesprekken voor mij. Alle drie financiële banen bij hetzelfde bedrijf. Het eerste gesprek,
daar had ik erg veel moeite mee. Die man, die veegde me van tafel. Dat vond ik wel goed, omdat ik er veel
van geleerd heb. Het tweede en derde gesprek gingen veel makkelijker. Ze vonden mij te hoog voor de functie,
omdat ik veel ambities heb. Hij vroeg aan mij, waar zie jij jezelf over tien jaar zitten? Ik zei: als directeur.
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Conclusies
Uit de statistiek en de verhalen van de alumni wordt één ding meteen duidelijk: de vooruitzichten op
de arbeidsmarkt zijn voor hbo’ers in korte tijd verslechterd. De golfslag van de economie blijkt het lot
van deze jonge mensen te bepalen. Tijdens hun opleiding leken de werkgevers nog in de rij te staan; nu
moeten zij zich instellen op een ander soort werkkring. Een die weliswaar meestal samenhangt met de
aard van hun opleiding, maar die vaker van mbo-niveau dan van hbo-niveau is. Voor een aantal van hen
is dit vanzelfsprekend: zij gaan ervan uit dat zij geleidelijk in hun werk naar het niveau van hun opleiding
zullen groeien; maar voor anderen is de teleurstelling groot.
Ondanks de inzet van sociaal kapitaal – vrienden, verwanten, kennissen – blijkt de werkelijkheid weerbarstiger dan de droom. Om toekomstige generaties alumni voor te bereiden op de situatie op de arbeidsmarkt, zouden studenten al meer inzicht moeten hebben in de werkgelegenheid die bij hun opleiding
past. De hogeschool kan daar een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld ook door het inschakelen van
alumni die hun ervaringen, tips en aanpak kunnen overbrengen op de studenten. Maar daarnaast zouden
studenten meer inzicht moeten krijgen in wat werkgevers zoeken en willen van potentiële werknemers.
Dat is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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Een cruciale factor voor het succes van jongeren is uiteindelijk de kijk van werkgevers op hun vaardigheden en capaciteiten. En dan gaat het niet alleen om het diploma dat zij behaalden en hun studierichting
– het formele criterium voor een baan –, maar ook om zaken als herkomst en geslacht die succes op de
arbeidsmarkt kunnen bevorderen of belemmeren. Daarom komt in dit hoofdstuk aan de orde hoe werkgevers hoog opgeleid personeel selecteren. Wij organiseerden een rondetafelgesprek met medewerkers
van een aantal grote en middelgrote bedrijven om dit onderwerp te bespreken. Daarnaast verkenden wij
de situatie bij een groot uitzendbureau, een ICT-bedrijf en een dienst van de gemeente Den Haag. Uit
die gesprekken kwam een aantal thema’s naar voren die bij de personeelsselectie een rol spelen en die de
kans op een baan beïnvloeden. In de volgende paragrafen worden die besproken.

Arbeidsmarkt en beroepsbevolking
Door de gesprekken met alumni van de Haagse Hogeschool, in het vorige hoofdstuk, is al gebleken dat
de situatie op de arbeidsmarkt een heel belangrijke factor is bij de selectie van nieuw personeel. Als het
slechter gaat met de economie en vacatures schaars zijn, wordt de selectie strenger. En dat de situatie op de
arbeidsmarkt in 2003 en 2004 weinig perspectief bood voor net afgestudeerden behoeft nauwelijks betoog:
het aantal banen daalde, na een decennia durende groei, met name in de commerciële dienstverlening.
In 2003 daalde het aantal banen in Nederland met 76.000. Voor de provincie Zuid-Holland betekende
dat een daling met 1,2 procent. (zie figuur 7.1)
Vanzelfsprekend gaat hij bij deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet alleen om banen voor hoog opgeleiden, zoals de alumni van de Haagse Hogeschool. Voor hen zijn de vooruitzichten nog relatief gunstig.
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Figuur 7.1: Banengroei naar provincie,

Bron: CBS

Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht zal de arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden op de middellange termijn gunstig zijn, zonder structurele werkloosheid.
Daarvoor is een simpele verklaring: hoewel de ontwikkeling van het aantal banen voor hoog opgeleiden
zal dalen van 6,5 procent van de werkgelegenheid naar 5,3 procent, wordt de verminderde vraag meer dan
gecompenseerd door het verminderde aanbod van jonge werknemers. Immers, Nederland ‘ontgroent’,
waardoor er minder afgestudeerden zullen zijn. Jongeren met een hbo-opleiding zullen daardoor meer
dan welkom zijn in het bedrijfsleven, zo is de verwachting. Volgens de Maastrichtse voorspellingen geldt
dat echter niet voor alle alumni. Drie hbo-opleidingen leveren in de toekomst mensen af, die moeilijk aan
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werk zullen komen: verkeer en toerisme, communicatie en journalistiek, en personeel en arbeid. Omdat
deze opleidingen in trek zijn, kan de arbeidsmarkt het grote aanbod van gediplomeerden niet verwerken.
Tegenover deze visie op de toekomst van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden, staan meer somber
getoonzette beschouwingen, die wijzen op de snelle groei van het aandeel hooggeschoolden in de Nederlandse beroepsbevolking. Dat is tussen 1996 en 2002 al met twintig tot dertig procent toegenomen. Als
deze trend doorzet, dan zou er ondanks de vergrijzing een zo groot aanbod van hbo’ers op de arbeidsmarkt verschijnen, dat alleen de ‘krenten uit de pap’ gepikt worden door werkgevers en de overigen onder hun niveau moeten werken. Dit klemt des te meer, door de snelle aanwas van de wat jongere beroepsbevolking in de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad, terwijl de werkgelegenheid daar terugloopt in
industrie, transport, telecommunicatie en financiële dienstverlening.
Reorganisaties, inkrimpingen en bezuinigingen hebben vooral geleid tot banenverlies bij grote, vaak
internationaal opererende bedrijven. Dit soort bedrijven, maar ook overheidsorganisaties voeren in tijden van hoogconjunctuur een sociaal beleid dat gericht is op het aannemen van bijzondere categorieën
werknemers. Bijvoorbeeld allochtonen of vrouwelijke leidinggevenden waar mannen de norm waren.
Daarvoor is nu veel minder geld en aandacht.
Vrijwel alle bedrijven die wij onderzochten geven aan dat zij strenger selecteren aan de poort. Bijvoorbeeld
door niet alleen naar het diploma te kijken, maar ook naar de cijfers waarmee men slaagde. Bovendien –
volgens sommigen is dit de meest gebruikelijke manier – worden banen aangeboden aan stagiaires die goed
functioneerden. Ook probeert men instrumenten in te zetten voor ‘talentherkenning’. Uit onze gesprekken
bleek dat de meeste grote bedrijven zo objectief mogelijk te werk gaan tijdens de werving.
Men maakt gebruik van gangbare instrumenten zoals open sollicitaties, een test, of een aantal testen en assessments, voordat de hoog opgeleide werkzoekende een invitatie voor een ‘echt’ sollicitatiegesprek krijgt.
Voor allochtone sollicitanten blijken deze procedures een hindernis te vormen. Als zij al mee willen doen,
dan spelen volgens de werkgevers een gebrek aan taalvaardigheid en vooral het onvermogen om zichzelf te
‘verkopen’ hen parten. Met dit soort sociaal-culturele hebbelijkheden kan en wil de werkgever geen rekening houden, vooral als het aanbod van arbeid ruim is. Mocht een allochtone sollicitant toch goed scoren,
dan volgt een tweede hindernis. Naast formele eisen, betstaat de neiging om ook informele eisen te stellen.

131

SUCCESVOL IN DEN HAAG?!

Informele eisen
De werkgevers die wij spraken, waren bereid om eerlijk uit te komen voor de moeilijk te objectiveren
zaken die een rol spelen bij het al dan niet aannemen van een sollicitant. Allereerst is dat ‘ondernemend’
gedrag en gebleken zelfstandigheid tijdens de studietijd. Die zelfstandigheid zou blijken uit het op eigen benen staan: dus niet blijven wonen in het ouderlijk huis, het hebben van een bijbaan, liefst in het
verlengde van de studie, of het volgen van onderwijs in het buitenland. Dit soort zaken speelt een rol
in de eerste selectieronde, waarin vooral wordt gekeken naar de brief en het curriculum vitae van de
sollicitant. Tijdens het rondetafelgesprek met werkgevers kwam ter sprake dat allochtone sollicitanten
soms vergeten om de dingen die zij tijdens hun opleiding deden te vermelden in hun brief, omdat zij niet
beseffen dat werkgevers dat belangrijk vinden. Ook het vertonen van de gewenste zelfstandigheid kan
hen moeilijk vallen, omdat het bijvoorbeeld in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap gebruikelijk is
dat studenten thuis blijven wonen.
In het tweede stadium van de sollicitatie gaat het om de voorkeur voor iemand die zichzelf ‘goed verkoopt’ tijdens het sollicitatiegesprek en om de informele bijzondere eisen die het bedrijf stelt. Daarbij
komen vooroordelen en ervaringen uit het verleden om de hoek kijken. Die leiden tot wat wij risicomijding noemen: het geven van de voorkeur aan het type sollicitant, dat in het verleden waarde voor het
bedrijf heeft gehad.
Een voormalig ingenieur van Rijkswaterstaat vertelde bijvoorbeeld dat hij bij die organisatie zag, dat
zowel vrouwen als allochtonen grote moeite hadden om een aanstelling te bemachtigen. Over beide groepen bestond de opvatting dat zij ‘geen sterke schouders’ hadden en dus niet voor zwaardere functies in
aanmerking kwamen. Ook de informele omgangsvormen kunnen als een probleem gezien worden: het al
te extreme eerbetoon aan een superieur bijvoorbeeld, – opstaan als je baas binnenkomt, is in Nederland
immers niet gebruikelijk – ; het al dan niet bijwonen van verjaardagsfeestjes van collega’s; het samen na
werktijd een borrel drinken, het vasten tijdens de ramadan…. Kortom te veel om op te noemen. Naast
dit soort vooroordelen speelt ook de informele uitwisseling tussen werkgevers in ondernemersclubs over
hun ervaringen een rol bij risicomijding. Zo bleek men er bijvoorbeeld van overtuigd te zijn dat het
aannemen van allochtone werknemers meer investeringen vereist, omdat ze qua verbale vaardigheden
minder goed scoren en extra scholing nodig hebben.
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ADVEXIS

Adviseurs voor Activering, (Re)integratie en Opleidingen, oftewel Advexis, is een adviesbureau in Delft, dat zich richt op
het vergroten van de diversiteit van het personeelsbestand van bedrijven. Dat doet het bureau door het ondersteunen
van allochtonen. De directeur, Navid Otaredian, een civiel-technisch ingenieur afkomstig uit Iran, kan daarover uit eigen
ervaring meespreken.
‘Met de economische recessie, vanaf 2001, zijn de kansen voor allochtonen bij grote bedrijven geslonken. Dat komt niet
alleen door inkrimpingen en reorganisaties, maar ook omdat in grote bedrijven gewerkt wordt met gestandaardiseerde
en gestructureerde procedures om personeel te selecteren. In dat soort procedures is de hoofdrol voor opleiding en
werkervaring weggelegd en daardoor zouden allochtone sollicitanten even veel kans moeten maken als autochtone.’
In de praktijk blijkt dat anders uit te pakken, omdat ook de netwerken van sollicitanten een rol spelen: de contacten
door wie je geattendeerd wordt op een baan. Bij de schaarse vacatures van grote bedrijven blijkt het aantal allochtone
sollicitanten gering, omdat hun sociale netwerken zijn opgebouwd binnen de eigen gemeenschap, waar men niet over
de informatie en contacten beschikt, die autochtone hoog opgeleiden vaak wel bezitten. Mede op initiatief van Advexis
is daarom de Business Club voor allochtonen opgericht, waardoor mensen wat gemakkelijker kunnen overstappen
naar de geïnstitutionaliseerde netwerken die kenmerkend zijn voor de Nederlandse samenleving. Via bridging naar
bonding dus. In de praktijk blijken hierbij ook activiteiten tijdens de studie een rol te spelen: het lidmaatschap van een
studentenvereniging maakt het gemakkelijker om een relevant netwerk op te bouwen, dan wanneer iemand uitsluitend
sociaal kapitaal bezit dat is opgebouwd uit ouders en familieleden.
Advexis ondersteunt niet alleen individuele sollicitanten door contacten met het bedrijfsleven te organiseren, maar
probeert omgekeerd ook het bedrijfsleven enthousiast te maken voor diversiteit van het personeel als motor van
innovatie. Mensen verschillen in aanpak en denkbeelden, en dat kan heel verfrissend zijn juist voor bedrijven die tijdens
de economische bloei wat indutten omdat alles voorspoedig ging. Omgang met diversiteit wordt dan een managementvraagstuk dat met trainingen kan worden aangepakt.

Hoewel risicomijdend gedrag in theorie vaker voor zou moeten komen in kleine bedrijven dan in grote
bedrijven met zakelijke selectieprocedures, blijkt dat in werkelijkheid hoog opgeleide allochtonen vaker
werk vinden in het midden- en kleinbedrijf. Dat is een merkwaardige paradox, want juist bij een geringe
bedrijfsomvang speelt de vraag of iemand bij de collega’s ‘past’ een cruciale rol. Er zijn meestal immers
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geen andere afdelingen waar men door overplaatsing een nieuwe start kan maken Daar komt nog bij,
dat juist de kleinere ondernemingen informele en persoonlijke kanalen gebruiken voor de werving van
nieuw personeel en soms bijzondere eisen stellen. Omdat juist allochtone hoog opgeleiden, zoals we gezien hebben, meestal werk zoeken via informele kanalen en het eigen netwerk, dat vaak niet aansluit bij
de wervingskanalen van kleine ondernemingen, is de kans klein dat werkgever en werkzoekende elkaar
vinden. Als dat toch gebeurt, hangt dat waarschijnlijk samen met de neiging in het midden- en kleinbedrijf om onder tijdsdruk eerder ‘risico’s’ te nemen, als het werk af moet en men dringend personeel
nodig heeft. Allochtone sollicitanten kunnen daarvan profiteren en vervolgens bestaande vooroordelen
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door hun prestaties wegnemen. Een goed voorbeeld van die ontwikkeling is de sector van de informatietechnologie, die sinds kort na een diep dal weer wat aantrekt. Die wordt gekenmerkt door relatief
kleine bedrijven (gemiddeld dertig tot veertig werknemers), een relatief jonge leeftijd van het personeel,
nauwelijks formele werving en plotselinge werkpieken.
Als in het ‘ons kent ons’ circuit rond deze bedrijven goed opgeleide allochtonen opereren, hebben zij
waarschijnlijk evenveel kans als autochtone sollicitanten. Vooroordelen over taalvaardigheid en presentatievaardigheden vervallen als snel expertise nodig is. Desondanks bleek tijdens het gesprek met de
directeur en de manager personeel van een software bedrijf in de regio, dat de manier van rekruteren, in
het bijzonder de kanalen die voor werving gebruikt worden, ook in deze sector bepalen wie solliciteert.
Bij Equity BV (een pseudoniem) werken zestig mensen, waarvan de helft een hbo of universitaire opleiding heeft. Volgens de directie is bij de werving het behaalde diploma een belangrijk ijkpunt. ‘Een diploma
is een maatstaf voor een attitude, maar als het zo is, dat iemand het met de hakken over de sloot heeft
gehaald, dan moet zo iemand misschien functioneren op een niveau dat hij niet aankan.’ Dus het gaat niet
alleen om het diploma, maar ook om de cijferlijst. Of iemand talent heeft probeert Equity te ontdekken tijdens ‘een stevig interview’. Leidraad daarbij is de opleiding, maar ook de vraag of iemand naast de studie
nog andere dingen heeft gedaan: in het verenigingsleven bijvoorbeeld of een boeiende bijbaan.
Om nieuw personeel te werven, gebruikt Equity de standaardkanalen van de branche: Job News, Computable en het internet. Maar ook, en daar zit de kneep, advertenties in het Nederlands Dagblad en het
Reformatorisch Dagblad. Dit wetende is het niet zo vreemd dat het personeel van het bedrijf overwegend
een christelijke achtergrond heeft en dat iedereen van autochtone herkomst is. De kans is bijzonder klein
dat hier een allochtone werknemer wordt aangesteld, ook al hanteert men de meest objectieve maatstaven als bedrijf en sollicitant elkaar eenmaal gevonden hebben.
De discrepantie tussen beschikbaarheid van vacatures en beschikbaarheid van sollicitanten – de twee
lijken elkaar maar moeilijk te kunnen vinden, omdat de meeste hbo’ers eigen kanalen aanboren –,
lijkt op dit moment het grootste probleem. Want als men eenmaal een hoogopgeleide allochtoon had
aangesteld, werd in het werk geen enkel verschil bespeurd met autochtone collega’s, zo vertelden de
vertegenwoordigers van de bedrijven en organisaties ons.
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Werken onder hbo-niveau
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk, dat de economische malaise veel alumni van de Haagse Hogeschool dwingt tot werk op mbo-niveau. Zij hopen van daaruit ooit een betere positie te bemachtigen.
Voor een aantal van hen zal dit werk echter een valkuil blijken. Doorstroming van mbo- naar hbo-niveau
is niet zo vanzelfsprekend. En opnieuw blijkt herkomst daarbij een rol te spelen. Dat ontdekten wij bij
de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag. Daar werken zevenhonderd mensen.
De afdeling Personeelszaken heeft veertig medewerkers, waaronder een team van personeelsadviseurs.
Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een beleid dat gericht is op het aanstellen en het doorstromen van allochtonen naar hogere functies. Ongeveer dertig procent van het personeel heeft minimaal
hbo-niveau, maar de meeste allochtone werknemers – de dienst is vooral populair onder Turken en Hindoestanen – worden in lagere en middelbare functies aangesteld. Het percentage allochtone sollicitanten
voor functies in schaal 8, mbo-niveau, bedraagt zelfs veertig procent.
De doorstroom naar hogere functies valt echter bitter tegen. Intern onderzoek toonde aan, dat dit niet
samenhangt met het ontbreken van ambitieuze kandidaten of met hun kwaliteit. De belangrijkste blokkade bleek het personeelsbeleid zelf te zijn en in het bijzonder de selectie. De wijze van selecteren was
niet gestandaardiseerd, het onderwerp diversiteit was geen thema, en in het interne handboek werd het
zo belangrijke selectiegesprek maar summier behandeld.
Door de wijze van selecteren was de kans heel groot dat persoonlijke voorkeuren of vooroordelen de
doorslag zouden geven. Allochtone medewerkers gaven te kennen dat ‘bij de selectie de keuze nog te
veel bepaald wordt door autochtone, mannelijke leidinggevenden die traditioneel kiezen voor hun eigen
groep’. Dat beeld komt overeen met de berekeningen die de onderzoekers uitvoerden: de kans om geselecteerd te worden bleek voor allochtone kandidaten twee keer kleiner dan voor autochtone.
Met de aanbevelingen van het onderzoek is de dienst aan de slag gegaan. Daarnaast wordt, zoals gebruikelijk bij grote instellingen en bedrijven, een psychologische test ingezet en een reeks gesprekken.
De test is gescreend op culturele vooronderstellingen, aannames en situaties die nadelig kunnen zijn
voor allochtone kandidaten. De personeelsadviseurs hebben recent een diversiteitstraining gevolgd,
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die ook nuttig zou zijn voor leidinggevenden van de dienst, die zelfstandig rekruteren voor functies op
middelbaar niveau.

Discriminatie?
In het vorige hoofdstuk bleek dat de allochtone alumni zelf dachten geen voor- of nadeel te ondervinden
van hun herkomst, maar dat autochtonen daar heel anders over dachten. En hoewel de werkgevers zelf
stellen, dat hun personeelsbestand in toenemende mate een afspiegeling vormt van de diverse Nederlandse samenleving, blijken allochtone sollicitanten zowel door de formele procedures als de informele
risicomijding gehandicapt bij het vinden van een baan op niveau.
De enige uitzondering wordt gevormd door werkgevers die ‘klanten’ hebben uit een bepaalde etnische
groep. Dan wordt juist bij voorkeur gekeken naar kandidaten met dezelfde herkomst. Dit zijn echter
eerder banen op middelbaar niveau, omdat hoger opgeleiden minder in het ‘veld’ werken maar eerder
managementfuncties bekleden. Juist voor dat soort functies kan het hebben van een accent, volgens een
van de alumni, een probleem zijn:
Ik ken mensen die wel netjes in vier jaar met hun studie klaar waren en die hele slimme mensen zijn, en
die de grootste moeite hebben om wat leuks te vinden. In commerciële functies en bij dienstverlenende
bedrijven die op bepaalde niveaus over de vloer komen, is een accent toch een vrij groot struikelblok. Als jij
heel hard aan het zoeken bent naar iemand, en je vindt iemand met een zwaar accent die toch alles perfect
kan uitleggen, die wordt al weer een stuk interessanter. Maar als je iemand ballpoints laat verkopen, dan
is dat wel een struikelblok, want dat kan iedereen. Dan kiest een bedrijf toch liever voor iemand die ABN
spreekt. Het hangt er vanaf of mensen moeilijk te vinden zijn. Hier lopen veel artsen rond, die zijn moeilijk
te vinden en dan maakt de kleur niet meer uit. Het hangt ook af van de tak van sport.
Deze net afgestudeerde verbindt, net als de werkgevers, etnische herkomst met taalvaardigheid. En gebruikt dat als verklaring voor problemen bij het vinden van een passende baan. Wij hebben in het voorgaande gezien, hoe dit type oordelen kan maken dat een sollicitatiebrief ter zijde wordt gelegd -risicomijding dus – terwijl nog niet in de praktijk is aangetoond of de sollicitant goed Nederlands spreekt. En
ondanks alle verzekeringen van werkgevers dat mensen niet op hun naam alleen worden afgewezen, weet
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een tweede autochtone alumnus wel beter:
Een vriend van mij, die is Hindoestaan. Hij is wel in Nederland geboren en heeft zijn opleiding hier in vier
jaar afgemaakt. Hij heeft een jaar werkervaring, waarvan ik zeg: dat is een functie met veel verantwoordelijkheid, veel met de vrije hand ook, waardoor ik denk nou zo iemand is geschikt voor heel veel bedrijven.
Maar zijn tweede naam is niet-Nederlands en als dat in zijn brieven staat dan krijgt hij toch vaak een negatieve reactie. Ik lees zijn brieven en ook zijn cv, en zijn manier van schrijven is puur Nederlands. Nederlandser kan bijna niet. Hij heeft brieven verstuurd die er gewoon echt goed uitzien en dan hoort hij binnen
een dag van ja sorry, die functie is niks voor u. Zo is de samenleving. Er zal altijd gediscrimineerd blijven
worden. We weten dat het gebeurt en als iemand weet hoe we dat kunnen oplossen, nou graag.
Hoewel discriminatie op de arbeidsmarkt niet uit te bannen is, heeft onze rondgang langs werkgevers wel
inzichten en denkbeelden opgeleverd hoe vooral allochtone studenten beter voorbereid kunnen worden
op de eisen die formeel en informeel aan hen gesteld worden.

Conclusie
Een belangrijke constatering is dat een student van allochtone afkomst die een baan ambieert op hbo-niveau zowel een goede mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid moet bezitten. Dan zullen werkgevers
er ook eerder van overtuigd raken dat het aanstellen van allochtone hbo’ers niet per definitie problemen
met zich meebrengt, maar eerder gunstig kan werken op de inventiviteit van de onderneming. Dat is
de strategie van een bureau als Advexis. Daarnaast zal al tijdens de opleiding extra inspanning geleverd
moeten worden voor en door studenten die het risico lopen dat zij hun onderwijssucces niet kunnen
verzilveren op de arbeidsmarkt.
In dit hoofdstuk is een aantal zaken aan de orde geweest die daarbij van belang zijn. Zo moeten studenten
weten dat voor werkgevers ook, en misschien wel vooral, de buitenschoolse activiteiten relevant zijn. En
zij moeten leren dat een dynamische uitstraling tijdens een sollicitatiegesprek een grotere kans op een
baan oplevert dan een bedeesde en gehoorzame opstelling. Ten slotte blijkt de aard van het sociale netwerk van belang. Een vrienden- en kennissenkring die geheel bestaat uit mensen met dezelfde herkomst
levert minder informatie op over vacatures dan een meer gemengd netwerk. Het opbouwen van een
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netwerk gebeurt al tijdens de studietijd, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een studentenvereniging, een sportclub of een bijbaan en een succesvolle stage. Juist tijdens de opleiding kunnen studenten
werken aan de opbouw van het sociaal en cultureel kapitaal, dat zij wellicht niet van huis uit meekregen,
maar dat zij wel kunnen verwerven op de hogeschool. En voor hun toekomst is dat minstens zo belangrijk
als de inhoud van hun studie.
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De Kenniskring Grootstedelijke Ontwikkeling, die verantwoordelijk was voor dit onderzoek, begon deze
verkenning met een beschouwing over de stad als ‘sociale lift’ en de betekenis van het hoger onderwijs
daarbij. Is de hogeschool een ‘emancipatiemachine’? Wat is de rol van het hoger beroepsonderwijs bij
het verbeteren van de maatschappelijke positie van nieuwkomers en gevestigden in de stad? Wat zijn
factoren die succes bepalen? En waarom gaat het soms mis? Hoe nestelen studenten zich in de stedelijke
ruimte en de hogeschool? Hoe is hun start op de arbeidsmarkt? Het vinden van antwoorden op deze
vragen is belangrijk voor de hogeschool, maar ook voor toekomst van de gemeente Den Haag en de regio
Haaglanden. De studenten van nu vormen immers een aantrekkelijke beroepsbevolking voor later.

Succesvol op de hogeschool?
Ons uitgangspunt was de gedachte dat studenten die het hoger onderwijs betreden, daarvoor niet alleen economisch kapitaal nodig hebben – een studiebeurs, een bijbaan, of vrijgevige ouders – maar ook
sociaal en cultureel kapitaal: sociale connecties die voordeel opleveren en culturele compententies die
de gang door het onderwijs gemakkelijker maken (Bourdieu, 1989). Dat kapitaal krijgen ze van huis uit
mee, maar ze kunnen het in principe ook vergroten tijdens hun opleiding. Het eerstejaars ‘straatschoffie’
met de ‘verkeerde’ vrienden en een grote mond tegen de docenten kan afstuderen als begaafd econoom
in maatkostuum, die zich op de arbeidsmarkt kan meten met de besten. Juist omdat het gaat om jonge
mensen – de meeste hbo-studenten zijn tussen de 18 en 25 jaar – kan er heel veel veranderen tijdens hun
loopbaan op de Haagse Hogeschool.
In ons onderzoek letten wij niet alleen op de invloed van klasse op onderwijssucces, maar ook van etniciteit en sekse. Vanzelfsprekend zijn die aspecten moeilijk te scheiden; de studenten van Marokkaanse,
Turkse en Surinaamse huize hebben vaak laag- of ongeschoolde ouders met beroepen op de onderste
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treden van de maatschappelijke ladder. En er zijn ook nog altijd studenten van Hollandse huize die als
eerste van hun familie voor hoger onderwijs kiezen en die ook niet van van huis uit concrete steun in hun
schoolcarrière kunnen verwachten.
Op korte termijn lijkt het ontbreken van een ouderlijk milieu waarin studeren gewoon is, niet veel te
betekenen voor de studenten. Ze zijn er zelfstandiger door geworden, vinden zij zelf. En ambitieuzer,
omdat zij de gemiste kansen van ouders alsnog willen realiseren of omdat zij beseffen dat de ouders ook
in hun belang haard en huis in het land van herkomst verlaten hebben. Bovendien krijgen ze wel morele
steun: de familie is trots op het kind dat het ver heeft geschopt in het onderwijs. Maar bij nader inzien zit
er een adder onder het gras. Op de basisschool houden leerkrachten bij hun schooladvies rekening met
het milieu van de leerling. Dat is al herhaaldelijk in onderzoek aangetoond en ook hier is het opvallend
dat van de hbo-studenten bijna dertig procent een advies kreeg voor lbo, mavo of vmbo. Wanneer zo’n
advies gevolgd wordt, betekent dat een lange weg door het voortgezet onderwijs voordat de poorten van
de hogeschool in zicht komen. Daardoor gaat talent verloren, vooral omdat het om ouders gaat, die wel
heel overtuigd moeten zijn van het talent van hun kind om af te wijken van het schooladvies. Dat te laag
ingeschatte jongeren toch het hoger beroepsonderwijs weten te bereiken, laat zien dat talent er echt toe
doet. Maar wij hebben geen zicht op de even getalenteerden die het onderwijs vaarwel zeiden, omdat zij
zich verveelden op het vmbo.
De lange omweg naar het hbo lijkt vaker jongens dan meisjes te treffen. De laatsten zijn daardoor gemiddeld wat jonger als zij aan hun studie op de hogeschool beginnen en studeren wat eerder af. Maar voor
hen speelt vervolgens een ander probleem een rol: de dubbele boodschap die zij van thuis meekrijgen
over wat een succesvol vrouwenleven is: een baan, maar ook een gezin; werken maar ook zorgen. Dat
heeft consequenties voor hun toekomstvisie en het soort baan dat zij ambiëren. Een prettige werksfeer
lijkt voor hen soms belangrijker dan het verzilveren van het hbo-diploma op de arbeidsmarkt. Dat maakt
dat zij zich na hun soms spectaculaire onderwijssucces richten op een ander soort succes: een huwelijk
en een leuk gezin. En daarin worden zij bevestigd door de opvattingen die in hun milieu van herkomst
bestaan over vrouwelijk succes.
De zelfstandigheid en ambitie die studenten uit kansarme milieus van huis uit meekrijgen, zijn belangrijk
voor hun onderwijssucces, maar kunnen ook problemen opleveren. Dat blijkt bijvoorbeeld bij het kiezen van een opleiding aan de Haagse Hogeschool. Te vaak is die eerste keus niet raak. En dat betekent
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studievertraging. In het algemeen klagen studenten dat zij maar moeilijk zicht kunnen krijgen op wat
een bepaalde opleiding precies inhoudt. En als het sociaal en cultureel kapitaal bestaat uit een hecht
familienetwerk met nauwelijks of geen hoogopgeleiden, plus een brandende ambitie om ‘directeur’ te
worden, dan is de kans op teleurstelling, herhaaldelijk switchen van opleiding, en ten slotte uitval groot.
Allochtone studenten blijken wat dat betreft een groot risico te lopen. Dat hangt ook samen met het
sociaal en cultureel kapitaal dat studenten tijdens hun opleiding verwerven: de netwerken van vrienden
en kennissen die ook studeren, maar ook de relaties met docenten en andere medewerkers van de hogeschool en de vele cognitieve en culturele vaardigheden die ze aanleren. Wij noemden dat de mate van
sociale en academische integratie in het hoger onderwijs.
Sociale integratie, ofwel het vergroten van sociaal kapitaal op de hogeschool, lijkt zich te beperken tot
andere studenten van hetzelfde geloof, dezelfde etnische herkomst of hetzelfde milieu en dezelfde leefstijl. Er is weinig spontane overbrugging tussen de groepjes, behalve in formele onderwijssituaties, zoals
werkgroepen. Zowel de nazaten van migranten, als de jongeren uit de hoogste milieus, en alles ertussen
in, gaan vooral om met elkaar. Dat is begrijpelijk. Waarom zou iemand uit een groep met een hoge status
zijn sociaal en cultureel kapitaal delen met iemand uit een laag milieu? Ook dat heeft invloed op onderwijsssucces. De eenlingen die niet gemakkelijk aansluiting vinden, hebben moeite om ‘studiemaatjes’ te
vinden. Maar is het onmogelijk voor de student-forens die het hogeschoolgebouw alleen betreedt voor
onderwijs, om de studie met succes te voltooien? De werkelijkheid leert anders. Anderzijds kan het lidmaatschap van een ‘etnische’ studentenvereniging wel contacten met lotgenoten bevorderen, maar als die
onderling de eigen taal blijven spreken, zit dat onderwijssucces in de weg.
Ingrijpen in de wijze waarop studenten informele bindingen aangaan, is niet de taak van het hoger
onderwijs. Wel kan de hogeschool ervoor zorgen dat de wereld van het hbo, die vaak zo heel anders
is dan wat men thuis gewend is, vertrouwd wordt en dat rekening wordt gehouden met studenten die
de vanzelfsprekend lijkende codes niet kennen. En dat docenten studenten die om redenen van sociale
of academische integratie uit de boot dreigen te vallen, extra aandacht geven en de weg wijzen naar de
hulpsystemen van de hogeschool. Dat is een van de manieren om ervoor te zorgen dat de poort naar
het hoger onderwijs voor potentiële sociale stijgers geen draaideur wordt. Ook is het denkbaar om
door de inrichting van het onderwijs studenten bewust te mengen. Dat vergt wel dat docenten zich
bewust worden van diversiteit en zich verdiepen in de culturele codes, het cultureel kapitaal, van dit
soort studenten, zonder te vervallen in simpele stereotyperingen over ‘Turken’ die wel een taalachterstand zullen hebben of ‘Marokkaanse meisjes’ die van thuis niet veel mogen.
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Succesvol in Den Haag?
Veel studenten kiezen niet voor de hogeschool omdat zij de grootstedelijke omgeving zo prettig vinden,
maar omdat de bereikbaarheid met trein en auto goed is. Deze forensen klagen niet over de sfeer in
de stad of het ontbreken van voorzieningen. Zij zijn en blijven georiënteerd op hun eigen woonplaats.
Hoe riant de Haagse studentenhuisvesting ook zou worden; ze zijn niet bereid om een kamer in de stad
te betrekken. Voor de stedelijke arbeidsmarkt van de toekomst is dat geen probleem. De forenzende
student zal waarschijnlijk ooit een echte forens worden. Daarin onderscheiden zij zich niet van andere
hbo-studenten. In tegenstelling tot studenten van universiteiten, blijken die in het algemeen steeds vaker
thuis te wonen, in de regio.
Als het gaat om de sociale liftfunctie van de stad, is een andere categorie studenten belangwekkender:
de thuiswonende studenten in Den Haag. Ook zij zullen niet snel een studentenflat betrekken. Onder
hen zijn moslims en moslima’s oververtegenwoordigd, naast andere studenten van niet Hollandse huize
en de ‘echte Hagenezen’. Het is de vraag of zij in de gemeente blijven wonen na hun opleiding. Sociale
stijging betekent voor hen niet alleen een goede baan, maar ook een betere woning. En die zullen zij
eerder vinden op een VINEX-locatie in de regio, dan in Den Haag zelf. De zogenaamde zwarte vlucht
naar suburbane gebieden is overal in Nederland al begonnen. Surinamers liepen daarbij voorop, maar
Turken en Marokkanen verhuizen ook steeds vaker naar een woning in het groen, door hun relatief
vroege gezinsvorming maar ook omdat daar de betaalbare koopwoningen te vinden zijn die meer status
in eigen kring opleveren dan een huurwoning in Den Haag. Ook zij gaan niet verloren voor de regionale
arbeidsmarkt; ze worden eenzelfde soort forens als de studenten die hun woonplaats nooit verlieten.
Echte stadsbewoners van de toekomst zijn heel andere jongeren: de traditionele studenten op kamers,
die de stad tijdens hun opleiding leren kennen en zich hechten aan het Haagse. Zij zijn de dragers van de
boodschap dat Den Haag een ‘echte’ studentenstad moet worden, met voorzieningen en activiteiten die
zijn toegesneden op hun leefstijl. De laatste jaren zijn veel initiatieven ontwikkeld, door hogeschool en
gemeente, om hen tegemoet te komen. Zo kwam ACKU tot stand, is het uitgaansleven verrijkt en wordt
er gewerkt aan een heus Quartier Latin. Ongetwijfeld zal een behoorlijk deel van deze studenten na de
opleiding in Den Haag willen blijven en daar een baan gaan zoeken. En daarbij past het beleid van de
gemeente Den Haag om woonruimte voor startende stedelingen te scheppen en van culturele instellingen
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om een dynamisch uitgaansleven te stimuleren. ‘Stad voor jonge kenniswerkers’ is dan echter een betere
leus dan ‘Den Haag, studentenstad’.
Hoewel dit beleid op termijn ongetwijfeld zal leiden tot een toename van het aandeel jonge hoog opgeleiden op de Haagse arbeidsmarkt, zullen dan de allochtonen onder hen elders wonen. Om deze groep
blijvend aan de stad te binden is een heel ander woonmilieu nodig: koopwoningen in de buurt van familie, waar een jong gezin met kinderen zich thuis kan voelen. Het is de moeite waard om de woonwensen
van deze categorie – met name de goed opgeleide nazaten van migranten uit Turkije en Marokko – nader
te bestuderen. Als zij voor de gemeente behouden kunnen blijven, dan zijn zij het zichtbare en wellicht
inspirerende symbool van de sociale liftfunctie van de stad.

Succesvol op de arbeidsmarkt?
Na het afronden van de opleiding is de eindstreep voor veel hbo’ers nog steeds niet in zicht: het zoeken
naar een baan blijkt moeilijk als je niet gevraagd wordt om na je stage te blijven. Zeker in economisch
slechte tijden. Toch is de werkloosheid gering: men wil aan de slag, desnoods op (veel) lager niveau, met
het risico dat een baan op hbo-niveau voor altijd buiten bereik blijft. Opnieuw blijken herkomst, sekse,
sociaal en cultureel kapitaal in dit stadium van de levensloop van belang. Vrienden en kennissen kunnen
een tip voor een baan leveren, maar dan moeten er wel mensen van iemands netwerk deel uitmaken die
zicht hebben op banen voor hooggeschoolden. Een hechte meelevende familie van laag opgeleiden heeft
die informatie meestal niet. En het lidmaatschap van een ‘etnische’ studentenvereniging levert het sociaal
kapitaal van jongeren die allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
Werkgevers moeten ervan overtuigd worden dat in bepaalde sollicitanten niet per definitie veel geinvesteerd moet worden voordat zij bruikbaar zijn in de onderneming. En sollicitanten moeten leren welke
zaken in het cv voor de werkgever relevant zijn, zodat hun brieven niet meteen terzijde gelegd worden.
Daar kan de hogeschool een rol bij spelen. Alumni moeten nu te veel zelf uitvinden en maken daarbij
fouten die vermeden kunnen worden. Een goede training in het opstellen van een cv, het oefenen van
sollicitatiegesprekken, het leren netwerken bij bedrijven zijn misschien geen studievaardigheden, maar
kunnen wel helpen bij een belangrijke stap op de maatschappelijke ladder: het omzetten van een diploma
in een baan. Daarnaast is het dringend nodig om werkgevers ervan te overtuigen dat een hbo’er van de
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Haagse Hogeschool, ongeacht sekse of herkomst, de opleiding heeft die nodig is voor de baan. En de
overheid die al decennia lang door het onderwijsbeleid het streven ondersteunt dat iedereen zich qua
kennis optimaal kan ontplooien, zou extra inspanning moeten leveren om uitsluitingsmechanismen op de
arbeidsmarkt tegen te gaan, zodat verworven kennis ook toegepast kan worden.

Het ritme van succes
Wij begonnen deze verkenning met de constatering dat er, gemeten naar onderwijssucces, een spectaculaire sociale mobiliteit zichtbaar is in de Nederlandse samenleving. Iedere generatie doet het beter dan
de vorige, en met name vrouwen en allochtonen doen het veel beter dan hun ouders en grootouders. Het
hoger beroepsonderwijs is daarbij essentieel: omdat het toegankelijk is met diploma’s van mbo, havo en
vwo, omdat het door sociale stijgers beschouwd wordt als meer passend bij ‘ons soort mensen’ dan de
universiteit en omdat het ook kan dienen als opstap naar de universiteit voor mensen zonder vwo diploma. Op den duur zal er, statistisch gezien, een einde komen aan dit ‘turbosucces’. Wij zien dat nu al bij
autochtone studenten.
Uit onze verkenning blijkt echter ook, hoeveel valkuilen de weg naar onderwijssucces heeft en hoe kwetsbaar bepaalde categorien studenten zijn. Hoe langer de loopbaan in het onderwijs duurt, hoe meer kans
dat de laatbloeiers en switchers, de eenlingen en eenzamen, de nieuwkomers en sociale stijgers afhaken.
Dat hangt ook samen met de voorlichting over de studie, de beeldvorming over de opleiding, de confrontatie met de beroepspraktijk en het psychologisch omgemak dat het zelf moeten kiezen met zich
meebrengt. Zelfstandigheid kan tot stuurloosheid leiden, flexibiliteit tot passiviteit. De constatering dat
meer dan de helft van de studenten zegt dat de opleiding niet overeen komt met de verwachtingen die zij
hadden, en dat veertig procent beweert een andere opleiding te kiezen als zij opnieuw zouden beginnen,
is zorgelijk.
Nog zorgelijker zijn de problemen die de hbo’ers op de arbeidsmarkt ondervinden. Daar lijkt het succesverhaal te stokken. Achter de cijfers over geringe werkloosheid blijkt een ander verhaal verscholen
te gaan: werken onder je niveau, een vervolgopleiding kiezen omdat er geen baan te vinden is, en discriminatie door werkgevers. Opnieuw blijken daarbij, naast opvattingen, vooroordelen en voorkeuren van
werkgevers, het sociaal en cultureel kapitaal van de alumni een belangrijke rol te spelen: het ontbreken
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van een relevant netwerk, van zelfvertrouwen en culturele competenties, maar ook van inzicht in wat de
opleiding op de arbeidsmarkt waard is als het economisch tij laag is. Dat dezelfde groepen die al tijdens
de opleiding het grootse risico op uitval lopen, ook op de arbeidsmarkt de minste kans krijgen, maakt het
bijzonder zuur voor de studenten die de eindstreep wel haalden.
Studenten uit kansarme milieus hebben vaker een extrensieke motivatie om te studeren: de opleiding
is expliciet bedoeld om later een baan te krijgen met een goed inkomen. Dat zien wij terug in het soort
opleidingen dat zij kiezen. Vooral voor hen is het van essentieel belang dat zij niet alleen het relevante
sociaal en cultureel kapitaal tijdens de studie aangereikt krijgen om de arbeidsmarkt met succes te betreden, maar dat ook werkgevers ervan doordrongen raken dat de kleur van talent er niet toe doet. Alleen
dan betekent succes in het onderwijs ook maatschappelijk succes.
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