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1 Inleiding

Ter introductie wordt in het onderstaande allereerst kort het onderzoek
voorgesteld waarover in dit boek verslag wordt gedaan. Vervolgens wordt
toegelicht op welke wijze enkele in het onderzoek centraal staande noties
worden geinterpreteerd en tot slot wordt aan de hand van een samenvattende
beschrijving van de inhoud van de achtereenvolgende hoofdstukken de
opbouw van dit boek geschetst.

Met het onderzoek wordt beoogd op een meer diepgaande wijze dan tot nu
toe veelal gebruikelijk is, inhoudelijk inzicht te verkrijgen in het complex
van factoren dat samenhangt met het schoolsucces van Turkse leerlingen in
het Nederlandse onderwijs. Het daartoe in Eindhoven uitgevoerde onder-

zoeksproject, dat op een aantal onderdelen anders van aard is en een wat
andere opzet kent dan het meeste tot dusver op dit terrein uitgevoerde
taalkundige en sociaal-wetenschappelijke onderzoek, heeft een exploratief
karakter. Het centrale onderzoeksthema is de vraag naar de aard en mate van
samenhang tussen individuele kenmerken en achtergrondkenmerken van de
deelnemende Turkse leerlingen Oeerlingkenmerken) en kenmerken van de
scholen die zij bezoeken (onderwijskenmerken) enerzijds en de onderwijs-
resultaten die deze leerlingen behalen in de periode van de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs anderzijds.

Ten behoeve van het onderzoek zijn bij negenentwintig Turkse leerlingen
gedurende twee jaren, zowel in hun school- als in hun thuissituatie, op
uitgebreide schaal gegevens verzameld over kenmerken van deze leerlingen,
hun ouders en de scholen die zij bezoeken, alsmede over het door de
betreffende leerlingen behaalde schoolsucces. In het eerste jaar van de
dataverzameling, het schooljaar 1992-1993, zaten de leerlingen in groep acht
van het basisonderwijs. In het daaropvolgende schooljaar, 1993-1994, bezoch-
ten ze het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

In het onderzoek figureert een aantal centrale noties, waarvan de belangrijk-
ste hieronder worden toegelicht.

- Onder scboolsucces, onderwijsresultaten of ondenoijspositie worden in
aansluiting bij onder meer Van der Leij e.a. (1991) en Meijnen & Riemers-

ma (1992) niet alleen schoolprestaties in strikte zin (prestaties in de
verschillende schoolvakken) en het schooltype dat de leerling bezoekt

(onderwijsniveau) verstaan, maar ook zaken als de mate van doubleren,
afstroom en werkhouding en gedrag van leerlingen. Schoolvorderingen in
strikte zin en het type onderwijs dat gevolgd wordt zijn natuurlijk belang-

rijke aspecten van de onderwijspositie van leerlingen, maar gegevens over
bijvoorbeeld het al dan niet overgaan naar een volgend leerjaar en het
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functioneren op school maken eveneens duidelijk hoe succesvol leerlingenin het onderwijs zijn.

-  De Turkse leerlingen die in het onderzoek participeren behoren tot een
grote en zeer diverse groep van allochtone leerlingen in Nederland. De
aanduiding allocbtoon kent, evenals het begrip 'etniciteit', een veelheid aan
interpretaties, die enerzijds afhankelijk zijn van criteria die individuele
personen of groepen hanteren om zichzelf als allochtoon aan te merken
(zelfdenotatie), anderzijds van criteria die door anderen worden aangelegd
om iemand als 'allochtoon' te karakteriseren (denotatie door anderen).
Zowel bij zelfdenotatie als bij denotatie door anderen speelt bij de invul-
ling en het gebruik van deze notie, naast de vigerende politieke en
maatschappelijke definities of omschrijvingen van het begrip 'allochroon',
ook ieders eigen, al dan niet professionele, achtergrond een rol.

In dit boek wor(it ten aanzien van het begrip 'allochtoon' in navol-
ging van de nota Registratie en rapportage minderbedenbeleid (Ministerie
van Binnenlandse Zaken, 1992) het traditionele identificatiecriterium
'geboorteland' gebruikt. Daarnaast worden het traditionele criterium
'nationaliteit' en het complementaire criterium 'thuistaal' gehanteerd. Het
gecombineerde geboortelandcriterium heeft in de opvatting van de
overheid (zie bovengenoemde nota) betrekking op het geboorteland van
de leerling en van zijn ouders. In het verlengde daarvan wordt het criteri-
um nationaliteit in dit boek opgevat als de nationaliteit van de leerling en
van zijn ouders. Gezien het feit dat beide criteria vanaf het moment van
immigratie met name vanwege interetnische huwelijken, naturalisaties en
geboorten in het land van immigratie in toenemende mate aan erosie
onderhevig zijn, is tevens gebruik gemaakt van het complementaire
criterium thuistaal. Een ander mogelijk complementair criterium, 'zelftoe-
rekening', is buiten beschouwing gelaten vanwege de subjectiviteit en
meervoudige toerekeningsmogelijkheden (zie Extra & Verhoeven, 1993;
Extra, 1994; Broeder & Extra,  1995).

In aansluiting bij het bovenstaande en toegespitst op de onderzoeks-
groep worden in het volgende als Turkse leerlingen die leerlingen be-
schouwd die:
of: in Turkije geboren zijn of ouders hebben die in Turkije geboren zijn;
of: de Turkse nationaliteit bezitten of ouders hebben die de Turkse

nationaliteit bezitten;
of: thuis, naast of in plaats van Nederlands, Turks of een andere taal(va-

riEteit) uit Turkije spreken.

Het voorliggende onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2
wordt eerst een overzicht gegeven van de positie van Turkse leerlingen in het
Nederlandse onderwijs. Hierbij ligt het accent op het basisonderwijs en het
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voortgezet onderwijs en daarbinnen vooral op de periode van de overgang
van het primaire naar het secundaire onderwijs. Vervolgens worden factoren
besproken die blijkens literatuur op dit terrein samenhangen met het school-
succes van Turkse en andere allochtone leerlingen.

In hoofdstuk 3 worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek
beschreven en worden de leerlingen, ouders en scholen die aan het onder-
zoek hebben deelgenomen geintroduceerd. In dit hoofdstuk is tevens een
uitgebreide beschrijving opgenomen van het instrumentarium dat gehanteerd
is.

De hoofdstukken 4 en 5 zijn nauw met elkaar verbonden, omdat ze
samen een beeld schetsen van het eerste centrale variabelencluster van het
onderzoek: de leerlingkenmerken. Dit cluster omvat zowel de individuele
kenmerken als de achtergrondkenmerken (ouders/gezin) van de deelnemende

leerlingen. In hoofdstuk 4 komen de resultaten van de analyses van de
sociaal-culturele kenmerken van de leerlingen en hun ouders aan de orde.
Deze kenmerken worden in acht thematische rubrieken beschreven: migratie-
kenmerken, etnisch-culturele achtergrond en oridntatie, religieuze achter-
grond en orientatie, sociaal-economische gezinssituatie, gezinskenmerken en
oriiintatie op de samenleving, onderwijsaspiraties van de leerlingen en
onderwijsondersteuning door de ouders, taalattitudes en taalcontact. In de
rubriek over taalcontact wordt ook ingegaan op de taalvaardigheid van de
ouders van de leerlingen. Aan het einde van hoofdstuk 4 wordt voor de
deelnemende leerlingen een indeling in sociaal-culturele profielen voorgesteld.

In hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd over de taalvaardigheid Turks en
Nederlands van de leerlingen, zoals die door de onderzoekster in het basison-
derwijs en in het voortgezet onderwijs met behulp van een reeks taalvaardig-
heidstoetsen is onderzocht. De aandacht is primair gericht op de vergelijking
van de taalvaardigheid Turks en Nederlands binnen de onderzoekspopulatie.
De resultaten op een aantal toetsen zijn echter ook vergeleken met gegevens
uit ander onderzoek om na te kunnen gaan hoe de taalvaardigheid van de
deelnemende leerlingen zich verhoudt tot die van andere leerlingen. Hoofd-
stuk 5 wordt afgesloten met de presentatie van een indeling in taalvaardig-

heidsprofielen.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan het tweede centrale variabelencluster van het

onderzoek: de onderwijskenmerken. In dit hoofdstuk worden op basis van

analyses van de verzamelde data portretten geschetst van de basisscholen en
de scholen voor voortgezet onderwijs en worden de scholen met elkaar

vergeleken op basis van kenmerken als samenstelling van de school-/klaspo-
pulatie, leraarverwachtingen en effectiviteit van het onderwijs. Verder wordt
speciaal aandacht besteed aan de overgang van de leerlingen van basisonder-

wijs naar voortgezet onderwijs.
In hoofdstuk 7 worden de onderwijsresultaten van de leerlingen gepresen-

teerd en besproken. Met betrekking tot dir derde variabelencluster zijn niet



4                               Hoofdstuk 1

alleen data verzameld in de periode waarin de leerlingen in groep acht van
het basisonderwijs en in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs
zaten, maar ook over de periode voorafgaand aan groep acht en de twee
jaren volgend op het brugjaar. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt een
indeling in schoolsuccesprofielen voorgesteld die is ontworpen voor de
leerlingen uit dit onderzoek.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de hoofdstukken 4 tot en met 7
met elkaar in verband gebracht en worden eerste conclusies getrokken met
betrekking tot de aard en mate van samenhang tussen sociaal-culturele
kenmerken, taalvaardigheid, onderwijskenmerken en schoolsucces.

In hoofdstuk 9 worden, na een samenvattende terugblik, de belangrijkste
conclusies van het onderzoek gepresenteerd en becommentarieerd. Aan het
einde van dit afsluitende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de beperkingen
van het onderzoek en worden tevens enkele voorstellen voor verdere
research op onderhavig terrein gedaan.



2    De positie van Turkse leerlingen in basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs

2.1 Inleiding

Zoals uit hoofdstuk 1 is gebleken, is het uitgevoerde onderzoek gericht op de
relatie tussen leerlingkenmerken en onderwijskenmerken enerzijds en
schoolsucces anderzijds bij Turkse leerlingen in Nederland in de periode van
de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit
hoofdstuk wordt op basis van bestudering van relevante literatuur op dit
gebied ter introductie een samenvattend overzicht gegeven van de positie van
Turkse leerlingen in het Nederlandse onderwijs en worden tevens in de
literatuur genoemde determinanten van schoolsucces bij deze leerlingen
besproken. Het ligt voor de hand dat in de beschrijving van de onderwijspo-
sitie van Turkse leerlingen de aandacht met name gericht is op basisonder-

wijs en voortgezet onderwijs en daarbinnen, gezien het accent van het
onderzoek, weer vooral op de periode van de overgang van het primaire naar
het secundaire onderwijs. De nadruk ligt op de schoolloopbanen van Turkse
onderinstromers. Wanneer Turkse zij-instromers ter sprake komen, wordt dit
expliciet vermeld.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 worden gegevens
uit recent onderzoek naar onderwijsresultaten van Turkse leerlingen gepre-
senteerd. De onderwijspositie van Turkse leerlingen wordt vergeleken met de
positie van autochtone leerlingen en, indien relevant, met die van andere
allochtone leerlingen. De beschrijving van de onderwijspositie van Turkse
leerlingen vindt plaats voor drie onderwijsniveaus: onderbouw basisonderwijs
(2.2.1), midden- en bovenbouw basisonderwijs en eerste twee leerjaren

voortgezet onderwijs (2.2.2) en bovenbouw voortgezet onderwijs (2.2.3).
Onder onderbouw basisonderwijs worden hier de groepen een en twee
verstaan, de middenbouw omvat de groepen drie, vier en vijf en de boven-
bouw bestaat uit de groepen zes, zeven en acht. De midden- en bovenbouw
basisonderwijs en de eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs zijn in de
beschrijving in 2.2.2 samengenomen en krijgen bovendien de meeste aan-

dacht, omdat zij immers de ruimere context vormen waarbinnen het onder-
zoek is uitgevoerd. Daarnaast is het interessant om gegevens over de onder-
bouw basisonderwijs in het overzicht op te nemen (2.2.1), aangezien de
kinderen in de onderbouw voor het eerst geconfronteerd worden met het
Nederlandse onderwijssysteem en de onderbouw de leerlingen mede beoogt
voor te bereiden op het tweede genoemde niveau. Ten slotte wordt het
schoolsucces in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs behandeld
(2.2.3), omdat daarmee effecten van de voorgaande niveaus kunnen worden
nagegaan. In 2.2.4 wordt met betrekking tot de onderwijspositie van Turkse
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leerlingen de balans opgemaakt.
In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op oorzaken die in de literatuur genoemd

worden ter verklaring van de (veelal ongunstige) onderwijspositie van
allochtone leerlingen in het algemeen en Turkse leerlingen in het bijzonder.
Na een inleiding (2.3.1) worden achtereenvolgens besproken: etnisch-culturele
achtergrond (2.3.2), migratie-achtergrond (2.3.3), sociaal-economische status
(2.3.4), beheersing van de tweede taal (2.3.5) en school- en maatschappijken-
merken (2.3.6). In 2.3.7 volgen enkele afsluitende opmerkingen.

2.2 De onderwijspositie van Turkse leerlingen

2.2.1 Onderbouw basisonderwijs

In het onderstaande wordt eerst ingegaan op schoolsucces in het algemeen en
daarna komt het aspect taalbeheersing -in de zin van beheersing van de eerste
en tweede taal- aan bod.

Schoolsucces
Wanneer in algemene zin de schoolprestaties van Turkse kleuters vergeleken
worden met die van autochtone en andere allochtone leerlingen uit vergelijk-
bare (lage) sociaal-economische milieus, zijn Turkse kleuters, evenals Marok-
kaanse, het minst succesvol. Autochtone kleuters uit middenmilieus en
hogere milieus presteren naar verhouding het beste. Surinaamse en Antilli-
aanse leerlingen in de onderbouw presteren gemiddeld slechter dan autochto-
ne kleuters, maar beter dan Turkse en Marokkaanse 0oogaard e.a., 1990).
De prestaties van Turkse en Marokkaanse kinderen in de kleuterleeftijd
ontlopen elkaar niet veel, maar er wordt vaak gesteld dat Turkse kinderen
het in verhouding iets minder goed doen dan hun Marokkaanse klasgenoot-
jes. Bovenstaande gegevens worden geillustreerd in tabel 2.1 waarin de
resultaten van een onderzoek van Van Hagen e.a. (1987) onder Amsterdamse
kleuters zijn samengevat.

Ten aanzien van zaken als werkhouding en gedrag op school worden er
weinig tot geen verschillen gevonden tussen autochtone, Turkse en andere
allochtone kleuters (vergelijk Zaal e.a., 1986; Van der Leij e.a., 1991).
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N             S/A             M                T

Ruimtelijke verkenning                     70         53         45          51
Motoriek                                                  78             75              62               58
Lichamelijke verkenning                 78        68        56         53
Oridntatie in de tijd                            54          37          24            18
Wereldverkenning                                79           71            52            39
Visuele perceptie                               83          74          63           60
Symboolverkenning rekenen               75        56         48         45
Symboolverkenning taal/lezen              42         30         25          24

Tabel 2.1  Percentages goede antwoorden van Nederlandie (N), Surinaamse/Antilliaanse (S/A),
Marokkaanse (M) en Turkse (T) kle:iters uit groep twee van de basisscbool met
betrekking tot diverse ontutikkelingsgebieden (n=369) (Meijnen & Riemersma,  1992)

Taalbeheersing
Wanneer het onderdeel taalbeheersing onder de loep wordt genomen, komt
naar voren dat Turkse leerlingen in groep een, twee en drie van de basis-
school op alle taalvaardigheidsniveaus dominant zijn in hun moedertaal
(Narain & Verhoeven, 1994). Verhoeven (1987) trok reeds een soortgelijke
conclusie. In het onderzoek van Narain & Verhoeven (1994) zijn fonologi-
sche, lexicale, syntactische en tekstuele vaardigheden onderzocht. Op fonolo-
gisch niveau is de ontwikkeling van het Turks in groep een en twee van het
basisonderwijs verder gevorderd dan die van het Nederlands. In groep drie
bereikt deze ontwikkeling voor het Turks een plafond, terwijl er in het
Nederlands op klankniveau nog sprake is van enige groei. Met betrekking tot
het lexicale niveau is gekeken naar cognitieve begrippen, produktieve en
receptieve woordenschat (de auteurs gebruiken hiervoor de termen 'actieve'
respectievelijk 'passieve' woordenschat). De onderzochte cognitieve begrip-
pen verwijzen naar kleur, vorm, hoeveelheid, ruimte en tijd. Gedurende de
eerste drie groepen van het basisonderwijs blijken de Turkse leerlingen deze
cognitieve begrippen beter in het Turks dan in het Nederlands te beheersen.

De ontwikkeling van de begrippenkennis in het Nederlands verloopt in
verhouding tot die in het Turks echter sneller. Ook de produktieve woor-
denschat is sterker ontwikkeld in de eigen taal dan in het Nederlands; het
niveau van de produktieve woordenschat is in beide talen overigens laag. Het
Turks is eveneens dominant wat betreft de ontwikkeling van de receptieve
woordenschat. In de eerste drie groepen van het basisonderwijs neemt echter
in het Nederlands zowel de produktieve als de receptieve woordenschat
sterker toe dan in het Turks. De prestaties van de Turkse leerlingen ten
aanzien van syntactische vaardigheden zijn beter in het Turks dan in het
Nederlands. Ook met betrekking tor tekstbegrip is de positie van het Turks
in het begin van de onderbouw sterker. Zowel syntactische als tekstuele
vaardigheden gaan in het Nederlands echter na verloop van tijd sterker
vooruit. De samenvattende conclusie van Narain & Verhoeven (1994) luidt
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dat Turkse leerlingen in hun eerste jaren op de basisschool vaardiger zijn inhun eerste taal dan in het Nederlands. Het is overigens van belang om (lit
soort studies periodiek te herhalen en Uit te breiden om na te gaan of de
gepresenteerde conclusies van kracht blijven.

Het Nederlands van Turkse onderbouwleerlingen is op een aantal deelvaar-
digheden minder ver ontwikkeld dan het Nederlands van hun autochtone
klasgenoten (Verhoeven & Vermeer, 1989; Boogaard e.a., 1990; Pels, 1991;
Meijnen & Riemersma, 1992; Narain & Verhoeven, 1994). Het mondeling
Nederlands van Turkse kleuters wordt in vergelijking met dat van autochto-
ne kleuters gekenmerkt door kortere zinnen en een beperktere woordenschat
in produktief opzicht en een relatief zwak ontwikkeld zins- en tekstbegrip
op receptief niveau. Hetzelfde geldt voor het mondelinge gebruik van het
Nederlands door Marokkaanse kleuters. Het Nederlands van Turkse en
Marokkaanse kleuters is dus minder complex dan dat van hun autochtone
klasgenoten en bovendien is het meer contextgebonden. Turkse en Marok-
kaanse kleuters verwijzen minder naar zaken buiten de context van het hier
en nu en ze gaan minder door op wat er gezegd is door te specificeren of te
elaboreren (Verhallen, 1987; Pels, 1991). De geringere beheersing van het
Nederlands ligt meer op het terrein van de produktieve vaardigheden dan op
receptief niveau (zie ook Boogaard e.a., 1990).

2.2.2    Midden- en bovenbouw basisonderwijs en eerste twee leerjaren
voortgezet onderwijs

Midden- en bovenbouw basisonderwijs

Scboolsucces

Vergelijking van de onderwijspositie van Turkse leerlingen in de midden- en
bovenbouw van het basisonderwijs met de positie van autochtone leerlingen
leidt tot de conclusie dat er ook hier verschillen zijn ten nadele van de
eerstgenoemde groep. Uiterwijk (1994) heeft de toetsresultaten van de
deelnemers uit verschillende etnische groepen aan de Eindtoets Basisonder-
wijs 1987 en 1989 vergeleken. In de tabellen 2.2 en 2.3 wordt het algemene
prestatieniveau van de onderscheiden etnische groepen vergeleken. Dit
algemene prestatieniveau is uitgedrukt in een gemiddelde standaardscore. In
de tabellen worden per etnische groep het aantal waarnemingen, de gemiddel-
de standaardscore en de standaarddeviatie gegeven. De Nederlandse leerlingen
zijn een steekproef uit het totale aantal autochtone leerlingen dat aan de
Eindtoets in de betreffende jaren deelnam.
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Groep                                  n                     M                    sd
Nederland 4969 535.46 9.15

Noord- en West-Europa 153 535.06 9.78

China 150 531.97 10.18

Oost-Europa 45 531.96 10.58

Zuid-Europa 209 530.40 10.28

Molukken 215 527.98 9.55

Antillen 104 526.84 10.32

Suriname: Hindoestanen 334 526.46 9.30

Suriname: Creolen 391 524.98 9.56

Turkije 797 523.81 9.67

Marokko 720 523.76 9.32

92=.19 p <.001

Tab el 21   Per etniscbe groep bet aantal leerlingen (n), de gemiddelde standaardscore (M; scbaal:
501-550) en de standaarddeviatie (Ed) op de Eindtoets Basisondenuils 1987 (Uitey-
ivijk, 1994)

Groep                               n                    M                   sd
Nederland 5000 535.81 9.58

Noord- en West-Europa 150 535.52 10.26

China 187 533.80 8.81

Oost-Europa 39 535.32 8.89

Zuid-Europa 238 529.60 9.95

Molukken 220 529.69 9.52

Antillen 161 526.11 10.57

Suriname: Hindoestanen 294 526.90 10.19

Suriname: Creolen 377 525.20, 10.06

Turkije 919 523.32 10.21

Marokko 907 523.73 10.19

92=.20 p <.001

Tabel 2.3   Per etniscbe groep bet aantal leerlingen (n), de gemiddelde standaardscore (M; scbaal:
501·550)   en   de   stay:daarddeviatie   (sd)  op   de   Eindtoets   Basisonderutijs   1989   (Uiter-
u,ijk, 1994)

Uit deze tabellen kunnen voor de Turkse groep twee conclusies worden
getrokken. Ten eerste ontlopen bij de Turkse leerlingen, evenals bij de
meeste andere etnische groepen, de gemiddelde standaardscores van beide
jaren elkaar nauwelijks. Ten tweede scoren de Turkse leerlingen in vergelij-
king met de andere etnische groepen in beide jaren relatief laag. Zowel in
1987 als in 1989 zijn de verschillen in gemiddelde standaardscore russen de
onderscheiden etnische groepen significant  (p < .001). Van de totale variantie
in de standaardscores wordt in 1987 19% en in 1989 20% verklaard door de
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factor etnische groep. Verdere statistische analyses in Uiterwijk (1994) laten
zien dat de gemiddelde standaardscore van de Turkse en ook van de Marok-
kaanse groep ongeveer 1.2 standaarddeviatie onder het gemiddelde van de
autochtone leerlingen ligt. Surinaamse, Antilliaanse en Molukse leerlingen
scoren 66n standaarddeviatie onder het gemiddelde van de autochtone
leerlingen. Leerlingen uit Noordwest-Europa presteren overeenkomstig de
autochtone groep. Het beeld van verschillen en overeenkomsten in school-
prestaties tussen Turkse leerlingen, autochtone en andere allochtone leerlin-
gen zoals door Uiterwijk gevonden, komt overeen met de rangorde in
prestaties voor diverse etnische groepen zoals die onder andere door de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1989), Driessen (1992) en
Mulder (1993) is vastgesteld.

Nederlandse taal, rekenen en informatievenverking
Uiterwijk (1994) heeft ook de gemiddelde ruwe scores van de onderscheiden
etnische groepen op de drie onderdelen van de Eindtoets Basisonderwijs, te
weten Taal (Nederlandse taaD, Rekenen en Informatieverwerking, met elkaar
vergeleken. Het resultaat is te zien in de figuren 2.1 en 2.2. De gemiddelde
scores van de etnische groepen van 1987 en 1989 zijn volgens Uiterwijk
(1994) niet volledig vergelijkbaar.
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Piguur 2.1 Resultaten per etniscbe groep op de Eindtoets Basisonderwils 1987 voor de onderde-
len Taal,  Rekenen en  Informatievenverking (elk zestig opgaven) Bliter·wijk,  1994)
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Piguur 2.2 Resultaten per etniscbe groep op de Eindtoets Basisondenvijs 1989 voor de onderde-
len Taal,  Releenen en Informatievertuerking (elk zestig opgaven)  (Uitenvijk,  1994)

De gemiddelde ruwe scores voor Taal, Rekenen en Informatieverwerking van
de onderscheiden etnische groepen binnen een bepaald jaar verschillen signifi-
cant (p <.001). De taalvaardigheid Nederlands van de Turkse (en Marokkaan-
se) leerlingen is in beide jaren van toetsafname lager dan die van alle andere
deelnemende groepen. De gemiddelde score van de Turkse groep op het
onderdeel Informatieverwerking versterkt dit beeld nog, omdat tweederde
van de opgaven van Informatieverwerking een beroep doet op de vaardigheid
begrijpend lezen. De resultaten van Driessen (1992) en van de Landelijke
Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) (Tesser & Vierke, 1990;
Tesser e.a., 1991; Van Langen & Vierke, 1992; Mulder, 1993) wijzen even-
eens op een in verhouding lage taalvaardigheid Nederlands van Turkse
leerlingen. Uit de gegevens van Uiterwijk (1994) blijkt verder dat de Turkse
leerlingen relatief gezien niet veel moeite hebben met het onderdeel spelling;
met name de spelling van werkwoordsvormen levert weinig problemen op.
Ten aanzien van spelling doen de Turkse leerlingen het iets beter dan de
Marokkaanse. Begrijpend lezen, zowel de reproduktie van het gelezene als
het trekken van conclusies, is voor de Turkse leerlingen een stuk moeilijker;

zij scoren op deze opgavenrubrieken lager dan bijvoorbeeld Marokkaanse en
Surinaamse leerlingen. Van der Leij e.a. (1991), Vinj6 (1991) en Verhoeven

(1992) trekken voor Turkse leerlingen in de midden- en bovenbouw van de
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basisschool vergelijkbare conclusies. De zwakke beheersing van het Neder-
lands door Turkse leerlingen werkt door in andere schoolvakken, waar
Nederlands de voertaal is.

Het verschil in schoolvorderingen tussen Turkse en Nederlandse leerlin-
gen is bij rekenen kleiner dan bij Nederlandse taal priessen, 1992; Van
Langen & Vierke, 1992). Uit het onderzoek van Uiterwijk (1994) blijkt dat
Turkse leerlingen in de Eindtoets Basisonderwijs van 1987 en 1989 verhou-
dingsgewijs hoger scoren op opgaven met betrekking tot getallen en hoofdre-
kenen dan op items met betrekking tot meten en vraagstukken (vergelijk
ook Van der Leij e.a., 1991). De laagste scores zijn voor de opgaven over
verhoudingen. De rekenprestaties van de Turkse leerlingen zijn lager dan die
van de autochtone leerlingen, maar hoger dan die van de Marokkaanse groep.
Driessen (1992) vindt eveneens hogere rekenscores voor Turkse dan voor
Marokkaanse leerlingen.

Onde¥wijs in Eigen Taal
Een laatste leerstofgebied in het basisonderwijs dat hier besproken wordt, is
Onderwijs in Eigen   Taal   (OET).   Bij   het  vak  OET is vergelijking met prestaties
van autochtone leerlingen niet mogelijk. Driessen e.a. (1989) hebben Turkse
leerlingen die verschillende aantallen uren OET per week ontvangen een
taalbeheersingstoets Turks voorgelegd. De leerlingen maakten bijna driekwart
van de opgaven goed. Er werd een positief verband gevonden tussen het
aantal uren onderwijs Turks en de toetsscores. Aarts e.a. (1993) hebben bij
Turkse leerlingen aan het einde van de basisschool de vaardigheid in de
etnische groepstaal gepeild. Zij constateren dat de Turkse leerlingen zowel in
het mondelinge als het schriftelijke taalvaardigheidsdomein een niveau
bereiken dat niet veel afwijkt van dat van leeftijdgenoten in Turkije.

Doubleren en venvijzing naar bet speciaal ondenvijs
Doubleren komt in het basisonderwijs in verhouding meer voor bij allochto-
ne dan bij autochtone leerlingen. In het onderzoek van Driessen (1992) is
27% van de Turkse leerlingen eenmaal blijven zitten en 4% tweemaal. Voor
de Nederlandse leerlingen zijn deze percentages respectievelijk 12% en 0%.
Driessen merkt overigens op dat het verschijnsel 'zij-instroom' gegevens over
doubleren enigszins kan vertroebelen. Van der Leij e.a. (1991) vinden bij de
helft van de door hen onderzochte Turkse leerlingen vertragingen in het
doorlopen van de basisschool. Het gaat daarbij niet alleen om zittenblijven,
maar ook om kleuterschoolverlenging en terugplaatsing naar een lagere
groep. Dit soort factoren leidt tOI zogenaamde leeftijdsachterstanden. Het
begrip 'leeftijdsachterstand' houdt in dat de leerling in vergelijking met de
gemiddelde leeftijd van zijn klasgenoten ouder is dan de groep of klas waarin
hij zich bevindt. In vergelijking met andere etnische groepen worden bij
Turkse en Marokkaanse leerlingen de grootste leeftijdsachterstanden aange-
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troffen (Ankersmit e.a., 1988). Er zijn echter aanwijzingen dat de registratie
van de leeftijd van allochtone leerlingen niet altijd even betrouwbaar is
priessen,   1992).

Roelandt e.a. (1992) en Tesser (1993) constateren dat er, in tegenstelling tot
vroeger, vrijwel geen sprake meer is van ondervertegenwoordiging van
Turkse leerlingen in het speciaal onderwijs. Tabel 2.4 geeft de procentuele
deelname aan het speciaal onderwijs naar leeftijd van Marokkaanse, Turkse
en autochtone jongens en meisjes van vier tot twaalf jaar in 1990-1991.

4 jr     5 jr     6 jr     7 jr     8 jr     9 jr     10 jr    11 jr 12 jr

Jongens:
Marokkaans 1.0 1.5 2.6 6.1 6.9 9.9 11.8 10.5 11.7

Turks 0.8 1.4 2.4 3.9 6.6 7.9 8.5 8.5 8.6

Nederlands 0.5 1.6 3.1 5.1 7.1 8.8 9.6 10.1 9.5

Meisjes:
Marokkaans 0.9 0.8 1.5 3.1 4.6 5.6 6.6 5.9 6.1

Turks 0.7 0.5 1.4 2.7 3.5 5.7 4.9 5.3 4.6

Nederlands 0.6 0.7 1.5 2.4 3.4 4.2 4.4 4.7 4.5

Tabel 2.4  Deelname aan bet speciaal onderzvijs naar leeftijd, nationaliteit en sekse, in 1990.
1991 (in procenten) (Tesser, 1993)

De patronen van de deelname aan het speciaal onderwijs verschillen niet
wezenlijk voor de drie onderzochte herkomstgroepen. Overeenkomsten zijn
dat jongens in hogere mate deelnemen aan het speciaal onderwijs dan meisjes
en dat bij toename van de leeftijd ook de percentages deelnemers stijgen.
Binnen de onderscheiden leeftijdscategorieisn zijn de verschillen tussen de drie
etnische groepen gering. Een uitzondering hierop vormen de percentages
voor Marokkaanse meisjes en jongens en Turkse meisjes vanaf het negende
jaar: de deelname aan het speciaal onderwijs ligt voor deze groepen 1% tot
2%  hoger  dan  bij de autochtone leerlingen (Tesser,   1993).

Wanneer de gegevens uit tabel 2.4 vergeleken worden met cijfers voor
1985-1986, blijkt dat de deelname aan het speciaal onderwijs zowel bij de
Turkse, de Marokkaanse als de Nederlandse leerlingen met ongeveer 2% is
toegenomen (Roelandt e.a., 1992).

In het speciaal onderwijs is met betrekking tot her type school een
verschil aan te wijzen tussen Turkse, Nederlandse en andere allochtone
groepen. Turkse leerlingen bezoeken vooral scholen voor MLK (scholen voor
moeilijk lerende kinderen), evenals Marokkaanse en Surinaamse leerlingen.
De populatie op LOM-scholen (scholen voor kinderen met leer- en opvoe-
dingsmoeilijkheden) telt daarentegen meer leerlingen van Nederlandse,
Antilliaanse en Zuideuropese herkomst priessen, 1992). Tesser (1993) merkt
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in dit verband op dat het gegeven dat allochtone leerlingen in het algemeen
vaak terechtkomen op MLK-scholen erop zou kunnen wijzen dat de proble-
men van allochtone leerlingen, meer dan bij autochtone, op het vlak van de
verwerking van de leerstof liggen. Meijnen & Riemersma (1992) stellen dat
naarmate de achterstand toeneemt, het percentage verwijzingen naar het
LOM-onderwijs afneemt, terwijl het percentage MLK-verwijzingen toeneemt.

Werkbouding en gedrag
Ten aanzien van werkhouding en gedrag in de hogere groepen van de basis-
school kan uit de resultaten van het onderzoek van Driessen (1992) geconclu-
deerd worden dat Turkse leerlingen, evenals de leerlingen uit de onderzochte
autochtone en andere allochtone groepen, gemiddeld genomen een goede
relatie met hun leraren hebben. Ook gaan Turkse leerlingen, net als andere
leerlingen, veelal met plezier naar school. De correlatie tussen de leerling-
leraarrelatie en de positieve beleving van de school bedraagt .50 en is signifi-
cant priessen, 1992:109).

Verkuyten & De Jong (1987) constateren dat de Turkse bovenbouwleer-
lingen uit hun onderzoek geen lagere globale zelfwaardering en geen lagere
gevoelsmatige houding ten aanzien van de eigen schoolse en intellectuele
vaardigheden hebben dan autochtone leerlingen.

Ook Van der Leij e.a. (1991) stellen vast dat het functioneren van de
Turkse basisschoolleerlingen uit hun onderzoek in grote lijnen als positief is
aan te merken. Een uitzondering wordt gevormd door het werktempo dat
soms laag ligt. Bij Turkse leerlingen die op korte termijn zullen terugkeren
naar Turkije of gedurende langere tijd daar hebben verbleven, worden vaak
een minder grote mate van geinteresseerdheid in school en leren, respectieve-
lijk gedragsproblemen en teruggetrokkenheid vastgesteld. Van der Leij e.a.
(1991) constateren verder dat Turkse leerlingen weinig signalen geven over
het feit dat zij vaak moeite hebben met het volgen van instructie, uitleg en
klassegesprekken, vooral bij wereldoriEnterende vakken.

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs
Hoewel de schoolprestaties van Turkse leerlingen in het basisonderwijs, zoals
hierboven is geschetst, zeker nog niet op het niveau van die van autochtone
leerlingen liggen, laten gegevens over doorstroming naar het voortgezet
onderwijs zien dat er een lichte verbetering optreedt in de onderwijspositie
van Turkse leerlingen. Uit gegevens van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (1989) blijkt dat in 1979, 1982 en 1985 het grootste deel van
de Turkse leerlingen na het basisonderwijs in het LBO terechtkwam en een
kleiner deel op het AVO. In 1985 was het beeld voor autochtone leerlingen
precies omgekeerd. In dat jaar waren de percentages voor de Turkse leerlin-
gen al wel iets gunstiger dan in 1979. De doorstroomgegevens voor de
periode 1988-1993 zijn weergegeven in tabel 2.5. In deze tabel worden per
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schooljaar allochtone leerlingen en Nederlandse leerlingen uit de eerste vier
leerjaren van het voortgezet onderwijs met elkaar vergeleken.

1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993

schooisoorr all N all N all N all N 111        N

IVBO 14.0 5.5 21.6 5.3 21.7 5.5 20.8 5.7 21.3 5.6

VBO(incl.
AVO+VBO) 45.3 26.3 37.2 25.2 36.6 24.1 35.9 23.9 34.4 23.9

Avo  40.7 68.1 41.2 69.4 41.7 70.3 43.3 70.3 44.3 70.4

Overig -           0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabel 2.5  Deeiname van allocbtone ('all') en Nederlandse ('N') leerlingen aan bet voortgezet
ondenuijs, percentuele verdeling over de scboottypen (Ministerie van Binnenlandse
Zaken, 1993)

Geconstateerd kan worden dat in de periode van 1988-1989 tot en met 1992-
1993 het percentage allochtone leerlingen op het VBO (LBO) is gedaald en het
percentage allochtone leerlingen op het AVO is gestegen. Bij de Nederlandse
leerlingen is de deelname aan het VBO (LBO) procentueel eveneens gedaald,

i

maar na 1991-1992 is er sprake van stabilisatie; de deelname van de Neder-
landse leerlingen aan het AVO is licht gestegen, maar hier treedt reeds
stabilisatie op na 1990-1991. Ook in 1992-1993 is het verschil in doorstro-
ming tussen Nederlandse en allochtone leerlingen overigens nog steeds
aanzienlijk: de doorstroming van allochtone leerlingen wordt wel beter, maar
heeft nog lang niet het niveau van autochtone leerlingen bereikt. Uit tabel
2.5 kan verder worden afgelezen dat de deelname van allochtone leerlingen
aan het IVBO in 1992-1993 gestegen is ten opzichte van 1988-1989 (van 14%
tot ruim 21%). Voor autochtone leerlingen blijft het percentage stabiel rond
de 5.5% liggen. Gegevens van Mai-tens e.a. (1992), Roelandt e.a. (1992) en
Tesser (1993) laten zien dat de percentages uit tabel 2.5 redelijk representatief
zijn voor de doorstroming van Turkse leerlingen.

Eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs

Nederlandse taal en luiskunde
In het voortgezet onderwijs vertonen Turkse scholieren ten opzichte van
autochtone medeleerlingen een achterstand voor de vakken Nederlandse taal
en wiskunde. Deze achterstand wordt aangetroffen in alle typen voortgezet
onderwijs, met uitzondering van het IVBO (IBO) (Kremers, 1990; Mulder,
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1991; Meijnen & Riemersma, 1992; Mulder & Pijl, 1992). Het feit dat veel
Turkse leerlingen met betrekking tot de beheersing van het Nederlands een
lager niveau hebben dan voorondersteld wordt in het type voortgezet
onderwijs waarin zij zich bevinden, heeft invloed op de prestaties in andere
vakken waar het Nederlands de voertaal is. Binnen het geheel van vaardighe-
den in de Nederlandse taal is begrijpend lezen een achterstandsgebied bij
uitstek (Hacquebord, 1989; zie ook 2.3.5).

Werkbouding en gedrag
De motivatie en het welbevinden van Turkse leerlingen in het voortgezet
onderwijs zijn in vergelijking met andere leerlingen over het algemeen
redelijk tot goed. Hun zelfconcept en zelfvertrouwen zijn in verhouding
echter minder sterk pe Groot & Kole, 1987; Hupscher-Post, 1990).

Doubleren, afstroom, verzuim, uit'ual en veneijzing naar bet voortgezet speciaal
onderwijs
Bij Turkse leerlingen spelen doubleren, afstroom, verzuim, uitval en verwij-
zing naar voortgezet speciaal onderwijs een grotere rol dan bij autochtone
scholieren in het voortgezet onderwijs (vergelijk ook Babeliowsky e.a., 1990;
Hupscher-Post, 1990; Meijnen & Riemersma, 1992; Roelandt e.a., 1993). Bij
Turkse leerlingen komt doubleren frequenter voor dan bij autochtone
leerlingen. Zittenblijven vindt vaak plaats in de jaren nA de brugklas. Het
percentage afstroom -"de overgang naar hetzelfde of het volgende leerjaar van
een ander, lager type van voortgezet onderwijs" priessen, 1992)- ligt voor
Turkse leerlingen hoger dan voor Nederlandse klasgenoten. Uiterwijk (1994)
heeft afstroom en opstroom aan het einde van het eerste leerjaar in het
voortgezet onderwijs onderzocht bij de deelnemers aan de Eindtoets Basison-
derwijs 1987 en 1989. Onder afstroom verstaat Uiterwijk doorstroming naar
een onderwijstype met een lager gemiddeld prestatieniveau of doublure. Hij
komt tot de constatering dat de afstroom van allochtone leerlingen aan het
einde van het eerste leerjaar (brugklas) in het voortgezet onderwijs in beide
gevallen hoger is dan die van hun Nederlandse klasgenoten. In VBO (LBO) en
MAVO is ook de opstroom (doorstroming naar een hoger onderwijstype) van
allochtone leerlingen in verhouding iets groter. Volgens Uiterwijk wekken
deze gegevens de indruk dat de trefzekerheid waarmee de schoolkeuze bij
allochtone leerlingen gemaakt wordt, lager is dan die bij autochtone leerlin-
gen. In alle door Uiterwijk onderzochte schooltypen doubleren allochtone
leerlingen meer dan autochtone, met name in VBO (LBO) en MAVO. De
verschillen tussen autochtone en allochtone leerlingen zijn overigens vrijwel
nergens significant. Verder komt het verzuimen van lessen, 'relatief' school-
verzuim (in tegenstelling tot het begrip 'absoluut' schoolverzuim, waaronder
leerplichtontduiking wordt verstaan), in verhouding  meer  voor bij Turkse
leerlingen dan bij andere leerlingen. Ook de uitval (voortijdig, ongediplo-
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meerd schoolverlaten) onder Turkse teerlingen is aanzienlijk. Zowel relatief
verzuim als uitval blijken in het algemeen te dalen wanneer de leerlingen in
een hoger schooltype gestart zijn. Hupscher-Post (1987) veronderstelt hier
een relatie met het specifiek meisjes- dan wel jongensachtige karakter van
VBO(LBO)-scholen en de verschillende toekomstmogelijkheden die de diverse

diploma's bieden. Uitval vindt vooral plaats in de eerste jaren van het
voortgezet onderwijs. Het aantal Turkse leerlingen dat voortgezet speciaal

onderwijs volgt, is in verhouding groot (zie Babeliowsky e.a., 1990; Hiip-
scher-Post, 1990; Meijnen & Riemersma, 1992).

2.2.3 Bovenbouw voortgezet onderwijs

Ten aanzien van de onderwijspositie van Turkse leerlingen in de bovenbouw
van het voortgezet onderwijs is het met name interessant om te kijken naar
de afsluiting van het voortgezet onderwijs door de leerlingen. In 1991 bleken
36% van de Turkse mannen en 30% van de Turkse vrouwen die in Neder-
land onderwijs hebben gevolgd, hun opleiding na het basisonderwijs niet te
hebben voltooid; voor Nederlanders waren de percentages 12% voor de
mannen en 13% voor de vrouwen. 55% van de Turkse mannen heeft na het
basisonderwijs een of meer opleidingen voltooid; 9% heeft na het basisonder-

wijs geen opleiding meer bezocht. Voor de Turkse vrouwen zijn de percenta-
ges respectievelijk 44% en 26%. Bij Nederlanders zijn de percentages voor de
mannen respectievelijk 79% en 9%, voor de vrouwen 80% en 7% (Roelandt
e.a.,   1993).  In 1991 hadden  van alle vijftien-  tot vij fenzestigjarigen in Neder-
land 75% van de Nederlanders en iets minder dan 50% van de Turken een
diploma behaald voor de laatstgevolgde opleiding (Tesser, 1993). Cijfers over
de slaagpercentages van de eindexamenkandidaten in 1991 laten zien dat
Turkse leerlingen in de AVO-schooltypen, met name op de HAVO, meer
moeite hebben met het eindexamen dan autochtone leerlingen. Op de HAVO
zijn overigens ook de slaagpercentages van de autochtone scholieren relatief
laag. In het VBO (LBO) zijn de verschillen met de autochtone leerlingen
kleiner (Tesser,  1993).

Gegevens van de Inspectie van het Hoger Onderwijs (Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen, 1993) laten zien dat aan het begin van het
studiejaar 1991-1992 945 Turkse studenten waren ingeschreven bij het HBO.
Samen met de 708 Marokkaanse studenten vormden zij 0.6% van het totaal
van HBo-ingeschrevenen. In het studiejaar 1989-1990 stonden in totaal
176.449 studenten ingeschreven bij het wo; het aantal Turkse studenten
bedroeg 370 en het aantal Marokkanen 219. Ook hier vormden Turken en
Marokkanen slechts een klein ded van het totaal (Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 1993). Turken zijn, evenals een aantal andere allochtone
groepen, dus sterk ondervertegenwoordigd in het HBO en het Wo. De
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ondervertegenwoordiging is groter in het wo dan in het HBO. Tegen het
licht van de ongunstige onderwijspositie die Turkse leerlingen in Nederland
jarenlang hebben ingenomen, zijn deze cijfers niet opmerkelijk, maar niette-
min zeer bedenkelijk (zeker wanneer ze met de gegevens van andere Europe-
se landen worden vergeleken).

2.2.4 Besluit

Uit het voorafgaande is naar voren gekomen dat Turkse leerlingen, evenals
veel leerlingen uit andere allochtone groepen, in vergelijking met autochtone
leerlingen nog steeds een ongunstige onderwijspositie innemen in het basison-
derwijs en het voortgezet onderwijs. Er is de laatste tijd weliswaar enige
verbetering in deze situatie gekomen, maar de discrepantie tussen het school-
succes van Turkse en andere allochtone leerlingen enerzijds en autochtone
leerlingen anderzijds is nog steeds groot. Zoals hiervoor is beschreven, begin-
nen veel Turkse kinderen hun basisschoolcarri&re met een geringere beheer-
sing van de Nederlandse taal vergeleken met autochtone kinderen. De
prestaties van Turkse kleuters ten aanzien van de belangrijkste ontwikke-
lingsgebieden in de onderbouw zijn slechter dan de prestaties van autochtone
en andere allochtone kleuters. Ook in de midden- en bovenbouw van de
basisschool is de onderwijspositie van Turkse leerlingen ongunstiger dan die
van hun klasgenoten. Deze zwakke positie betreft voornamelijk het vak
Nederlandse taal, maar in het verlengde daarvan ook andere leerstofgebieden,
waar Nederlands de voertaal is. De resultaten voor rekenen zijn eveneens
verhoudingsgewijs zwak. De doorstroming van Turkse leerlingen naar het
voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren enigszins verbeterd, maar kent
toch nog steeds aanzienlijke verschillen tussen Turkse en autochtone leerlin-
gen. Ook de vorderingen voor de verschillende vakken in het .voortgezet
onderwijs wijzen op geringer schoolsucces voor Turkse scholieren. Gegevens
over doubleren, deelname aan (voortgezet) speciaal onderwijs, afstroom,
schoolverzuim en uitval van Turkse leerlingen versterken dit beeld. Het
diplomabezit van Turkse leerlingen na beiiindiging van het voortgezet
onderwijs ten slotte, is minder groot dan dat van autochtone leerlingen.

2.3 Verklaringen voor de ongunstige onderwijspositie van Turkse
en andere allochtone leerlingen

2.3.1 Inleiding

De ongunstige onderwijspositie van immigrantenkinderen is niet specifiek
voor Nederland of voor deze tijd. In veel immigratiegebieden is en wordt
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gesignaleerd dat kinderen van immigranten het op school minder goed doen
dan autochtone leerlingen, zeker in de beginjaren van de immigratie. Er is
buiten Nederland, met name in traditionele immigratielanden als de Verenig-
de Staten en Australia, veel literatuur beschikbaar over mogelijke oorzaken
van het relatief geringe schoolsucces van allochtone leerlingen. In Amerika is
enkele decennia geleden de onderwijsachterstand van etnisch-culturele
minderheidsgroepen van meet af aan betrokken bij de bestudering van de
problematiek van onderwijsongelijkheid tussen Amerikaanse leerlingen uit
verschillende sociaal-economische milieus. In Nederland concentreerde de
discussie zich in de zestiger en begin zeventiger jaren nog voornamelijk op de
onderwijspositie van arbeiderskinderen en later ook op sekse-gerelateerde
achterstandsposities. Halverwege de jaren zeventig verlegde de belangstelling
voor onderwijskansen en -achterstanden van Nederlandse leerlingen uit
sociaal-economisch lage milieus zich naar de situatie van immigrantenkinde-
ren die toen in steeds grotere aantallen het Nederlandse onderwijs binnen-
kwamen. Inmiddels is er in Nederland veel descriptief onderzoek gedaan naar
de onderwijspositie van allochtone leerlingen. Resultaten van dit onderzoek
zijn aan de orde geweest in paragraaf 2.2, waarin met name kenmerken van
het schoolsucces van Turkse leerlingen zijn beschreven. Veel minder is er
geschreven over mogelijke verklaringen (in termen van inhoudelijke oorza-

ken) voor de relatief ongunstige onderwijspositie (Van Langen & Jungbluth,
1990).

In het onderstaande worden in de literatuur genoemde verklaringen voor
de ongunstige onderwijspositie van Turkse en andere allochtone leerlingen
besproken. Bespreking daarvan is relevant in het licht van de hoofdvraag van
het in dit boek beschreven onderzoek: wat is de aard en mate van samenhang
tussen individuele kenmerken en achtergrondkenmerken van de deelnemende
Turkse leerlingen Oeerlingkenmerken) en kenmerken van de scholen die zij
bezoeken (onderwijskenmerken) enerzijds en de onderwijsresultaten die deze
leerlingen behalen in de periode van de overgang van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs anderzijds? Deze vraag wordt verder uitgewerkt in
hoofdstuk 3. Uit de vele in verschillende landen uitgevoerde onderzoeken op
dit terrein komen, soms in combinatie met elkaar, veelvuldig vijf factoren
naar voren die een belangrijke invloed op het onderwijsleersucces van
allochtone leerlingen zouden uitoefenen:
- etnisch-culturele achtergrond
- migratie-achtergrond
- sociaal-economische status
-   beheersing van de tweede taal
-  school- en maatschappijkenmerken
Elk van deze factoren wordt hieronder nader uitgewerkt en in de Nederland-
se context geplaatst.
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2.3.2 Etnisch-culturele achtergrond

Een etnische groep kan omschreven worden als een groep die zichzelf defi-
nieert (en/of door anderen wordt gedefinieerd) in termen van culturele
kenmerken die haar onderscheiden van andere groeperingen (Tennekes, 1986;vergelijk ook Roosens, 1989). Cultuur vervult in het etniciteitsbegrip een
centrale rol, maar wordt daarbinnen sterk instrumenteel opgevat. Eenetnische groepering hanteert culturele kenmerken als een middel om de
eigenheid, het anders-zijn, te benadrukken en selecteert voor dat doel die
culturele gegevens die daarvoor geschikt geacht worden (Tennekes, 1986).

Bij hantering van 'etnisch-culturele achtergrond' als verklarende factor
wordt de zwakke onderwijspositie van allochtone leerlingen in verband
gebracht met het feit dat deze leerlingen tot een andere etnische groep met
een vaak andere cultuur en godsdienst behoren dan de autochtone Neder-
landse bevolking. Er wordt daarbij meestal gewezen op het (daadwerkelijkeof vermeende) gegeven dat waarden, normen en gebruiken van allochtone
groepen afwijken van die van autochtone en dat zou dan belemmerend
kunnen werken op de integratie van de leerlingen in het Nederlandse
onderwijssysteem en het door hen te behalen schoolsucces. Voorbeelden die
daarbij worden genoemd, zijn onder andere dat allochtone leerlingen door
hun ouders niet adequaat of voldoende zouden kunnen worden voorbereid
op het Nederlandse onderwijs, dat allochtone ouders hun kinderen geduren-
de de schoolloopbaan niet of nauwelijks zouden kunnen begeleiden en dat de
opvoedingswaarden die allochtone ouders van belang vinden de integratie
van de kinderen op school niet altijd zouden bevorderen. Ook de ander-
soortige taalachtergrond van allochtone ouders en kinderen wordt in dit
kader vaak genoemd. Dit aspect wordt in 2.3.5 als een aparte factor beschre-
ven.

Basisschoolleerlingen
In Nederland heeft Pels (1991) als een van de weinigen gedetailleerde gege-
vens verzameld over cultuur-gebonden verschillen in opvoedingspraktijken
tussen etnische groepen en de wijze waarop ouders omgaan met hun kinde-
ren. Pels heeft het 'culturele kapitaal' van jonge allochtone kleuters in
vergelijking met autochtone kleuters bestudeerd. Haar onderzoek betreft
eenentwintig kleuters uit negentien Marokkaanse gezinnen en een Nederland-
se controlegroep. Pels vindt verschillen tussen Marokkaanse en Nederlandse
gezinnen inzake spel, speelgoed, kinderlectuur en inhoud en kwaliteit van de
interactie tussen ouders en kinderen.

In de opvoeding van de onderzochte Nederlandse gezinnen ligt de nadruk
op de eigen individualiteit en onafhankelijkheid van de kinderen. Kinderen
moeten de gelegenheid krijgen om te leren door 'vallen en opstaan' en door
exploreren. Er is nauwelijks expliciete roltraining en de kinderen dragen



De positie van Turkse leerlingen in basisonderruijs en voortgezet onderruijs     21

weinig gezinsverantwoordelijkheden. Spel, speelgoed en boeken worden van
belang geacht voor de opvoeding en de vorming en ouders spelen met hun
kinderen en lezen hen geregeld voor.

In de onderzochte Marokkaanse gezinnen hechten de ouders wat minder
belang aan interactie met de kinderen op de wijze waarop deze in de Neder-
landse gezinnen plaatsvindt. Hierdoor verstrekken de Marokkaanse ouders
weinig informele instructie wat een minder gunstige invloed zou kunnen
hebben op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen zoals die in de
westerse samenleving wordt gezien (vergelijk Leseman, 1989; Tesser, 1993).
Naarmate de kinderen ouder worden, neemt de ouder-kind-interactie toe.
Spel wordt als een typisch kinderlijke bezigheid gezien en aan de kinderen
zelf overgelaten. Speelgoed, knutselmogelijkheden en kinderlectuur krijgen
wat minder aandacht dan in de Nederlandse gezinnen en in de Marokkaanse
gezinnen bestaat geen leescultuur. Het samenzijn van ouders en kinderen
wordt voornamelijk ingevuld met praten en vertellen. Daarnaast brengen de
Marokkaanse kleuters veel tijd door met leeftijdgenoten, buiten het toezicht
van volwassenen. Ten aanzien van de opvoeding zijn binnen de totale onder-
zoeksgroep van Marokkaanse kleuters de sekse van het kind en de positie in
de kinderrij onderscheidende factoren. Pels concludeert verder dat er ver-
schuivingen plaatsvinden in de gezinsverhoudingen door de afnemende
segregatie tussen man, vrouw en kinderen, door Nederlandse invloeden en
door het feit dat kinderen een gidsfunctie toebedeeld krijgen voor hun
ouders. Daarnaast wordt in de ogen van Pets assertiviteit als opvoedingswaar-
de manifester.

Volgens Pels groeien Marokkaanse kinderen op in een sterk relationeel
getinte ambiance, terwijl de jeugdperiode van Nederlandse kinderen door de
ouders gerationaliseerd wordt. Nederlandse ouders scheppen een kinderwe-
reld van objecten en ervaringen die de overgang naar de Nederlandse school-
se wereld kan vergemakkelijken eels, 1991).

Eldering & Vedder (1992) hebben in het kader van het Opstap-project
ook gegevens over spel, speelgoed, kinderboeken en verbale interactie
verzameld. Meer dan honderd moeder-kleuterparen van Nederlandse, Turkse,
Marokkaanse en Surinaamse herkomst zijn met elkaar vergeleken op basis
van informatie die is verkregen via interviews en observaties. Er blijken grote
verschillen te bestaan tussen de diverse allochtone groepen met betrekking
tot spel en speelgoed. Turkse en Marokkaanse kinderen hebben het minst de
beschikking over speelgoed en Nederlandse kinderen het meest. De Suri-
naamse kinderen nemen een tussenpositie in. In het onderzoek van Eldering
& Vedder worden relatief weinig verschillen gevonden inzake verbale
stimulering door de moeders. Wel wordt geconstateerd dat Turkse en
Marokkaanse kinderen in verhouding minder rijmpjes en andere stukjes tekst
leren. Een kwart van de Turkse en minder dan tien procent van de Marok-
kaanse gezinnen heeft meer dan tien kinderboeken in huis.
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Tesser (1993) stelt op basis van bovengenoemde en andere onderzoeksresulta-
ten vast dat jonge Turkse en Marokkaanse kinderen thuis minder met
speelgoed leren omgaan en minder leesmateriaal tot hun beschikking hebben
dan autochtone kinderen. Dit zou invloed kunnen hebben op de voor de
Nederlandse school vereiste cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Veel
leraren uit de onderbouw constateren in ieder geval dat allochtone kinderen
vaak moeite hebben met het functioneren in speelgroepen en dat zij boven-
dien niet zo goed met spelmaterialen kunnen omgaan (Mars, 1991).

Onderzoek van Kurvers & Lemmens (1992) laat zien dat de hierboven
beschreven verschillen in opvoeding tussen allochtone en autochtone gezin-
nen in de loop van de tijd zouden kunnen afnemen, onder andere doordat de
uitgangspositie van de huidige generatie jonge allochtone ouders verschilt van
die van hun eigen ouders. Kurvers & Lemmens hebben een dertigtal Turkse
en Marokkaanse vrouwen met kinderen in de leeftijd van drie toI zes jaar
geYnterviewd. De vrouwen uit het onderzoek van Kurvers & Lemmens
beantwoorden nauwelijks aan het sociale, pedagogische en culturele profiel
zoals dat bijvoorbeeld uit de hierboven beschreven studies naar voren komt.
De vrouwen hebben in ieder geval basisonderwijs gevolgd en in de meeste
gevallen enige jaren vervolgonderwijs. Ze hebben speelgoed en boeken voor
de kinderen in huis en zijn actief betrokken bij het onderwijs van hun
kinderen. Kurvers & Lemmens wijzen daarbij op de bevinding van Van
Geertruyen (1991) dat cultuur en culturele socialisatie allerminst statisch zijn
(zie ook Tennekes, 1986). Volgens Van Geertruyen zijn de Turkse en
Marokkaanse gemeenschappen in immigratiesituaties zeer heterogene en snel
veranderende uiteengroeiende groepen.

De studies van Pels (1991), Eldering & Vedder (1992) en Kurvers & Lem-
mens (1992) hebben alleen betrekking op allochtone kleuters en hun ouders.
Van der Leij e.a. (1991) hebben zich op de basisschoolpopulatie als geheel
gericht. Zij hebben een dieptestudie uitgevoerd naar onderwijs en opvoeding
van (zestien) Turkse basisschoolleerlingen. Zij constateren dat Turkse ouders,
ten gevolge van verschillen in ori8ntatie en toekomstplannen, onderling zeer

verschillen in gedrag en opvattingen ten aanzien van opvoeding en onderwijs.
Van der Leij e.a. komen tot een indeling in drie groepen ouders. De eerste,
relatief kleine, groep ouders streeft naar integratie in en acceptatie door de
Nederlandse samenleving. Deze ouders passen zich in hun opvoeding aan aan
de opvoeding die zij Nederlandse ouders zien geven en hechten waarde aan
sociale contacten van henzelf en hun kinderen met Nederlanders. De tweede
groep, waartoe de meeste van de onderzochte ouders behoren, staat afwij-
zend tegenover integratie in de Nederlandse samenleving en ervaart in deze
samenleving discriminatie. Deze groep ouders voedt de kinderen op volgens
de eigen gewoonten en gebruiken en is niet of nauwelijks gericht op aanpas-
sing aan de Nederlandse opvoeding. Het gaat daarbij niet alleen om aanpas-
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sing met betrekking tot uiterlijke kenmerken en vieringen en feesten, maar
ook om deelname aan bepaalde schoolse vakken en buitenschoolse activitei-
ten. De derde groep ouders heeft als streven gedeeltelijke aanpassing en
neemt een middenpositie in. Voor de ouders van de tWeede genoemde groep
is de ontluikende oriiintatie van hun kinderen op de omringende samenleving
bedreigend en in dat kader moeten plannen om de kinderen voor verdere
opleiding naar Turkije te sturen geinterpreteerd worden. Zij betwijfelen of
het Nederlandse onderwijs hun kinderen kan bieden wat zij nodig hebben en
zijn somber over de opleidingsmogelijkheden van hun kinderen in Neder-
land. OET wordt door hen als belangrijk ervaren vanwege de orientatie op de
eigen groep en het remigratieperspectief op korte of lange termijn. Voor de
ouders uit de derde groep spelen deels dezelfde problemen. Uit vervolgonder-
zoek blijkt overigens dat de veelal slechte ervaringen van ouders met het
terugsturen van hun kinderen naar Turkije andere ouders er steeds meer van
weerhouden om deze stap ook daadwerkelijk te zetten.

Van der Leij e.a. (1991) hebben door middel van interviews ook de
sociaal-culturele ori8ntatie van de leerlingen onderzocht. Onder sociaal-
culturele oriiintatie verstaan zij de gerichtheid op personen (sociale aspect) en
ideeiin (culturele aspect) uit de eigen etnische groep of een andere etnische
groep (Van der Leij e.a., 1991:93). De sociaal-culturele orientatie van de
jongere leerlingen (zeven jaar of jonger) is nog vrij onduidelijk. De leerlingen
blijken problemen te hebben met het thuis niet vieren van feesten en
verjaardagen, die op school juist veel aandacht krijgen. Ook het gebrek aan
sociale contacten en voor de meisjes het niet buiten mogen spelen na school-
tijd leiden tot teleurstelling. De meeste oudere leerlingen (acht jaar of ouder)
zijn Turks-georienteerd. Zij geven de voorkeur aan Turkse vrienden van
dezelfde sekse boven Nederlandse kinderen, aan OET- of Koranlessen boven
het Nederlandse onderwijs, aan remigratie naar Turkije boven het blijven
wonen en werken in Nederland. Een minderheid van op Nederland geori-
enteerde oudere leerlingen kiest juist voor Nederlandse vrienden, Nederland-
se opleidingen en het in Nederland blijven wonen.

In sommige andere studies blijkt de oriEntatie van oudere Turkse leerlin-
gen op de eigen etnische groep niet altijd zo groot als in het onderzoek van
Van der Leij e.a. (1991). Zo heeft Aarts (1994) de sociaal-culturele oriEntatie
van Turkse leerlingen in de overgangsperiode van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs bestudeerd. Deze leerlingen blijken in hoge mate
bicultureel te zijn. Zij zijn ongeveer even sterk op de Turkse als op de
Nederlandse taal en cultuur gericht. Er is een lichte neiging naar het Neder-
lands, met name op het gebied van de taal. Ten aanzien van de cultuur zijn
de Turkse leerlingen qua feitelijk gedrag iets meer op Nederland ingesteld en
qua attitude meer op Turkije.

Van der Leij e.a. (1991) vinden verder dat de onderzochte Turkse leerlin-
gen zelf hun leefsituatie niet als belastend ervaren en niet te maken hebben
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met ernst:ige conflicten. De onderzoekers geven hiervoor vier redenen. Het
gezin is voor de kinderen een veilige haven, de kinderen staan positief
tegenover de Nederlandse school, ze weten -bewust of onbewust- de thuiswe-
reld en de schoolwereld te scheiden en zich in het algemeen in hun gedrag
aan te passen en ze vinden in geval van tegenstrijdige eisen meestal de eisen
uit een van de beide 'werelden' goed en vanzelfsprekend.

De Nederlandse leraren uit het onderzoek van Van der Leij e.a. vinden
enkele aspecten van de opvoeding zoals die door sommige Turkse ouders
gegeven wordt, minder bevorderlijk voor het functioneren van de kinderen
in het Nederlandse onderwijs. Voorbeelden zijn seksespecifieke opvoeding,
fysieke straf, het niet met de kinderen spelen en het te laat naar bed laten
gaan van de kinderen. Met betrekking tot onderwijs en opleiding zijn de
Nederlandse leraren in het algemeen van mening dat het belang van hun
leerlingen ermee gediend is dat deze in Nederland en bij hun ouders blijven,
dat de ouders waarde hechten aan het Nederlandse onderwijs, dat de leerlin-
gen een opleiding op hun eigen niveau mogen volgen en dat de kinderen op
school niet in een uitzonderingspositie terechtkomen door toedoen van de
ouders. Wanneer leraren denken dat ouders hierover een andere zienswijze
hebben, zien zij de etnisch-culturele achtergrond als een belemmerende factor
voor schoolsucces en welbevinden van de leerlingen. Bij sommige leraren
vermindert dit de motivatie om allochtone leerlingen extra aandacht te
geven.

De conclusie die Van der Leij e.a. trekken ten aanzien van de factor
etnisch-culturele achtergrond in het kader van het geringe schoolsucces van
Turkse leerlingen is dat de sociaal-culturele oriBntatie en het opvoedingsper-
spectief van de ouders samenhangen met het remigratieperspectief. Hoe
sterker het perspectief van terugkeer is, des te geringer is de behoefte aan
integratie.

Leerlingen voortgezet onderwijs
Van Langen & Jungbluth (1990) hebben bij allochtone leerlingen in de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs onderzoek gedaan naar de rol van
culturele (en sociaal-economische) factoren in de ontwikkeling van de school-
loopbanen (verderop in figuur 2.3 staat vermeld welke allochtone groepen in
dat onderzoek hebben geparticipeerd). Uit variantie-analyses blijkt dat
binnen de totale allochtone onderzoeksgroep op gezinsniveau de variabele
sociaal-economische status (SES) verreweg de meeste variantie in de onderwijs-
positie van de leerlingen verklaart. De variabelen godsdienst (godsdienstige
achtergrond) en verblijfsduur van de moeder zijn ook vrij duidelijke determi-
nanten van schoolsucces. Daarop volgen de variabelen '66n/beide ouders
allochtoon' en spreektaal met de ouders. Het al dan niet hebben van betaald
werk door de vader (arbeidssituatie), de beheersing van het Nederlan(is door
de moeder en de orthodoxie (mate van godsdienstigheid) van de ouders
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hebben ook nog enige verklarende waarde. De invloed van onder andere het
leesklimaat in het gezin is veel geringer. Op leerlingniveau blijken de
thuistaal van vrienden en de eerste taal van de informanten meer variantie te
verklaren dan variabelen als verblijfsduur en orthodoxie van de leerling.

Van de hierboven genoemde verklarende variabelen zijn er vier (deels) van
etnisch-culturele aard: godsdienst, orthodoxie, herkomst ouders en leeskli-
maat. Van Langen & Jungbluth (1990) concluderen dat de invulling van deze
vier variabelen voor de Turkse leerlingen uit hun onderzoek niet erg gunstig
is met het oog op schoolsucces: de meeste leerlingen komen uit volledig
Turkse huwelijken waar de Islam vrij streng beleefd wordt en waar het
leesklimaat relatief ongunstig is.

Van Langen & Jungbluth stellen voorts vast dat herkomstland, of liever
de daarin vervatte etniciteit, minder typerend is voor de onderwijspositie van
allochtone leerlingen dan sociaal-economische status, omdat na correctie voor
sociaal-economische status andere variabelen, zo ook etniciteit, nog slechts
weinig kunnen toevoegen.

De conclusie van Van Langen & Jungbluth luidt dan ook dat de verkla-
ringskracht van etnisch-culturele factoren in vergelijking met de reeds

verklaarde variantie door sociaal-economische status gering is.
Fase (1994) stelt eveneens vast dat het sociaal milieu in belangrijke mate

aan de verklaring van verschillen in onderwijssucces bijdraagt, maar wijst er
nadrukkelijk op dat alleen wanneer ook de etnische component (naast
migratie-achtergrond) in verklaringen betrokken wordt, de onderwijsposities
van etnische minderheden beter begrepen kunnen worden.

Besluit
Op de etnisch-culturele factor als verklaring voor verschillen in onderwijsre-
sultaten wordt door sommige onderzoekers kritiek geleverd. Een punt van
kritiek luidt dat etniciteit en cultuur en de verbinding tussen beide noties
zeer ruim gedefinieerd kunnen worden en bijgevolg veel verschillende
omschrijvingen kennen. Het is vaak moeilijk na te gaan naar welk soort

omschrijving verwezen wordt in publikaties over de etnisch-culturele
verklaring. Een ander kritiekpunt is dat een cultuur weliswaar een samenhan-
gend en min of meer stabiel geheel van cultuurelementen is dat eigen is aan
een bepaalde groep, maar dat deze stabiliteit relatief is aangezien culturen
voortdurend in verandering zijn (de dynamiek van de culturele evolutie).
Verklaringen van etnisch-culturele aard lopen daardoor het gevaar te alge-
meen of niet meer actueel te zijn. Een derde probleem is dat een etnische
groep vaak meerdere subgroepen met eigen cultuurelementen kent, voor wie
de gegeven etnisch-culturele verklaringen niet altijd (gehee  hoeven op te
gaan. In etnisch-culturele verklaringen wordt vaak uitsluitend verwezen naar
die, vooral etnische, kenmerken die allochtone groepen onderscheiden van
autochtone. Aan interne verschillen binnen allochtone groepen wordt op die
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manier voorbijgegaan. Een laatste punt is dat sommige kenmerken die
worden toegeschreven aan de etniciteit en cultuur van allochtone groepen in
werkelijkheid eerder samenhangen met de lage sociaal-economische positie
van de allochtone gezinnen en vergelijkbaar zijn met kenmerken van autoch-
tone lage sociaal-economische milieus (zie ook Van Geertruyen, 1991).

Bovengenoemde punten van kritiek moeten serieus genomen worden,
maar raken in feite alleen de wijze waarop met de operationalisering en
bestudering van de etnisch-culturele factor wordt omgegaan zonder de
verklarende waarde van de factor als zodanig aan te tasten.

2.3.3 Migratie-achtergrond

De factor migratie-achtergrond omvat in feite twee factoren, te weten
migratiegeschiedenis en toekomstperspectief, die beide van invloed zijn op de
situatie waarin allochtone leerlingen zich bevinden.

Migratiegeschiedenis
De invloed van de factor migratiegeschiedenis op schoolsucces is meer
algemeen geaccepteerd dan bijvoorbeeld de hierboven besproken etnisch-
culturele achtergrond. Het maakt immers inzake schoolresultaten en het
functioneren op school nogal waI uit of een leerling als kind van immigran-
ten in het immigratieland is geboren en/of van het begin af aan in Nederland
onderwijs heeft gevolgd en daardoor als zogenoemde 'onderinstromer' het
onderwijs binnenkomt, of dat hij als bijvoorbeeld twaalflarige 'zij-instromer'
rechtstreeks vanuit het herkomstland in Nederland zijn opleiding moet
voortzetten (zie Vallen,    1994).    In het laatste geval   is er bijvoorbeeld   per
definitie niet of nauwelijks sprake van kennis van de Nederlandse taal en van
de cultuur en structuur van de Nederlandse samenleving. Met betrekking tot
de factor migratiegeschiedenis zijn in het kader van onderwijs met name de
aspecten verblijfsduur in het immigratieland en vertrouwdheid met de taal en
cultuur van het immigratieland van belang. Het culturele aspect is behandeld
in 2.3.2 en het aspect taal komt aan de orde in 2.3.5. In deze paragraaf ligt de
nadruk op verblijfsduur in het Nederlandse onderwijs.

Basisscboolleerlingen
Alhoewel er aanvankelijk van werd uitgegaan dat zij-instroom een tijdelijk
verschijnsel zou zijn, is deze verwachting tot nu toe niet uitgekomen. Er zijn
nog steeds vrij grote aantallen leerlingen die buiten Nederland zijn geboren
en die met het Nederlandse onderwijs starten in de bovenbouw van de
basisschool of in het voortgezet onderwijs (Tesser, 1993). Het aandeel zij-
instromers onder Turkse leerlingen is kleiner dan onder bijvoorbeeld
Antillianen. Tabel 2.6 (Tesser & Vierke, 1990) laat voor Turkse, Marokkaan-
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se en Surinaamse leerlingen zien hoe groot, maar ook hoe verschillend de
invloed van verblijfsduur in Nederland op behaalde scores voor Nederlandse
taal en rekenen aan het einde van de basisschool is.

Verblijfsduur

1-4 Jaar 5-15 jaar altijd

Marokko Taal 39.0 45.0 48.4

Rekenen 16.0 19.8 22.0

Turkije Taal 38.8 45.0 46.2

Rekenen 15.2 21.1 21.6

Suriname Taal 46.8 49.4 51.1

Rekenen 19.3 20.9 23.1

1,25 leerlingen Taal                         -                          -                        54.4
Rekenen                  -                        -                      26.0

Tabel 2.6  (Nederlandse) taal- en rekenscores in aantallen goedgemaalete opgaven van leerlin-
gen in groep acbt van de basisscbool per berleomstland naar verblijbduuy; maxi·
mumscores:  taal-67,  rekenen=40  (Tesser  &  Vierke,   1990)

De onderzochte Turkse leerlingen uit bovenstaande tabel die in Nederland
zijn geboren, scoren zowel voor Nederlandse taal als voor rekenen hoger dan
de Turkse leerlingen die vijf tot vijftien jaar in Nederland zijn, en deze
laatste leerlingen scoren op hun beurt weer hoger dan de Turkse leerlingen
die een tot vier jaar in Nederland verblijven. Tussentijdse instroom in het
basisonderwijs (verblijfsduur 1-4 jaar) heeft een duidelijke negatieve invloed
op de toetsscores. Daarbij zijn de prestaties voor Nederlandse taal van de
Turkse leerlingen in elk van de drie op basis van verblijfsduur samengestelde
categoriean vrijwel altijd lager dan die van de andere groepen. Met uitzonde-
ring van de categorie van vijf tot vijftien jaar, geldt dit eveneens voor het vak
rekenen.

Naast onderinstromers en zij-instromers is er ook nog een categorie
allochtone leerlingen die, al dan niet in Nederland geboren, een aantal jaren
teruggaat naar het land van herkomst, maar vervolgens -om uiteenlopende
redenen- toch weer terugkeert naar Nederland. Deze kinderen zijn vaak wel
enigszins vertrouwd met de Nederlandse taal en cultuur en met het Neder-
landse onderwijs, maar ondervinden toch aansluitingsproblemen vanwege de

langdurige afwezigheid. Daarnaast kunnen deze leerlingen ook problemen
van sociaal-emotionele aard krijgen (vergelijk Van der Leij e.a., 1991).

Ook Driessen (1992) constateert op basis van onderzoeksliteratuur dat er
een samenhang is tussen verblijfsduur in het onderwijs en prestaties, door-

stroming en bereikt onderwijsniveau: een langere verblijfsduur in het
onderwijs gaat samen met een betere onderwijspositie. Zijn eigen onderzoek
onder basisschoolleerlingen staaft deze conclusies. Zowel voor de totale groep
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allochtone leerlingen als voor de subgroep Turkse leerlingen zijn de taal- en
rekenprestaties alsook de feitelijke doorstroming naar het voortgezet onder-
wijs beter voor leerlingen die een langere onderwijservaring in Nederland
hebben. Het verschil tussen de leerlingen die in de bovenbouw van de
basisschool met het Nederlandse onderwijs zijn gestart en de leerlingen die al
in de middenbouw begonnen zijn, is groter dan het verschil tussen leerlingen
die in de middenbouw en leerlingen die op de kleuterschool gestart zijn. De
verschillen zijn voor beide groepen -de totale groep allochtonen en de groep
Turkse leerlingen- het meest opvallend voor Nederlandse taal, iets minder
voor rekenen en het minst voor doorstroming naar het voortgezet onderwijs.
Driessen stelt dat verblijfsduur in het onderwijs vooral invloed heeft op
taalvorderingen; het effect op doorstroming blijft, ook na aanvullende
scherpere analyses, relatief klein. Volgens Driessen zou dat mogelijk ver-
klaard kunnen worden door het feit dat allochtone leerlingen vaker naar
hogere typen voortgezet onderwijs gaan dan Nederlandse leerlingen met
gelijke toetsprestaties. Tesser (1993) concludeert naar aanleiding van gegevens
van Mulder & Tesser (1992) uit de Landelijke Evaluatie van het Onderwijs-
voorrangsbeleid (LEO) echter dat er wet flinke verschillen in doorstroming
bestaan die samenhangen met de verblijfsduur in Nederland.

Leerlingen voortgezet ondenuijs
In het eerder aangehaalde onderzoek van Van Langen & Jungbluth (1990)

onder middelbare scholieren wordt duidelijk dat de verblijfsduur van de
moeder van invloed is op de onderwijspositie van de Turkse leerlingen; voor
de verblijfsduur van de vader geldt dat in veel mindere mate. De verblijfs-
duur van de leerlingen zelf en het al dan niet in Nederland geboren zijn,
hebben beduidend minder invloed.

Roelandt e.a. (1990) hebben onderzoek gedaan naar de achtergronden van
ongelijkheid in scholingsniveau tuSSen twaalf- tot en met achttienjarige
allochtone en autochtone scholieren ten aanzien van de overgang van primair
naar secundair onderwijs en de doorstroming binnen het secundaire onder-
wijs. Zij komen tot de conclusie dat een eerste barridre voor een succesvolle
schoolloopbaan voor allochtone leerlingen wordt gevormd door een aantal
met migratie samenhangende factoren. Zij-instromers van wie de ouders
relatief kort in Nederland verblijven en die buiten school nauwelijks in
contact komen met de Nederlandse taal, hebben verhoudingsgewijs de minste
kansen op schoolsucces. Allochtone jongeren die hun gehele schoolloopbaan
in Nederland hebben kunnen doorlopen en die, mede ten gevolge van een
langere verblijfsduur, ook buiten school vaak contact hebben met de Neder-
landse taal, hebben veel betere kansen. Veelvuldige contacten met Nederlan-
ders en het Nederlands hangen samen met een sterkere orientatie op de
Nederlandse samenleving. Een tweede barridre voor allochtone leerlingen is
het lage sociale milieu waartoe zij veelal behoren. Hierop zal in 2.3.4 worden
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teruggekomen. Roelandt e.a. constateren dat wanneer migratie-achtergronden
en sociaal milieu gunstig zijn, er vaak toch nog sprake is van onderwijsach-
terstanden en zij suggereren dat dit verband zou kunnen houden met een
tweetal binnenschoolse aspecten dat door hen niet in het onderzoek is
meegenomen, namelijk schoolkenmerken (teerstofaanbod en schoolorga-
nisatie) en leraarverwachtingen (zie ook 2.3.6).

Toekomstperspectief
Met betrekking tot de tweede factor van migratie-achtergrond, toekomstper-
spectief, is bij de bespreking van de studie van Van der Leij e.a. (1991) in
2.3.2 al vermeld dat de sociaal-culturele oriantatie en het opvoedingsper-

spectief van de ouders van de onderzochte Turkse basisschoolleerlingen
samelihangen met het toekomstperspectief van het gezin. Naarmate het
perspectief van remigratie sterker is, is de behoefte aan integratie geringer.

Deze thematiek speelt ook op leerlingniveau. Wanneer allochtone leerlin-
gen weten dat hun ouders van plan zijn om (een deel van) het gezin te laten
remigreren of om de kinderen op korte termijn terug Ie sturen naar het land
van herkomst, om daar onderwijs te volgen of om andere redenen, heeft dat
in de meeste gevallen negatieve gevolgen voor hun prestaties, hun welbevin-
den en hun gemotiveerdheid op school (vergelijk Van der Leij e.a., 1991).

In het onderzoek van Van der Leij e.a. (1991) geeft tweederde van de
Turkse ouders aan een of meer kinderen in Turkije een opleiding te willen
laten volgen. Deze plannen hangen in sommige gezinnen samen met beoogde
remigratie van een deel van het gezin, in de meeste gevallen de moeder met
de jongere kinderen die nog niet participeren in het Nederlandse arbeids-

proces. Turkse ouders prefereren voor hun kinderen een opleiding in Turkije
omdat de opleidingskansen daar beter zouden zijn, vanwege genoemde
remigratieplannen en om de kinderen beter Turks te laten leren.

2.3.4 Sociaal-economische status

De factor sociaal-economische StatuS wordt meestal gezien als een combinatie
van statusindicatoren, met name het opleidingsniveau en het beroepsniveau
van de ouders. Vroeger werd de sociaal-economische status van een gezin
vooral afgemeten aan de opleiding en het beroep van de vader, tegenwoordig
gaat het meestal om het opleidings- en beroepsniveau van beide ouders. Soms
worden aan deze twee gangbare indicatoren andere toegevoegd, zoals bijvoor-
beeld het woongenot, veelal in termen van het gemiddelde aantal kamers dat
in een gezin per persoon beschikbaar is (Roelandt e.a., 1990). Bepaling van de
sociaal-economische status van allochtone gezinnen is vaak problematisch.
Allochtone gezinnen zijn veelal afkomstig uit landen waar meer dan negentig
procent van de bevolking volgens Nederlandse maatstaven tot de laagste
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sociaal-economische strata behoort. Binnen deze groep bestaan weliswaar
grote onderlinge verschillen, maar de scheidslijnen tussen de subgroepen
verdwijnen geheel in de Nederlandse situatie. De waarde van het begrip
opleidingsniveau wordt aangetast doordat de Nederlandse schaal onvoldoende
differentieert aan de onderkant (Teunissen, 1990; Tesser, 1993). De vergelijk-
baarheid van het beroepsniveau van ouders uit verschillende allochtone
groepen is ook een knelpunt. Een probleem met het begrip beroepsniveau is
dat veel immigranten in Nederland in een verhoudingsgewijs lager beroep
terechtkomen dan in het land van herkomst (bij voldoende werkgelegenheid)
waarschijnlijk het geval zou zijn geweest.

In besprekingen over de invloed van de factor sociaal-economische status
op de onderwijspositie van allochtone leerlingen wordt vaak gewezen op de
overeenkomstige thematiek van onderwijsachterstand bij autochtone leerlin-
gen uit lage sociaal-economische milieus. In gezinnen met een lage sociaal-
economische positie, of dat nu autochtone of allochtone gezinnen zijn,
worden kinderen ten gevolge van een aantal milieuspecifieke gezinskenmer-
ken, minder goed voorbereid op het basisonderwijs en worden zij minder
goed begeleid gedurende hun schoolloopbaan dan in gezinnen met een
hogere sociaal-economische status. Van deze milieuspecifieke gezinskenmer-
ken zijn enkele voorbeelden te geven.

Ten eerste functioneert (zie ook 2.3.2) een groot deel van de verbale
interactie tussen ouders en kinderen als een vorm van informele instructie
(Leseman, 1989). Ouders leggen zaken uit, geven antwoorden op vragen,
komen met voorbeelden en bespreken oplossingen die door de kinderen zijn
aangedragen. De inhoud en de kwaliteit van deze vormen van informele
instructie hebben invloed op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden
die kinderen op school nodig hebben. De opleiding van ouders speelt een
grotere rol in de kwaliteit van dergelijke informele instructie dan de maat-
schappelijke positie in het algemeen (Meesters e.a., 1983). Het opleidingsni-
veau van ouders uit lage sociaal-economische milieus is vaak laag, wat minder
gunstig is voor de kwaliteit van de bedoelde verbale interactie. Ouders Uit
hogere sociaal-economische milieus gedragen zich in de interactie met hun
kinderen   vaak   meer   als een soort 'professionele' leraren (Leseman,    1989).
Huls (1989) oppert naar aanleiding van een door haar uitgevoerde gevalsstu-
die naar sociale verschillen in gezinsinteractie in Turkse en Nederlandse
gezinnen in het kader van ongelijke onderwijskansen, dat de geringe door-
stroming van Turkse leerlingen in het onderwijs meer een milieukwestie is
dan een etnische of culturele zaak. De communicatiepatronen van Neder-
landse gezinnen met een lage sociaal-economische status, die een minder goed
startpunt vormen voor de schoolloopbaan van kinderen dan de communica-
tiepatronen uit hogere sociaal-economische milieus, zijn door Huls ook
gevonden in Turkse gezinnen.

Ten tweede kunnen ouders uit lage sociaal-economische milieus door hun
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gemiddeld lage opleidingsniveau hun kinderen minder goed begeleiden bij het
maken van huiswerk. Ze hebben weinig zicht op wat er op school gebeurt.
Ze zijn bovendien vaak niet in staat om een gunstige omgeving voor school-
succes te crefren: de omstandigheden waaronder kinderen hun huiswerk
moeten maken zijn vaak ongunstig en de ouders organiseren weinig activitei-
ten in de vrije tijd die de capaciteiten en algemene ontwikkeling van de
kinderen verder ontwikkelen en bevorderen. Wanneer de kinderen hun
ouders vervolgens voorbijstreven in scholing, leidt dat tot andere problemen.
De kinderen worden dan bijvoorbeeld veelvuldig ingeschakeld bij admini-
stratieve en andere ondersteuning van de ouders wat veel tijd kost (Van
Geertruyen,   1991).

Ten derde kunnen materiEle problemen zoals een slechte huisvesting en
financiBle nood in directe en indirecte zin het schoolsucces van leerlingen uit
lage sociaal-economische milieus negatief beinvloeden. Ten gevolge van
financiBle restricties kan bijvoorbeeld geen stimulusrijke omgeving geschapen
worden of wordt afgezien van langdurige opleidingswegen (Meijnen &
Riemersma, 1992).

Basisschoolleerlingen
Driessen (1992) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van sociaal-economi-
sche en etnisch-culturele factoren op het schoolsucces van allochtone leerlin-
gen aan het einde van de basisschool en stelt vast dat onderwijsachterstanden
van allochtone leerlingen primair kunnen worden herleid tot verschillen in
sociaal milieu. Het behoren tot een allochtone groep versterkt het negatieve
effect van het afkomstig zijn uit een sociaal-economisch laag milieu. Uit tabel
2.7 is de invloed van de factoren sociaal milieu en etnische herkomst op
toetsscores voor Nederlandse taal en rekenen af te lezen.

zeer laag laag midden hoog zeer hoog    E2

Taal autochtonen 53*       78      84      89        93        .11

alochronen          64           70         78          80 89* .06

Rekenen autochtonen 54*       71       78       85        87        .08

allochtonen          61           68         76         79 91* .06

Tabel 2.7  Toetsscores Nederlandse taal en rekenen naar sociaal milieu en etnische beykomst

groep acbt basisonderwijs (autocbtonen verms allocbtonen; gen:iddelden in percenta-
ges  goed  beantwoorde  items;  *n< 10)  (Driessen,  1992)

Binnen alle milieucategorieBn zijn verschillen in gemiddelde score tussen

autochtone en allochtone leerlingen te vinden. Zowel voor taal als voor
rekenen zijn er geen significante interactie-effecten tussen de factoren etni-
sche herkomst en sociaal milieu. Het effect van etnische herkomst is dus in
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alle sociaal-economische milieus op toeval na hetzelfde. Verder zijn er
significante hoofdeffecten van sociaal milieu op taal en rekenen met respectie-
velijk 25.1% en 15.9% verklaarde variantie. Wanneer echter voor milieu
wordt gecontroleerd, wordt door de factor etnische herkomst nog slechts
1.2% respectievelijk 0.1% van de variantie in de scores voor taal en rekenen
verklaard. Het opmerkelijke scorepatroon in de allerlaagste en allerhoogste
milieucategorie waar, met uitzondering van de categorie 'taal/zeer hoog',
allochtone leerlingen hoger scoren dan autochtone leerlingen, ZOU te maken
kunnen hebben met het kleine aantal informanten in de laagste en hoogste
cellen (Meijnen & Riemersma,  1992).

De Jong (1987), Kerkhoff (1988) en meer recent Van 't Hof & Dronkers
(1993) komen eveneens tot de conclusie dat sociaal-economische variabelen
beduidend meer invloed hebben op schoolprestaties dan de etnische factor.

In analyses die zijn uitgevoerd op het bestand van de Landelijke Evaluatie
van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO) door Tesser e.a. (1991) blijkt de
sociaal-economische factor echter veel minder invloedrijk te zijn; dit kan
onder andere te maken hebben met het ontbreken van gegevens over de
sociaal-economische status en met de te geringe differentiatie voor de laagste
sociale strata in de SES-index (Meijnen & Riemersma,  1992).

Leerlingen voortgezet onderwijs
Van Langen & Jungbluth (1990) concluderen in hun onderzoek naar de rol
van sociaal-economische en culturele factoren in het onderwijssucces van
allochtone scholieren in het voortgezet onderwijs dat binnen de totale
allochtone groep uit hun onderzoek ongeveer evenveel door sociaal-economi-
sche status te verklaren kansenongelijkheid bestaat als binnen de autochtone
informantengroep. De verschillen tussen de diverse allochtone groepen
kunnen voor het grootste deel worden herleid tot verschillen in sociaal-
economische positie. Na deze positie resteert nog maar een verklaringsmoge-
lijkheid van maximaal vier procent voor andere kenmerken, zoals werkloos-
heid en onvolledige gezinnen die ook bij de autochtone informanten een rol
spelen. Van Langen & Jungbluth merken overigens op dat werkloosheid van
de vader in alle sociaal-economische milieus nadelig is voor de onderwijskan-
sen van leerlingen. In de onderzoekspopulatie van Van Langen & Jungbluth
blijken Turkse en Marokkaanse leerlingen de laagste gemiddelde milieuscore
(opleiding en beroep van vader en moeder) te hebben. Bij Turkse en Marok-
kaanse leerlingen, maar ook bij Surinaamse en Aziatische leerlingen, is de
werkloosheid onder de vaders zeer hoog. Voor Turkse vaders is het percenta-
ge werkhebbenden 42%, voor moeders 12.3%.

Van Langen & Jungbluth (1990) presenteren hun conclusie dat de onder-
wijsachterstanden van allochtone groepen beschouwd kunnen worden als een
uitvloeisel van hun sociaal-economische status in de volgende figuur (2.3).
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Figuur 2.3 Onderwijspositie van migranten, uitgesplitst naar sociaal-economiscbe status van
bet gezin (Van Langen & Jungbluth, 1990)

Voor de interpretatie van de figuur is volgens de onderzoekers de categorie
'NL' het meest informatief: bij stijging van de score voor sociaal-economische
status (SES), stijgt ook de onderwijspositie. Van Langen & Jungbluth hebben
twee criteria gehanteerd bij de vaststelling van de onderwijspositie van de
leerlingen: het bereikte schooltype en de samenstelling van het vakkenpak-
ket. In de voorste rij van de figuur zijn de autochtone leerlingen met de
laagste sociaal-economische status afgebeeld naast de allochtone leerlingen uit
vergelijkbare sociale milieus. Uit de figuur blijkt dat de kansen op school-
succes van verschillende allochtone groepen nauwelijks afwijken van die van
de autochtone leerlingen uit overeenkomstige milieus (een uitzondering
hierop vormen de 'overige Aziaten'). Van Langen & Jungbluth plaatsen als
kanttekening bij de figuur dat kansarme allochtone groepen moeilijk met
autochtone groepen te vergelijken zijn omdat de middelbare en hogere SES-
categoriean binnen die kansarme groepen ontbreken.

Van der Velden (1994) concludeert naar aanleiding van een longitudinaal
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onderzoek naar het effect van de sociale status van ouders op de schoolloop-
baan van leerlingen in Groningen, dat effecten van sociale herkomst enerzijds
voorschools van karakter zijn, maar anderzijds zich pas manifesteren in het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De effecten van sociale status
blijken slechts gedeeltelijk verklaard te kunnen worden door verschillen in
zelfbepalingsoriantatie van ouders, waarmee in navolging van Kohn (1977) de
oriBntatie van ouders op waarden als zelfbepaling (onafhankelijkheid,
initiatief, kritisch denken) en zelfverantwoordelijkheid bedoeld wordt. Veel
belangrijker zijn de sociale verschillen in 'cultureel kapitaal': de affiniteit met
de culturele codes van de dominante statusgroepen  ourdieu, 1986).

In 2.3.3 is het onderzoek van Roelandt e.a. (1990) besproken waaruit
blijkt dat naast migratie-achtergronden als een eerste barrure voor voorspoe-
dig schoolsucces van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs,
sociaal milieu een tweede barridre vormt. Roelandt e.a. berekenen dat bij de
Turkse jongeren uit hun onderzoek ruim 60% van het verschil in scholings-
niveau met autochtone jongeren verklaard wordt door sociaal milieu, leeftijd
en geslacht. Voor de Marokkaanse jongeren is het percentage zelfs iets meer
dan zeventig. Voor de Surinaamse leerlingen is het percentage ongeveer
vijftig procent, voor Antillianen slechts vijfentwintig procent. Roelandt e.a.
vinden deze uitkomsten goed te interpreteren aangezien Marokkanen en
Turken de meest ongunstige maatschappelijke posities innemen.

Besluit
Volgens sociologen als Ganzeboom, De Graaf en Luijkx (zie Oosterbaan,
1993) is de invloed van het sociaal-economisch milieu op het schoolsucces
van autochtone leerlingen aan het afnemen. Hun studies laten zien dat
leerlingen uit kansarme milieus veel meer van het onderwijs profiteren dan
tot nu toe algemeen wordt aangenomen en dat ouderlijk beroep en ouderlij-
ke opleiding steeds minder van invloed zijn op de schoolloopbaan van de
leerlingen. Er is volgens de onderzoekers een duidelijke trend naar meer
'opleidingsmobiliteit': kinderen streven in toenemende mate het ouderlijk
opleidingsniveau voorbij. Volgens Ganzeboom en anderen is de afgelopen
dertig jaar in Nederland het effect van het ouderlijk milieu op het uiteinde-
lijk bereikte onderwijspeil van leerlingen gehalveerd en als deze trend
doorzet zal dit effect over een jaar of dertig zo goed als verdwenen zijn.

Genoemde onderzoekers verklaren het verschil in onderzoeksresultaten
tussen de traditionele onderwijssociologische richting die reproduktie van de
ouderlijke cultuur en maatschappelijke ongelijkheid signaleert en de bevin-
dingen van henzelf door het gegeven dat de gangbare cohortonderzoeken een
beperkte opzet kennen en vrijwel exclusief gericht zijn op de overgang van
primair naar secundair onderwijs, terwijl Ganzeboom en anderen de gehele
schoolloopbaan in ogenschouw hebben genomen en werken met nog grotere
steekproeven. Ganzeboom, De Graaf en Luijkx zien de verklaring voor de
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toename van opleidingsmobiliteit in de verlengde schoolcarridre: op steeds
latere leeftijd worden er allerlei keuzes in het onderwijs gemaakt en de rol en
de invloed van ouders zijn in die leeftijdscategorie8n beduidend minder.
Genoemde studies verstrekken geen aparte overzichten of voorspellingen met
betrekking tot de situatie van allochtone leerlingen uit lage sociaal-economi-
sche milieus, aangezien deze groepen in verhouding te kort in Nederland
verblijven om in de betreffende onderzoeken te worden meegenomen. De
vraag blijft hoe bovengenoemde thematiek zich in het geval van allochtone
leerlingen zal gaan ontwikkelen.

2.3.5      Beheersing van de tweede taal

Het leren beheersen van de standaardtaal van het immigratieland wordt
algemeen gezien als een belangrijke voorwaarde voor allochtone leerlingen
om op school te kunnen functioneren, om goede schoolprestaties te leveren
en om goede perspectieven in de maatschappij te hebben na voltooiing van
de schoolloopbaan, zeker wanneer er sprake is van permanent of langdurig
verblijf in het gastland. Mutatis mutandis geldt dat ook voor de ouders van
de betreffende leerlingen. In het Nederlandse basisonderwijs is Nederlands de
instructietaal en een van de belangrijkste vakken van het schoolcurriculum.
Ook in het voortgezet onderwijs speelt de Nederlandse taal een grote rol.
Appel (1992) schat dat de effectieve leertijd van allochtone leerlingen in het
basisonderwijs soms zelfs kan teruglopen tot 40% omdat deze leerlingen de
Nederlandstalige uitleg niet kunnen volgen (zie ook Tesser, 1993). Een
kenmerk waarin de factor taalvaardigheid zich onderscheidt van factoren als
etnisch-culturele achtergrond, migratie-achtergrond en ouderlijk milieu, is dat
taalvaardigheid via onderwijs manipuleerbaar is.

De beheersing van de tweede taal wordt, evenals sociaal milieu, etnisch-
culturele achtergrond en migratie-achtergrond, als verklarende variabele in
verband gebracht met het schoolsucces van allochtone leerlingen; de beheer-
sing van de tweede taal wordt zelf echter ook weer beinvloed door onder
andere het sociale milieu waaruit het kind komt, de etnisch-culturele achter-
grond en ook de migratie-achtergrond. In dit verband constateert Vermeer
(1986) dat taalkeuze in communicatie met broers en zussen, contacten met
Nederlanders en het beheersingsniveau van het Nederlands door de ouders
een rol spelen bij de verwerving van het Nederlands door Turkse en Marok-
kaanse leerlingen. Meijnen & Riemersma (1992) concluderen op basis van
literatuurstudie dat met name de onderwijservaring in Nederland en het
ondersteunend thuisklimaat van invloed zijn op de tweede-taalverwerving;
daarnaast heeft het gebruik van het Nederlands als omgangstaal met beken-
den enig effect.

Dat een deel van de zwakke schoolprestaties van allochtone leerlingen ver-
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klaard kan worden door onvoldoende beheersing van het Nederlands, is
algemeen aanvaard. Een van de kernvragen in de discussie over de invloed
van de beheersing van de tweede taal van allochtone leerlingen op hun
schoolvorderingen is altijd geweest welke deelaspecten van taalvaardigheid
relatief het meest van invloed zijn op schoolsucces. Daarbij werden en
worden vragen gesteld als: Om welke deelsystemen (foneem, woord, woord-
groep enzovoorts) of deelvaardigheden (spreken, schrijven enzovoorts) gaat
het vooral? Wat is de waarde en afgrenzing van concepten zoals 'cognitive
academic language proficiency (CALP)' en 'basic interpersonal communication
skills (BICS)' (Cummins, 1980)? Begrijpend lezen en woordenschat worden
geregeld genoemd als belangrijke probleemgebieden ten aanzien van school-
succes van allochtone leerlingen. Hacquebord (1989) constateert dat voor
Turkse en andere allochtone leerlingen de problemen bij begrijpend lezen
vooral op het microniveau (woord- en zinsniveau) liggen. Dat juist het
microniveau een probleem vormt, sluit aan bij de achterstand in woordken-
nis in het Nederlands van Turkse en andere allochtone leerlingen (zie ook
Uiterwijk,  1994). Op macroniveau is de achterstand van allochtone leerlingen
in vergelijking met autochtone leerlingen minder groot. Hacquebord (1989)
brengt dit in verband met de efficiante leesstrategieiin die allochtone leerlin-
gen ontwikkelen om hun hiaten op microniveau te compenseren.

Basisschoolleerlingen
Driessen (1992) heeft factoren op gezins-, leerling- en onderwijsniveau
geYnventariseerd die blijkens onderzoek verklarende factoren vormen voor de
onderwijsachterstand van allochtone basisschoolleerlingen. Een van die
factoren is taalvaardigheid. De taalvaardigheidsaspecten die de meeste invloed
hebben op schoolsucces zijn de eerste taal van het gezin, de beheersing van
het Nederlands door de ouders (met name door de moeder), de taalkeuze van
de leerlingen en de beheersing van de Nederlandse taal en de moedertaal
door de leerlingen.

Damhuis e.a. (1989) hebben onderzoek gedaan naar de leesprestaties in het
Nederlands van Turkse en Marokkaanse leerlingen in groep drie van de
basisschool. De belangrijkste variabelen in de voorspelling van de leesvorde-
ringen blijken de mondelinge taalvaardigheid Nederlands van de leerling, de
beheersing van het Nederlands door de gezinsleden en het gebruik van het
Nederlands in het gezin te zijn. Een groot deel van de variantie kan echter
niet worden verklaard. Damhuis e.a. zoeken de verklaring hiervoor in het
feit dat zij in hun onderzoek niet factoren zoals sociaal-economische status
en leervermogen hebben betrokken.

Verhallen (1994) stelt dat met het oog op schoolsucces de zogenoemde
'diepe woordkennis' van groot belang is: bij de uitvoering van taken op
school is woordkennis op het oppervlakkige niveau vaak niet toereikend. In
formele leersituaties is niet zozeer het toekennen van een referentiBle beteke-
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nis essentieel dan wel her uitvoeren van ingewikkelde denkoperaties waarbij
woorden en hun betekenissen op meerdere manieren met elkaar in verband
gebracht moeten worden. Verhallen heeft in dit kader de woordkennis van
negen- en elfjarige Turkse en Nederlandse leerlingen vergeleken waarbij is
gebleken dat er bij Turkse leerlingen sprake is van een meervoudige lexicale
achterstand. Er zijn verschillen in:
-   omvang van de woordkennis (aantal gekende woorden);
- diepte van de woordkennis (aantal en soort toegekende aspecten per

woord);
-   toepassing van woordkennis in een (schoolse) definitietaak.
Het betreft hier lexicale vaardigheden die in het onderwijs niet alleen worden
ontwikkeld, maar die ook worden vereist.

Leerlingen voortgezet onderwijs
In de reeds eerder aangehaalde studie van Van Langen & Jungbluth (1990)
naar de invloed van sociaal-economische en culturele factoren op de onder-
wijspositie van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs, wordt
geconstateerd dat naast de grote verklarende waarde van sociaal-economische
status van het gezin, op gezinsniveau ook de spreektaal met de ouders en de
beheersing van het Nederlands door de moeder enige verklaringskracht
hebben. Op leerlingniveau zijn voorts de taal die de informanten met
vrienden spreken en de moedertaal van de informanten van invloed. In de
verklaring van de variantie in onderwijspositie binnen de Turkse groep is
met name de taal die met vrienden gesproken wordt van belang. De taalsitua-
tie van de Turkse leerlingen uit het onderzoek van Van Langen & Jungbluth
blijkt niet geheel aan bovengenoemde voorwaarden voor voorspoedig
schoolsucces te voldoen. Van de Turkse deelnemers aan het onderzoek
spreekt 93.9% een andere taal dan het Nederlands met hun ouders. 33.7%
van hen gebruikt een andere taal dan het Nederlands met oudere broers en
zussen; voor de jongere broers en zussen is dat percentage 37.7%. Deze
percentages zijn vergelijkbaar met de resultaten die Van Hout e.a. (1989)
vinden voor het taalgebruik van Turkse en Marokkaanse (basisschool)leerlin-
gen. De resultaten komen ook overeen met de percentages die Broeder e.a.
(1993) voor Turkse (basisschooDleerlingen vinden. In het onderzoek van
Broeder e.a. is het percentage van frequent gebruik van het Nederlands met
de moeder 11% en met de vader 17%. De percentages voor jongere broers en
zussen en oudere broers en zussen zijn respectievelijk 40% en 66%. De
beheersing van het Nederlands door de Turkse moeders uit het onderzoek
van Van Langen & Jungbluth (1990) is zwakker dan die van de Turkse
vaders. De beheersing van het Nederlands door zowel Turkse vaders als
Turkse moeders is in vergelijking met andere allochtone groepen, met
uitzondering van de Marokkaanse groep, laag. Van de Turkse leerlingen uit
het onderzoek heeft 94.1% een andere taal dan het Nederlands als moeder-
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taal. Het percentage Turkse scholieren dat voor het merendeel vrienden heeft
die een andere taal dan Nederlands gebruiken, is 67.5%.

Damhuis e.a. (1989), Van Langen & Jungbluth (1990), Driessen (1992) en
Verhallen (1994) vinden een relatie tussen enkele aspecten van de taalachter-
grond van allochtone leerlingen en hun onderwijspositie in basisonderwijs en
voortgezet onderwijs. Kerkhoff (1988) heeft expliciet de relatie tussen
taalvaardigheid en schoolsucces bij autochtone standaardtaalsprekende en
autochtone dialectsprekende leerlingen en bij allochtone leerlingen in de
bovenbouw van de basisschool onderzocht. Zij komt tot de conclusie dat de
factor 'taalachtergrond' aan het einde van de basisschool minder invloed
heeft op (de taalvaardigheid en) het schoolsucces van de leerlingen dan de
factor sociaal milieu (zie de bespreking in 2.3.4). De positie van de allochtone
leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus is nog ongunstiger dan
die van autochtone leerlingen uit vergelijkbare milieus. Mogelijk versterkt de
taalachtergrond het effect van het sociale milieu (Kerkhoff, 1988).

2.3.6     School- en maatschappijkenmerken

De vier factoren die in de vorige paragrafen zijn besproken, betreffen
kenmerken van leerlingen en hun ouders. Naast deze kenmerken worden
ook regelmatig kenmerken op het vlak van school en maatschappij genoemd
die de onderwijsachterstand van allochtone leerlingen zouden kunnen
verklaren.

De belangrijkste factoren op schoolniveau zijn de verwachtingen die
leraren hebben met betrekking tot het schoolsucces van hun leerlingen, de
etnisch-culturele samenstelling van school- en leergroeppopulatie en de
algemene effectiviteit van de school. In het kader van differenti8le leraarver-

wachtingen wordt wel gesproken van 'self-fulfilling prophecies' of het
'Pygmalion-effect' (vergelijk De Lange, 1987). Leraren blijken hun didactisch
handelen te differentiaren over verschillende categorieEn van leerlingen
(reunissen,     1990). Bij leerlingen    van    wie de leraren hoge leerprestaties
verwachten, creiren zij een gunstiger emotioneel leerklimaat dan bij leerlin-
gen van wie zij weinig verwachten. De 'betere' leerlingen krijgen meer en
moeilijker stof, meer beurten en moeilijker vragen en zij worden meer in de
gelegenheid gesteld om te reageren en om vragen te stellen pe Lange, 1987).
Deze verschillen in verwachtingen en benaderingen hebben effect op de
schoolprestaties van de leerlingen, al is de omvang van deze effecten niet
altijd duidelijk  rophy, 1983). Een van de categorieen leerlingen in het
Nederlandse onderwijs van wie leraren vaak lage verwachtingen hebben, zijn
allochtone leerlingen. Uit onderzoek in het basisonderwijs van Van Eck e.a.
(1994) blijkt dat de verwachtingen van leraren ten aanzien van het leervermo-
gen en de toekomstmogelijkheden van allochtone leerlingen lager zijn dan
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die ten aanzien van autochtone leerlingen uit hogere sociale milieus, maar
ongeveer gelijk aan die van autochtone leerlingen uit lagere milieus. Anders
dan bij autochtone leerlingen, sporen de verwachtingen van leraren ten
aanzien van allochtone leerlingen niet automatisch met het act:uele prestatie-
niveau van de leerlingen; ook andere factoren zoals werkhouding en het
thuismilieu worden in de verwachtingen opgenomen. De verwachtingen van
leraren komen meestal niet overeen met die van de ouders: allochtone ouders
hebben vaak hogere aspiraties. De Lange (1987) haalt overigens een Ameri-
kaans project aan waarin is aangetoond dat 'self-fulfilling prophecies' te
veranderen zijn.

De invloed van de etnisch-culturele samenstelling van school en klas (het
aantal autochtone en allochtone leerlingen en de verhouding tussen de aantal-
len) op het schoolsucces van autochtone en allochtone groepen is niet
eenduidig vastgesteld. Wat wel duidelijk is, is dat een laag percentage alloch-
tone leerlingen in een klas niet per definitie 'goed' is voor allochtone
leerlingen en dat een hoog percentage allochtone leerlingen niet per se
'slecht' is voor autochtone leerlingen (Everts e.a., 1987; Teunissen, 1990).
Wat betreft sociale en emotionele ontwikkelingsaspecten is een hoog percen-
tage allochtone leerlingen voor allochtone leerlingen gunstig, terwijl het voor
autochtone leerlingen weinig    of geen verschil maakt (Teunissen,     1990).
Autochtone en allochtone leerlingen op multiculturele scholen presteren niet
alleen bij het vak Nederlandse taal maar ook bij rekenen significant lager dan

leerlingen op andere scholen (Tesser & Mulder, 1990; Tesser e.a., 1991).
Everts e.a. (1987) leggen de grens bij 80% allochtone leerlingen uit 68n
etnische groep, terwijl anderen veelal een grens van 50% aanhouden (zie
Tesser,   1993).

Volgens Teunissen (1990) is de etnisch-culturele samenstelling als zodanig
minder van belang dan de wijze waarop scholen op dit gegeven reageren.
Scholen verschillen naar sfeer, opvattingen, werkwijze en effectiviteit. Everts
e.a. (1987) constateren dat effectief werkende scholen betere leerresultaten
bereiken bij allochtone leerlingen dan minder effectieve scholen. Tesser

(1993) wijst op de mogelijkheden van bijvoorbeeld expliciete woordenschat-
training voor allochtone leerlingen, differentiatie en een goede afstemming
tussen onderwijs Nederlands als Tweede Taal (Nr2) en OET.

Als maatschappijkenmerken worden vaak de discriminerende structuur
van de samenleving en de relaties tussen minderheids- en meerderheidsgroe-
pen genoemd (['eunissen,   1990). Deze factoren spreken  voor  zich en worden
hier niet verder uitgewerkt.

2.3.7 Besluit

In paragraaf 2.3 zijn vijf frequent genoemde verklaringen voor de ongunstige
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onderwijspositie van Turkse en andere allochtone leerlingen besproken. Een
factor die niet is uitgewerkt, is de aanleg van individuele leerlingen. Deze
factor is hier niet aan de orde gesteld, omdat er geen inhoudelijke redenen en
geen empirische evidentie voorhanden zijn om aan te nemen dat intelligentie
etnisch bepaald zou zijn.

Wanneer resultaten van onderzoek naar verklaringen van onderwijsachter-
standen van allochtone leerlingen naast elkaar gelegd worden, zoals bijvoor-
beeld de in deze paragraaf besproken verklaringen, zijn de hiararchie binnen
en de interactie tussen de factoren onduidelijk. Volgens Driessen (1992) zijn
daar vier (al dan niet gecombineerde) oorzaken voor aan te wijzen. Ten
eerste speelt de tijd een rol. Er vinden steeds nieuwe ontwikkelingen plaats
als gevolg van demografische veranderingen en binnen het onderwijs worden
veranderingen/verbeteringen doorgevoerd die effect kunnen hebben op de
prestaties van allochtone leerlingen. Ten tweede variBren de samenstelling
van de onderzoekssteekproeven en de keuze en definiaring van de etnische
groepen. Ten derde zijn de selectie en operationalisatie van onafhankelijke en
afhankelijke variabelen niet altijd gelijk. Een probleem bij de selectie van
variabelen is dat soms in onderzoek te weinig onafhankelijke variabelen
worden meegenomen, waardoor het gissen blijft of niet opgenomen variabe-
len meer variantie in schoolsucces van allochtone leerlingen hadden kunnen
verklaren. In de vierde plaats zijn er verschillen in gehanteerde analysemetho-
den.

In het in dit boek beschreven onderzoek wordt gepoogd door middel van
een dieptestudie te onderzoeken welke factoren samenhangen met het
schoolsucces van een dertigtal Turkse leerlingen aan het einde van de
basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs. De opzet en uitvoe-
ring van het onderzoek komen aan de orde in het volgende hoofdstuk.

0                                                                                                     0



3      Opzet en uitvoering van het onderzoek

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek
beschreven en wordt informatie verschaft over de Turkse leerlingen, hun ouders
en de scholen die ze gedurende het onderzoek bezochten.

Paragraaf 3.2 bevat de beschrijving van de onderzoeksopzet. In 3.2.1 worden
de aanleiding en de doelstelling toegelicht waarna in 3.2.2 het onderzoeks-

ontwerp wordt geschetst. Paragraaf 3.2.3 bevat de geformuleerde onderzoeks-

vragen.
Paragraaf 3.3 is gewijd aan de informanten. Eerst wordt uiteengezet hoe de

selectie van de Turkse leerlingen heeft plaatsgevonden 0.3.1). Daarna worden
in 3.3.2 de leerlingen en hun ouders en in 3.3.3 de deelnemende basisscholen en
scholen voor voortgezet onderwijs gekarakteriseerd.

In de paragrafen 3.4 en 3.5 worden de dataverzameling en het gebruikte
instrumentarium toegelicht. Eerst wordt ingegaan op de dataverzameling zoals
die is uitgevoerd in groep acht van het basisonderwijs en op het daarbij
gebruikte instrumentarium (3.4). Vervolgens komen in 3.5 de dataverzameling
en het instrumentarium ten behoeve van het onderzoek in het eerste leerjaar
van het voortgezet onderwijs aan de orde. In paragraaf 3.6 worden ten slotte

analyse en rapportage besproken.

3.2 Opzet van het onderzoek

3.2.1     Aanleiding en doelstelling

Halverwege de jaren zeventig gingen steeds meer allochtone leerlingen aan het
Nederlandse onderwijs deelnemen. Een flink deel van deze leerlingen was van
Turkse herkomst. Bij de Turkse leerlingen ging het, evenals bij vele andere
allochtone leerlingen, aanvankelijk vooral om neven- of zij-instromers, dat wil
zeggen allochtone kinderen die een deel van hun opleidingstraject buiten
Nederland hebben afgelegd en in ons land tussentijds in het basisonderwijs of
voortgezet onderwijs instromen. Ze waren de Nederlandse taal uiteraard niet
machtig en ondervonden op school veel aansluitingsproblemen. Na enkele jaren
werd duidelijk dat deze leerlingen in een ongunstige onderwijspositie
verkeerden.

Na verloop van tijd deden steeds meer Turkse onderinstromers hun intrede
in de Nederlandse scholen. Deze leerlingen waren in Nederland geboren of voor
hun vierde levensjaar in Nederland komen wonen en konden dus met het
Nederladdse onderwijs starten in groep een van de basisschool. Ook de Turkse
onderinstromers bleken echter spoedig, in vergelijking met Nederlandse
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leerlingen, een ongunstige onderwijspositie in te nemen (zie Van Langen &
Jungbluth, 1990; Teunissen, 1990).

De afgelopen decennia is vanuit onderwijs, overheid en wetenschap getracht
voor dit aspect van de problematiek van ongelijke onderwijsposities en
onderwijskansen oplossingen te vinden. Er zijn vele en uiteenlopende inzichten
ontwikkeld en er zijn allerlei oplossingen in de praktijk uitgeprobeerd. Zoals
uit hoofdstuk 2 is gebleken, is de problematiek van het achterblijvende
schoolsucces van Turkse en andere allochtone leerlingen echter, ondanks kleine
inhaalmanoeuvres, nog lang niet opgelost en de discussies over oorzaken en
oplossingen duren daarom voort.

De inspanningen vanuit de wetenschap betreffen vooral onderzoek vanuit
verschillende disciplines naar de schoolloopbanen en de schoolvorderingen van
allochtone leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus. Veel van dit
onderzoek is sociaal-wetenschappelijk en/of taalkundig van aard en heeft vooral
gegevens opgeleverd over de wijze waarop en het tempo waarmee het leren van
Nederlands als tweede taal verloopt, over de prestaties van verschillende
allochtone groepen voor de vakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde
(veelal in vergelijking met een autochtone meerderheidsgroep), over verschillen
in doorstroming van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en de
totstandkoming en de kwaliteit van doorstroomadviezen, over problemen als
verzuim en voortijdig schoolverlaten en over deelname aan en resultaten van het
Onderwijs in Eigen Taal (en Cultuur) (zie Van Langen & Jungbluth, 1990).
Zoals in hoofdstuk 2 reeds is opgemerkt, verstrekken deze onderzoeken vooral
informatie over kenmerken van de (ongunstige) onderwijspositie van allochtone
leerlingen. Veel minder bieden ze echter verklaringen voor deze zwakke positie
(zie Van Langen & Jungbluth, 1990). Van Geertruyen (1991:91) formuleert het
als volgt: "We beschikken over voldoende materiaal om aan te tonen dat er een
probleem is, maar over weinig wetenschappelijke gegevens met betrekking toI
de oorzaken ervan".

Het meeste sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar schoolsucces van
(allochtone) leerlingen is grootschalig van aard en duidelijk kwantitatief gericht.
Cohortonderzoeken op instigatie van svo, zoals de Landelijke Evaluatie van het
Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO), de Cohortstudie Primair Onderwijs (PRIMA)
en het Longitudinaal Onderzoek Voortgezet Onderwijs (LOVO), zijn exempla-
risch voor dit type onderzoek. In deze projecten worden de onderwijsposities
van omvangrijke groepen autochtone en allochtone leerlingen onderzocht. Een
voordeel van dergelijke studies is dat generaliserende uitspraken gedaan kunnen
worden. Een nadeel is echter dat de afhankelijke en onafhankelijke variabelen
vaak slechts globaal en beperkt geoperationaliseerd (kunnen) worden, waardoor
relaties tussen schoolresultaten en achtergrondkenmerken van leerlingen slechts
weinig diepgaand onderzocht kunnen worden. Naast deze kwantitatieve
onderzoeken worden ook meer kleinschalige, kwalitatieve studies uitgevoerd.
Deze hebben als pluspunt dat er over de geselecteerde variabelen meer en rijkere
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gegevens verzameld kunnen worden. Vanwege de veel kleinere onderzoeks-
populaties zijn de mogelijkheden om de resultaten van dergelijke studies te

generaliseren echter beperkt. Dit probleem kan voor een deel worden
ondervangen door een of meer studies te verrichten naar andere, vergelijkbare
casussen (Baarda & De Goede, 1990). Ook onderzoek naar schoolsucces vanuit
taalkundig perspectief verschilt qua schaal en opzet. Belangrijke thema's in deze
studies zijn taalverwerving, taalattitudes, taalcontact en taalverlies.

De verschillen tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstradities
worden steeds meer pragmatisch benaderd. Ten eerste wordt onderkend dat de
principifle verschillen tussen beide benaderingen in het verleden overtrokken
zijn. Ten tweede wordt ingezien dat beide onderzoeksbenaderingen methodisch
sterke en zwakke kanten hebben. De keuze voor een van de twee benaderingen
wordt veel meer dan vroeger direct afhankelijk gesteld van factoren als de
probleemstelling en de complexiteit van de onderzochte situatie (Hutjes & Van
Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994). Bovendien is het inzicht gegroeid  dat
kwalitatief onderzoek een bijdrage kan leveren aan kwantitatief onderzoek en
vice versa (Van Geertruyen, 1991).

Het onderhavige onderzoek is een kleinschalige dieptestudie vanuit
sociolinguYstisch perspectief naar factoren die samenhangen met de
onderwijsresultaten van individuele Turkse leerlingen in het Nederlandse

onderwijs op het scharnierpunt van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In
aansluiting bij het bovenstaande is de aanleiding tot het onderzoek de
constatering dat de onderwijspositie van allochtone leerlingen in vergelijking
met die van autochtone nog steeds zwak is en de overweging dat ten behoeve
van een bijdrage aan de oplossing van dit probleem de factoren die mogelijk
samenhang vertonen met de onderwijsresultaten van allochtone leerlingen meer
genuanceerd benaderd en meer diepgaand onderzocht zouden moeten worden.
Er is gekozen voor een kleinschalige, kwalitatieve Studie, omdat op die wijze
op basis van onderzoek en nauwkeurige observatie van de thuis- en
schoolsituatie van de leerlingen, feiten beschreven en geclassificeerd kunnen
worden en zo gekomen kan worden tot hypothese- en theorievorming (vergelijk
Schwartz & Jacobs, 1979). In het onderzoek worden naast kwalitatieve ook
kwantitatieve methoden en technieken gebruikt. De conclusies die uit deze
studie getrokken zullen worden, kunnen weliswaar niet gegeneraliseerd worden,
maar kunnen wel richtinggevend zijn voor verder onderzoek. Het argument om
te kiezen voor een kleine groep informanten uit 66n allochtone gemeenschap
is dat de basis voor onderlinge (individuele) vergelijking in die vorm het meest

optimaal is. Dat daarbij gekozen is voor Turkse leerlingen, is ingegeven door
het feit dat Turkse leerlingen binnen de totale populatie allochtone leerlingen
behoren tot de groepen met de zwakste onderwijspositie.

De doelstelling van de onderhavige studie kan als volgt worden omschreven.
Er wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen kenmerken
van de deelnemende Turkse leerlingen en van de scholen die zij bezoeken
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enerzijds en hun onderwijsresultaten anderzijds.

3.2.2 Onderzoeksontwerp

Het onderzoek is uitgevoerd bij negenentwintig Turkse leerlingen in de periode
van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het
onderzoek is gestart bij aanvang van het schooljaar 1992-1993, toen de
betreffende leerlingen in groep acht van de basisschool zaten. Het grootste deel
van de dataverzameling is medio 1994 afgesloten aan het einde van het eerste
leerjaar van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Aanvullend zijn echter
in de schooljaren 1994-1995 en 1995-1996 nog gegevens verzameld over de
onderwijsresultaten van de leerlingen. Alle negenentwintig Turkse leerlingenzijn na groep acht doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs en er zijn
gedurende de looptijd van de dataverzameling (1992-1994) geen leerlingen
afgevallen. Het onderzoek vond plaats in Eindhoven.

Ten aanzien van de opzet van het onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd
dat leerlingen met specifieke kenmerken een opleiding (gaan) volgen op een
school die haar onderwijs op een bepaalde manier inricht, en dat die leerlingen
op die school een bepaalde onderwijspositie (gaan) innemen. Vanuit dat
vertrekpunt bezien ligt het in de rede om met betrekking tot drie omvangrijke
variabelenclusters data te verzamelen en te analyseren: leerlingkenmerken,
onderwijskenmerken en onderwijsresultaten (figuur 3.1).

leerling- onderwijs- onderwijs-
kenmerken kenmerken resultaten

Figuur  3.1    De  drie  centrale  variabelenclusters  uit  bet  onderbavige  onderzoek

Wat betreft de leerlingkenmerken zijn niet alleen de individuele kenmerken van
de leerlingen zelf als relevant object van onderzoek beschouwd, maar ook hun
achtergrondkenmerken in termen van de kenmerken van hun ouders en het
gezin waartoe ze behoren. Bij onderwijskenmerken (kenmerken van school en
klas) is gedacht aan kenmerken van het schoolbeleid en de schoolorganisatie,
kenmerken van de school- en klaspopulatie en kenmerken van het
onderwijsleerproces. Als onderwijsresultaten worden die beoordelingen,
indrukken en gegevens beschouwd die de scholen zelf in dit kader gebruiken.
De verbindingslijnen tussen de variabelenclusters in figuur 3.1 geven aan welke
samenhangen potentieel bestudeerd kunnen worden. In het vervolg van dit



Opzet en uitvoering van bet onderzoek                         45

hoofdstuk zal op verschillende plaatsen uiteen worden gezet welke specifieke
variabelen van de drie centrale variabelenclusters zijn onderzocht en op welke
wijze deze zijn geoperationaliseerd.

3.2.3 Onderzoeksvragen

Tegen de achtergrond van de algemene doelstelling van het onderzoek luidt de
centrale vraag: wat is de aard en mate van samenhang tussen individuele
kenmerken en achtergrondkenmerken van de deelnemende Turkse leerlingen
 eerlingkenmerken) en kenmerken van de scholen die zij bezoeken (onderwijs-
kenmerken) enerzijds en de onderwijsresultaten die deze leerlingen behalen in
de periode van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onder-
wijs anderzijds? Deze centrale vraag is onderverdeeld in vier specifieke
onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de individuele kenmerken en de achtergrondkenmerken van de

deelnemende Turkse leerlingen in termen van sociaal-culturele kenmerken
(inclusief taalattitudes en taalcontact) en taalvaardigheid Turks en
Nederlands?

2. Wat zijn de onderwijskenmerken van de basisscholen en de scholen voor
voortgezet onderwijs die de deelnemende Turkse leerlingen hebben bezocht
in termen van schoolbeleid en schoolorganisatie, school- en klaspopulatie en
onderwijsleerproces?

3. Wat zijn de onderwijsresultaten van de deelnemende Turkse leerlingen?
4. Wat is de samenhang tussen de onder 1 tot en met 3 genoemde factoren?
Deze vragen hebben betrekking op de periode van de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De operationalisatie van de
onderzoeksvragen komt aan de orde vanaf paragraaf 3.4. Daaraan voorafgaand
wordt eerst in 3.3 informatie verschaft over de geselecteerde leerlingen, ouders
en scholen.

3.3 Leerlingen, ouders en scholen

3.3.1 Selectie

Eind 1991 is gestart met de selectie van de leerlingen voor het onderzoek. In
paragraaf 3.2.1 is reeds uiteengezet waarom gekozen is voor een kleine groep
leerlingen van Turkse herkomst, afkomstig van een beperkt aantal scholen/
klassen.

Als onderzoekslocatie is gekozen voor Eindhoven. Vanwege de vestiging van
een aantal grote industrieiin telt deze stad een aanzienlijk aantal inwoners van
allochtone herkomst. Bijgevolg zien we ook op een flink aantal scholen hoge
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percentages allochtone leerlingen, waardoor het mogelijk zou moeten zijn op
een beperkt aantal scholen het gewenste aantal van een dertigtal Turkse
leerlingen te vinden.

Hieronder wordt eerst een beeld geschetst van het Turkse bevolkingsdeel van
Eindhoven. In de beschrijving wordt uitgegaan van de situatie eind 1992 (het
begin van het eerste dataverzamelingsjaar van het onderzoek).

Van de ruim 195.000 inwoners van Eindhoven op 31 december 1992 had 93.6%
de Nederlandse nationaliteit en 2.6% de Turkse (Gemeente Eindhoven, 19931)).
Op 1 januari 1993 was het landelijke percentage burgers met de Turkse
nationaliteit 1.4% (Martens e.a., 1994). De verdeling van de Turkse inwoners
van Eindhoven naar geslacht en leeftijd eind 1992 is weergegeven in tabel 3.1.
In tabel 3.2 zijn ter vergelijking de cijfers van de inwoners met de Nederlandse
nationaliteit gegeven.

0-14 15-29 30-49 50-64 65 e.0. Totaal

Mannen 878 939 603 289         16         2725

Vrouwen 745 833 571 188         19         2356

Totaal 1623 1772 1174 477         35         5081

% V. totaal 31.9% 34.9% 23.1% 9.4% 0.7% 100%

Tabel 3.1    Turkse bevolking in Eindboven naar geslacbten leeftijd, 31  december 1992  (Gemeente
Eindboven, 19936)

0-14 15-29 30-49 50-64 65 e.0. Totaal

Mannen 13449 23930 27759 14714 11033 90885

Vrouwen 13048 20329 25740 15701 17054 91872

Totaal 26497 44259 53499 30415 28087 182757

% v. totaal 14.5% 24.2% 29.3% 16.6% 15.4% 100%

Tabel 3.2  Nederlandse bevolking in Eindboven naar geslacbt en leeftijd, 31 december 1992
(Gemeente Eindboven, 19936)

De tabellen laten verschillen zien tussen de bevolkingsopbouw van Turkse en
Nederlandse inwoners van Eindhoven. Deze verschillen zijn in grote lijnen een
afspiegeling van het landelijke beeld (vergelijk Martens e.a., 1994). In de Turkse
gemeenschap is 66.8% 29 jaar of jonger, bij de Nederlanders ligt dat percentage
op 38.7%. In de leeftijdsklassen van 3049 en 50-64 jaar zijn de verhoudingen
anders: 32.5% van de Turken valt in deze leeftijdscategorieEn tegenover 45.9%
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van de Nederlanders. Van de Turkse inwoners is 0.7% 65 jaar of ouder, bij de
Nederlanders is dat percentage 15.4%.

De verdeling naar geslacht laat zien dat bij de Turken alle leeftijds-
categorieEn, met uitzondering van die van 65 jaar en ouder, meer mannen dan
vrouwen tellen. Bij de Nederlanders zijn de mannen in de meerderheid in de
drie leeftijdsgroepen tot en met 49 jaar; in de categoriean 50-64 jaar en 65 jaar
en ouder vormen de vrouwen een meerderheid.

Op 31 december 1993 is de bevolking van Eindhoven licht gestegen ten
opzichte van 1992. Het aantal inwoners met de Turkse nationaliteit is met 1%
gedaald (Gemeente Eindhoven, 1994), mogelijk onder andere ten gevolge van
naturalisaties (vergelijk 3.3.2).

Van de Turkse inwoners van Eindhoven behoorde op 1 januari 1993 61.8%
tot de eerste generatie en 38.2% tot de tweede (Gemeente Eindhoven, 19933).
In de gemeentelijke tellingen zijn de in het land van herkomst geboren Turken
als eerste generatie beschouwd en de Turkse kinderen die in Nederland zijn
geboren als tweede. In tabel 3.3 is weergegeven in welke periodes de eerste

generatie Turken naar Eindhoven is gekomen. Helaas is de vestigingsperiode in
Nederland, wat informatiever zou zijn, niet bekend.

Vestigingsperiode Percentage

Voor 1970 4.0

1970-1979 45.2

1980-1989 30.6

1990-1992 20.2

Totaal 100.0

Tabel 3.3 Eerste generatie Turken in Eindboven naar vestigingsperiode in Eindhoven op 1
jan#ari 1993 (in percentages) (Gemeente Eindboven, 1993a)

Circa de helft van de Turken van de eerste generatie in Eindhoven heeft zich
v66r 1980 in Eindhoven gevestigd.

Het aantal Turkse nieuwkomers in Eindhoven ligt de laatste jaren op
gemiddeld 220 per jaar. Ruim 80% van deze nieuwkomers is nog geen
vijfendertig jaar. Meer dan de helft van de nieuwkomers is tussen de achttien
en vijfendertig jaar oud (Gemeente Eindhoven, 1993a).

Ten behoeve van de selectie van de Turkse leerlingen voor het onderzoek is
eerst geinventariseerd hoe op alle Eindhovense basisscholen in het schooljaar
1992-1993 de samenstelling van de groepen acht naar etnische herkomst zou
zijn. Vervolgens is een eerste selectie gemaakt met als uitgangspunt dat groep
acht van die scholen minimaal 20% leerlingen van Turkse herkomst zou moeten
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tellen. Daarna is een tweede selectie gemaakt, waarbij rekening is gehouden met
de volgende criteria:
- zoveel mogelijk onderinstromers;
- zo gelijk mogelijke verhouding tussen de aantallen Turkse jongens en

meisjes.
Daarnaast is ernaar gestreefd om zowel bijzondere als openbare basisscholen in
het onderzoek te betrekken. Het is echter niet mogelijk gebleken om het
openbaar onderwijs in het onderzoek te laten participeren, omdat de
leerlingenpopulaties op de openbare basisscholen in Eindhoven niet aan de
meeste van de genoemde selectiecriteria voldeden. Wat betreft het bijzonder
onderwijs voldeden enkele rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen
alsmede de Islamitische school in Eindhoven aan de criteria. De Islamitische
school heeft echter besloten om niet aan het onderzoek mee te doen, omdat zij
in die periode al aan veel ander onderzoek medewerking verleende en omdat de
school in 1992 zoveel aandacht van de media kreeg dat dat het onderwijs niet
ten goede kwam.

Uiteindelijk is op basis van bovengenoemde criteria en de beschikbaarheid
van scholen gekozen voor de volgende drie basisscholen: de Jan van
Brabantscbool, de Anne Frankscbool en de Vincent van Gogbscbool. Deze namen
zijn fictief om in dit boek en elders de anonimiteit van de informanten te
kunnen waarborgen. De Jan van Brabantschool is een katholieke basisschool
waar in het schooljaar 1992-1993 acht Turkse leerlingen in groep acht zaten.
Met betrekking tot dit groepje zijn uiteindelijk van zeven leerlingen de gegevens
gebruikt: vier jongens en drie meisjes hebben aan het onderzoek deelgenomen.
De achtste leerling is niet geselecteerd omdat zij pas eind 1988 naar Nederland
is gekomen. De Anne Frankschool, eveneens een school van katholieke
signatuur, had in groep acht zeven Turkse leerlingen, vier jongens en drie
meisjes. De Vincent van Goghschool is een protestants-christelijke school met
in 1992-1993 vijftien Turkse leerlingen in groep acht: acht jongens en zeven
meisjes. In de omgeving van de Vincent van Goghschool wonen veel
allochtonen (circa 21%), maar ook in de omgeving van de Anne Frankschool
en de Jan van Brabantschool wonen er relatief veel, namelijk respectievelijk 14%
en 11% (Gemeente Eindhoven, 1993b).

De negenentwintig Turkse leerlingen die geselecteerd zijn voor het
onderzoek in de hoogste groep van het basisonderwijs in het schooljaar 1992-
1993 zijn ook de informanten geweest voor het onderzoek in het voortgezet
onderwijs in 1993-1994. Geen van de leerlingen heeft in groep acht gedoubleerd
en geen enkele leerling is na groep acht naar Turkije gegaan om daar aan een
vervolgopleiding deel te nemen, hoewel de ouders van minstens 66n leerling dat
sterk overwogen hebben. Een andere leerling is overigens na het brugjaar in het
voortgezet onderwijs (dus na afronding van het onderhavige onderzoek) naar
Turkije vertrokken.
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3.3.2     Leerlingen en ouders

In deze paragraaf worden enkele algemene gegevens gepresenteerd over de
negenentwintig leerlingen, hun ouders en de gezinnen waartoe zij behoren.
Deze gegevens zijn verkregen met behulp van later te beschrijven
instrumentarium (3.4). De gegevens betreffen de stand van zaken in de eerste
helft van het schooljaar 1992-1993, het eerste dataverzamelingsjaar. Eerst wordt
een beschrijving van de leerlingen gegeven, daarna van de ouders/gezinnen.

De groep van negenentwintig leerlingen bestaat uit zestien jongens en dertien
meisjes. Zoals eerder vermeld, namen zowel van de Jan van Brabantschool als
van de Anne Frankschool vier Turkse jongens en drie Turkse meisjes aan het
onderzoek deel. In groep acht van de Vincent van Goghschool zaten acht
Turkse jongens en zeven Turkse meisjes.

De leeftijden van de leerlingen varieerden van 10;11 (tien jaar en elf
maanden) tot 13;1. De gemiddelde leeftijd was 11,8. Op de Jan van
Brabantschool was de gemiddelde leeftijd van de Turkse leerlingen 11;8, op de
Anne Frankschool 11;9 en op de Vincent van Goghschool 11;7. In het
interview met de ouders van een van de leerlingen zou overigens later blijken
dat de betreffende leerling in feite 1;4 jaar ouder is dan officieel geregistreerd
staat; deze leerling is indertijd later ingeschreven in het geboortenregister van
de toenmalige woonplaats in Turkije.

Het merendeel van de leerlingen, zesentwintig kinderen, is geboren in
Eindhoven; 66n leerling is geboren in Best, een plaats in de buurt van
Eindhoven. De overige twee leerlingen zijn in Turkije geboren. Van de
zevenentwintig in Nederland geboren leerlingen zijn er vier tussentijds voor een
langere periode teruggeweest naar Turkije (twee leerlingen voor 66n jaar, 66n
leerling voor twee jaar en 66n leerling voor tweeifneenhalf jaar). De verblijfsduur
in Nederland van 66n van de twee in Turkije geboren leerlingen was op het
moment dat het onderzoek startte 7;5 jaar. De andere in Turkije geboren
leerling kwam op jonge leeftijd naar Nederland, maar is daarna nog voor
ongeveer twee jaar naar Turkije teruggeweest; haar totale verblijfsduur in
Nederland bij de start van het onderzoek was 8 jaar.

De taal van de primaire socialisatie van alle deelnemende Turkse leerlingen
is Turks. Van deze leerlingen hebben er vijfentwintig alleen de Turkse
nationaliteit. Drie leerlingen bezitten zowel de Nederlandse als de Turkse
nationaliteit en 66n leerling heeft alleen de Nederlandse.

Alle leerlingen zijn met het Nederlandse onderwijs gestart in de onderbouw,
c.q. de voormalige kleuterschool; ze zijn dus allemaal als onderinstromers
begonnen. Zoals boven is vermeld zijn enkele leerlingen voor enige tijd naar
Turkije teruggeweest. Voor twee van deze leerlingen geldt dat ze op dat
moment al in het Nederlandse basisonderwijs zaten en door hun verblijf in
Turkije 66n respectievelijk tweedneenhalf jaar geen Nederlands onderwijs
gevolgd hebben om daarna, na terugkeer uit Turkije, weer opnieuw het
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Nederlandse basisonderwijs binnen te komen.
Van de totale groep leerlingen zijn er acht eenmaal op de basisschool blijven

zitten. E&n leerling is blijven zitten in groep twee, vier leerlingen hebben groep
drie overgedaan en drie leerlingen groep vier. Voor 66n leerling was de reden
voor doublure een combinatie van achterstand in Nederlandse taal en rekenen
en een probleem met het tempo in de klas. Bij vijf leerlingen vormden de
zwakke prestaties inzake het Nederlands het probleem. Voor de andere twee
leerlingen was de reden respectievelijk de lage scores voor rekenen en
tempoproblemen. In groep acht volgen alle deelnemende leerlingen onderwijs
Turks.

Negen leerlingen zijn thuis het oudste kind en zes leerlingen het jongste. E6n
leerling is enig kind. Van de overige dertien leerlingen behoort er 66n tot een
tweeling (zijn tweelingbroer zit een klas lager).

Samenvattend kan worden vastgesteld dat de leerlingen in de onderzoeks-
populatie onderinstromers zijn tussen 10;11 en 13;1 jaar oud. De taal van de
primaire socialisatie van deze leerlingen is Turks en ze bezitten voornamelijk
alleen de Turkse nationaliteit. De meeste leerlingen zijn geboren in Eindhoven.
De plaats in de kinderrij in het gezin is heel verschillend. De verhouding tussen
jongens en meisjes is ongeveer gelijk. Bijna eenderde van de leerlingen is een
keer blijven zitten.

Drieentwintig leerlingen komen uit een volledig gezin. Van 66n leerling is de
vader overleden toen zij zes maanden oud was. Van vijf andere leerlingen zijn
de ouders gescheiden. Deze vijf leerlingen wonen bij hun moeders. De gegevens
van de vaders van drie van deze leerlingen worden wel in het onderzoek
betrokken; het gaat hier om 66n ouderpaardat economisch gescheiden leeft, om
66n ouderpaar waar de scheiding in de praktijk (nog) geen feit is en om 66n
ouderpaar waar de man de vaderrol wil blijven vervullen. Van de andere twee
vaders zijn geen gegevens opgenomen omdat zij daadwerkelijk gescheiden zijn.
Een van de betreffende echtgenotes is hertrouwd; de stiefvader is niet betrokken
in het onderzoek omdat de leerling alleen door de moeder wordt opgevoed. Het
bovenstaande impliceert dat in totaal zesentwintig vaders en negenentwintig
moeders aan het onderzoek hebben meegedaan.

Alle ouders van de deelnemende Turkse leerlingen zijn geboren in Turkije.
De echtgenoten komen veelal uit hetzelfde gebied. Van de vaders is het
merendeel in een dorp opgegroeid en een kleiner aantal in kleine steden
(plaatsen met meer dan 25.000 inwoners) of grote steden (meer dan 100.000
inwoners). De meeste moeders hebben in een' dorp gewoond en een klein aantal
in kleine of grote steden. E&n moeder is opgegroeid in een dorp in Duitsland.
Veel ouders (dertien vaders, vijftien moeders) komen uit Oost-AnatoliE, een
dunbevolkte en arme streek. De andere ouders zijn afkomstig uit Centraal-
Anatolia (vijf vaders, zes moeders), de Zwarte-Zeekust (vier vaders, vier
moeders), de Egeische-Zeekust (drie vaders, vier moeders) en Noordwest-
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Anatolie (66n vader). De leeftijden  van de vaders varieerden  van  29  tot  55  jaar,
die van de moeders van 28 tot 49 jaar. De gemiddelde leeftijd van de vaders was

39 jaar, van de moeders 36 jaar.
Van tweefntwintig ouderparen en twee alleenstaande moeders is Turks de

taal die zij thuis geleerd hebben. Bij een ander paar ouders werd thuis Koerdisch
gesproken. Twee ouderparen en een alleenstaande moeder hebben thuis een
dialect geleerd dat sterk verwant is aan het Azeri (in het vervolg Azerisch
dialect genoemd) en weer een ander paar ouders heeft een Zwarte-Zeedialect als
taal van de primaire socialisatie. Alle ouders hebben hun kinderen opgevoed in
het Turks. Alle deelnemende ouders zijn islamiet. Ongeveer de helft van de
vaders en de helft van de moeders geven aan hun geloof te praktiseren.

Tweeantwintig vaders bezitten alleen de Turkse nationaliteit en vier vaders
hebben zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit. Van de moeders
hebben er zesentwintig de Turkse nationaliteit en drie de Turkse dn de
Nederlandse. Voor drie gezinnen geldt dat zowel de vader, de moeder als de
leerling de dubbele nationaliteit bezitten; de vierde vader die de dubbele
nationaliteit heeft, is de enige in het gezin voor wie dat het geval is. Enkele
andere ouderparen overwegen het aanvragen van de dubbele nationaliteit, c.q.
hebben deze reeds aangevraagd.

In de tabellen 3.4 en 3.5 zijn gegevens opgenomen over respectievelijk de

periode van vestiging in Nederland en de leeftijd op het moment van immigratie
van de vaders en moeders uit het onderzoek.

Vestigingsperiode Vaders Moeders

Voor 1970                                  2                           1
1970-1979                                             23                                   23
1980-1989                                                  1                                        5
1990-1992                                                              -

Tabel 3.4    Vestigingsperiode in  Nederland van de vaders en moeders (in absolute aantatlen)

Leeftijd immigratie Vaders Moeders

Jonger dan 10                                                                   1
10-19                                       9                          11

20-29                                      16                          15

30-39                                       1                           2

Tabel 3.5 Leeftijdsperiode van immigratie in Nederland van de vaders en moeders (in absolute

aantallen)

Zoals in de bovenstaande tabellen te zien is, zijn de meeste ouders naar
Nederland geEmigreerd in de periode 1970-1979. Een groot deel van de ouders
emigreerde op een leeftijd tussen 20-29 jaar, maar een eveneens in verhouding
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groot aantal emigreerde in de leeftijdsperiode van 10-19 jaar. De gemiddeldeverblijfsduur van de vaders lag tussen 12 en 23 jaar en van de moeders tussen
7 en eveneens 23 jaar. Voor alle vaders is Eindhoven de plaats waar zij het
langst gewoond hebben; hetzelfde geldt voor de moeders, op 66n moeder na.
Deze moeder heeft het langst in Best gewoond. Ten aanzien van tussentijdse
remigratie geldt voor alle ouders dat er geen sprake is geweest van een
substantilfle remigratieperiode.

Bij veertien ouderparen is de man naar Nederland gekomen om werk te
vinden en is de vrouw later overgekomen als (toekomstige) echtgenote. Van
vijftien gezinnen zijn de ouders indertijd niet zelf als 'gastarbeider' naar
Nederland gekomen, maar als kind/jongere of als (toekomstige) partner in het
kader van gezinshereniging/gezinsvorming. In achttien gezinnen hadden noch
de vader noch de moeder welomschreven verwachtingen over hun emigratie en
verblijf in Nederland. In zeven gevallen hadden de ouders het plan om kort in
Nederland te werken, geld te verdienen en snel weer terug te keren naar
Turkije. In vier gezinnen wilde de man dan wel de vrouw in Nederland
studeren. In het algemeen zijn de verwachtingen van de ouders niet uitgekomen.
De ouders die snel wilden remigreren, hebben dat niet kunnen realiseren en de
ouders die hier wilden studeren konden de studie niet betalen en moesten al
jong gaan werken.

Een grote groep ouders is momenteel van plan om (voorlopig) in Nederland
te blijven, voornamelijk omdat (eventueel zolang) hun kinderen hier studeren
en wonen, maar ook omdat zij zelf in Nederland een bestaan hebben
opgebouwd en aan het leven hier gewend zijn geraakt. Deze ouders laten echter
wel de mogelijkheid open om op latere leeftijd alsnog te remigreren naar
Turkije. Een aantal andere ouders streeft naar (spoedige) remigratie naar
Turkije.

Van de vaders hadden er elf al in Turkije een beroep/baan v66r emigratie
naar Nederland; de meeste van hen waren landarbeiders. Van de moeders
hadden er twaalf een beroep/baan in Turkije. Ook bij hen ging het
voornamelijk om landarbeiders. Van de mannen hebben er tien in Nederland
een baan. Voor het merendeel doen zij produktiewerk. De overige mannen
hebben een uitkering. Van de vrouwen hebben er vier een baan: drie voeren
produktiewerk uit en Un moeder werkt als afwashulp in een bejaardencentrum.
De overige vrouwen zijn huisvrouw en/of ontvangen een uitkering.

Op enkele uitzonderingen na, hebben de ouders alleen in Turkije en niet in
Nederland onderwijs gevolgd (zie voor een overzicht van het onderwijssysteem
in Turkije: Peters, 1982 en Aarts, 1994). E6n vader heeft helemaal geen
(basis)onderwijs genoten. Elf vaders hebben in Turkije uitsluitend (al dan niet
volledig) basisonderwijs gevolgd. De veertien andere mannen hebben na het
basisonderwijs nog op een middenschool gezeten. Zes van hen hebben deze
middenschool niet afgemaakt. Twee vaders zijn na de middenschool naar een
beroepslyceum gegaan  (66n van hen heeft deze opleiding niet voltooid).  E6n
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vader heeft het algemeen lyceum gevolgd. Dertien van de negenentwintig
moeders hebben geen (basis)onderwijs gehad. Twee moeders zijn met
basisonderwijs gestart, maar hebben dit niet voltooid. Veertien moeders hebben
de basisschool wel afgemaakt, van wie dertien in Turkije en 66n in Duitsland.
Twee moeders hebben daarna nog de middenschool dn een beroepslyceum
gevolgd.

Twee vaders hebben in Nederland op school gezeten. E6n van hen heeft
onderwijs gevolgd in een opvangklas voor zij-instromers (twee jaar) en de ander
in een vormingsinstelling (twee jaar). Ook twee moeders hebben op scholen in
Nederland gezeten. E6n moeder heeft gedurende een jaar in een opvangklas
voor zij-instromers onderwijs gehad en de ander heeft twee jaar op het LBO
gezeten. Negen vaders hebben cursussen Nederlands gevolgd; voor 66n van hen
was de cursus een verplichte bedrijfscursus. Twee van deze vaders hebben
bovendien respectievelijk een specifieke beroepscursus en een (vakbonds-)
kaderopleiding gevolgd. Een andere vader heeft eveneens aan een specifieke
beroepscursus meegedaan. Acht moeders hebben deelgenomen aan cursussen
Nederlands. Twee moeders hebben een (Turkse) alfabetisatiecursus gevolgd. In
het algemeen nemen de vaders en moeders uit het onderzoek nauwelijks deel
aan het verenigingsleven, of dat nu Turkse of Nederlandse verenigingen betreft.

Alle gezinnen bewonen een huurhuis. In de periode van het onderzoek
waarin de leerlingen in groep acht van de basisschool zaten, hadden elf
leerlingen de beschikking over een eigen slaapkamer (annex studeerkamer). In
de periode van het voortgezet onderwijs kregen nog vijf andere leerlingen een
eigen kamer. Twee gezinnen hadden inwonende personen. Veertien gezinnen
waren niet tevreden met hun woonsituatie. In elf gevallen betreft het gezinnen
van leerlingen van de Vincent van Goghschool, die in een wijk wonen waar
veel prostitutie voorkomt. De ouders vinden dit een slecht voorbeeld voor hun
kinderen en hebben veel hinder van de verkeersdrukte en andere overlast ten
gevolge van de prostitutie. Ook zeggen veel van deze ouders last te hebben van
discriminatie.

TweeEntwintig leerlingen behoren tot een gezin van vier kinderen of minder;
zeventien van deze gezinnen tellen drie of vier kinderen en in 66n van de
overige gezinnen is de leerling enig kind. Drie leerlingen komen uit een gezin
met vijf kinderen, twee uit een gezin met zes kinderen en de resterende twee
leerlingen behoren tot een gezin van respectievelijk zeven en acht kinderen.

Samenvattend kan geconstateerd worden dat de deelnemende leerlingen
voornamelijk behoren tOt volledige gezinnen van vier kinderen of minder. Alle
ouders zijn geboren in Turkije en meestal opgegroeid in dorpen, veelal in Oost-
AnatoliE. Het merendeel van de ouders heeft alleen de Turkse nationaliteit. Alle
ouders zijn islamiet en voor de meeste van hen is Turks de taal van de primaire
socialisatie. De leeftijden van de ouders alsmede hun verblijfsduur in Nederland
variBren sterk. De leeftijden lopen van 28 tot 55 jaar. De grootste groep ouders



54                                      Hoofdstuk 3

is tussen 1970 en 1979 naar Nederland ge8migreerd. De reden voor emigratie
naarNederland is meestal gezinshereniging/gezinsvormingen/of arbeid geweest.
Het merendeel van de ouders heeft in Nederland het langst in Eindhoven
gewoond en er is geen sprake geweest van substantiale (tussentijdse) remigratie.
De meeste ouders hebben, voor zover zij al onderwijs genoten hebben, dit
onderwijs gevolgd in Turkije. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om
basisonderwijs en eventueel een lage vorm van vervolgonderwijs. Nogal wat
moeders hebben geen basisonderwijs gevolgd. Een deel van de ouders heeft in
Nederland cursussen Nederlands gevolgd. Een klein aantal ouders heeft een baan
in Nederland, voornamelijk in produktiebedrijven. Het grootste deel van de
ouders krijgt een bepaalde vorm van uitkering. De ouders nemen nauwelijks
deel aan Turks of Nederlands verenigingsleven.

3.3.3      Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs

In het dataverzamelingsjaar 1992-1993 zaten de negenentwintig Turkse
leerlingen in groep acht van het basisonderwijs. Zij waren verspreid over drie
basisscholen. In het schooljaar 1993-1994 gingen de leerlingen naar de brugklas
van het voortgezet onderwijs. Ze kwamen toen op elf verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs terecht. In deze paragraaf worden eerst de drie
basisscholen en de buurten waarin zij gelegen zijn kort gekarakteriseerd. De
gegevens over de wijken zijn ontleend aan een nota van de Gemeente
Eindhoven (1993c). Vervolgens wordt kort ingegaan op de scholen voor
voortgezet onderwijs.

De drie basisscholen die in het onderzoek hebben geparticipeerd zijn, zoals
reeds eerder vermeld is, de Jan van Brabantschool, de Anne Frankschool en de
Vincent van Goghschool (fictieve namen). De informatie  die  over de scholen
en over de wijken waarin de scholen gelegen zijn verstrekt wordt, heeft
betrekking op het schooljaar 1992-1993. In het geval van de Anne Frankschool
en de Vincent van Goghschool wonen de leerlingen overwegend in dezelfde
buurt als waar de basisschool ligt. De meeste leerlingen van de Jan van
Brabantschool wonen in een buurt grenzend aan de wijk van de school. In de
buurt direct rondom de Jan van Brabantschool zijn voornamelijk
onderwijsinstellingen en bedrijven gevestigd; daarom zullen met betrekking tot
de situatie van de leerlingen van de Jan van Brabantschool de gegevens over hun
eigen specifieke woonomgeving gepresenteerd worden.
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Jan van Brabantschool

Buun
De leerlingen van de Jan van Brabantschool wonen in het centrum van

Eindhoven, in een wijk met een inwonertal van rond 2500 personen. In de
buurt wonen iets meer gezinnen met kinderen dan gezinnen zonder (thuis-
wonende) kinderen; het percentage eenoudergezinnen in de buurt (23%) is hoger
dan het gemiddelde percentage eenoudergezinnen in Eindhoven   (13%).   De
leeftijdsopbouw in de wijk is weergegeven in tabel 3.6. In deze tabel zijn ook
reeds de gegevens voor de andere twee basisscholen opgenomen, die hierna aan
de orde zullen komen.

Leeftijdsgroep (in jaren) 0-14 15-29 30-49 50-64 65 e.0.

Locatie

Buurt J. v. Brabantschool         15             34              28               14                9
Buurt A. Frankschool             15            31             27             14              13
Buurt V. v. Goghschool         16           35            29            12              8
Eindhoven totaal              15         25          29          16          15

Tabel  3.6      Leeftijdsopbouw   in   de   recruteringsbuurten  van   de   drie   basisscbolen   en   in   de   stad

Eindboven op  1  januari  1993 (in percentages) (Gemeente Eindboven, 19930

De buurt waarin de leerlingen van de Jan van Brabantschool wonen, is een in
verhouding redelijk jonge buurt. In deze buurt is 77% van de inwoners 49 jaar
of jonger, tegen een percentage van 69% in Eindhoven als geheel. De verdeling
naar etnische herkomst in de wijk van de leerlingen van de Jan van
Brabantschool (en tevens alvast voor de andere twee basisscholen) is
weergegeven in tabel 3.7.

Etnische herkomst Turkse Marokkaanse Surinaamse Antilliaanse

Locatie

Buurt J. v. Brabantschool             13                      2                        2                     1
Buurt A. Frankschool                9                  1                    1                  1
Buurt V. v. Goghschool            17                  3                    2                  1
Eindhoven totaal                 3              1               2             1

Tabel 3.7  Verdeling naar Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse berkomst in de
recruteringsbuurten van de drie basisscholen en in de stad Eindboven op  1 januari
1993  (in percentages) (Gemeente Eindboven,  19930

De procentuele verdeling naar etnische herkomst in de buurt van de Jan van
Brabantschool komt voor de Turken en Marokkanen grotendeels overeen met
die naar nationaliteit. In de woonomgeving van de leerlingen van de Jan van
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Brabantschool wonen in verhouding ruim viermaal zoveel Turken als gemiddeldin heel Eindhoven. De percentages Marokkanen, Surinamers en Antillianen zijn
veel lager dan het percentage Turken, maar komen overeen met het beeld voor
Eindhoven als geheel.

De gemeente Eindhoven heeft de sociaal-economische status van haar
buurten berekend op basis van twee criteria: de hoogste opleiding die inwoners
gevolgd hebben of nog volgen en het 'economisch prestige' (de zogenoemde
EGI)-klassecode) van het laatste beroep of de laatste functie (Gemeente
Eindhoven, 1993c). De buurten zijn vervolgens gerangschikt en ingedeeld in tien
decielen; het eerste deciel bevat de 10% buurten met de laagste rangnummers en
het tiende deciel bevat de 10% buurten met de hoogste nummers. De omgeving
van de leerlingen van de Jan van Brabantschool valt in het derde deciel.

De werkloosheid onder vijftien- tot vierenzestigjarigen is in Eindhoven van
begin 1992 tot april 1993 gestegen van 8% naar 9.7%. In de woonomgeving van
de leerlingen van de Jan van Brabantschool is de werkloosheid in die periode
teruggelopen van 14.1% naar 13.5%. Van de buurtbewoners van vijftien tot
vierenzestig jaar heeft 10.4% een uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst
(tegen 6.5% in Eindhoven als stad). Het woningbestand in de buurt dateert met
name van de periode 1919-1944 en de periode van na 1970. De meeste woningen
hebben vier tot vijf kamers.

Scbool

De Jan van Brabantschool is een basisschool voor bijzonder onderwijs van
katholieke signatuur. In het schooljaar 1992-1993 telde de school 228 leerlingen.
De verdeling van de leerlingenpopulatie van de Jan van Brabantschool (en
tevens alvast van de andere twee basisscholen) naar etnische groep en naar
leerlinggewicht is weergegeven in respectievelijk de tabellen 3.8 en 3.9.

% leerlingen    J. v. Brabantschool A. Frankschool V. v. Goghschool
Etnische groep

Nederlands                            60                          42                         18
Turks                                   18                          49                         67
Marokkaans                            3                            6                         12
Antilliaans                                 3
Surinaams                               7                            3
Chinees                                  2                            -                          1
Italiaans                                  -                            -                          2
Spaans                                 -
overig niet-Ned.                       7                            -

Tabel  3.8      Verdeling van  de  leerlingenpopulaties  van  de  drie  basisscbolen  naar  €tniscbe groep  (in
percentages)
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% leerlingen    J. v. Brabantschool A. Frankschool V. v. Goghschool

Leerlinggewicht

1.9                                               40                             58                               82
1.7                                                 -                               2
1.4
1.25                                             51                              33                                16
1.0                                            9                            7                              2

Tabel  3.9      Verdeling van  de  leertingenpopulaties van  de drie  basisscbolen naay  leerlinggetuicbt (in

percentages)

De verhouding tussen Nederlandse leerlingen en allochtone leerlingen op de Jan
van Brabantschool is 60:40. Van de allochtone leerlingen vormen de Turkse
kinderen de grootste groep met 18%. De school telt veel leerlingen met
leerlinggewicht 1.9 en leerlinggewicht 1.25. De Jan van Brabantschool is een
ovB-school.

Groep acbt
Groep acht van het schooljaar 1992-1993 van de Jan van Brabantschool bestond
uit negenentwintig leerlingen. Zeventien van hen waren van autochtone
herkomst; verder zaten er acht Turkse en twee Antilliaanse leerlingen, een
Surinaamse leerling en een Chinese leerling in de klas. De groep had meer
meisjes (zestien) dan jongens (dertien).

Anne Frankschool

Buuu
De Anne Frankschool ligt in een buurt tegen het centrum van Eindhoven aan.
Het inwonertal van de buurt schommelt rond 3400 inwoners. In de omgeving
van de school zijn, evenals in de buurt van de Jan van Brabantschool, meer
families met kinderen dan zonder (thuiswonende) kinderen. Het percentage
eenoudergezinnen in de wijk is 15%, wat vergelijkbaar is met het percentage van
13% voor de stad als geheel. De leeftijdsopbouw in de buurt (op 1 januari 1993)
is te vinden in tabel 3.6 (zie boven): 73% van de buurtbewoners is 49 jaar of
jonger. Het aantal personen van 65 jaar en ouder is iets groter dan in de
omgeving van de Jan van Brabantschool.

De buurt waarin de Anne Frankschool gelegen is heeft driemaal zoveel
bewoners van Turkse herkomst als het gemiddelde van de stad Eindhoven (zie
tabel 3.7). De Turkse gemeenschap vormt in de buurt de grootste allochtone
groep. Het percentage Turken is echter lager dan in de buurt van de Jan van
Brabantschool. De aantallen Marokkanen, Surinamers en Antillianen zijn
vergelijkbaar met de aantallen voor Eindhoven. De percentages voor verdeling
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naar nationaliteit liggen voor de Turken en Marokkanen dichtbij die voor
etnische herkomst.

De omgeving van de Anne Frankschool is qua sociaal-economische status net
als de buurt van de Jan van Brabantschool geplaatst in het derde deciel. Het
werkloosheidspercentage is in de periode begin 1992-april 1993 fors gestegen van
9.6% naar 12.7%. Van de bewoners in de wijk maakt 8.5% gebruik van een
uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst; dit percentage is lager dan dat
van de buurt van de Jan van Brabantschool, maar hoger dan het percentage
voor de stad Eindhoven (6.5%). Van de woningen in de buurt is 85% tussen
1919 en 1969 gebouwd. Het overgrote deel van deze woningen heeft vier of vijf
kamers.

Scbool
De Anne Frankschool is net als de Jan van Brabantschool een katholieke
school. In 1992-1993 had de school in totaal 134 leerlingen. In tabel 3.8 (zie
boven) zijn de gegevens over de etnische groepen waartoe de leerlingen behoren
opgenomen en in tabel 3.9 (zie boven) de gegevens over de leerlinggewichten.
Anders dan op de Jan van Brabantschool is de verhouding autochtoon-
allochtoon op de Anne Frankschool 42:58. De grootste allochtone groep is de
groep Turkse leerlingen die bovendien de grootste etnische groep van de school
vormt (ook groter dan de autochtone groep).  Ook  de Anne Frankschool heeft
veel  leerlingen met leerlinggewicht  1.9  en  1.25,  maar  in een andere verhouding
dan de Jan van Brabantschool. Net als de Jan van Brabantschool is de Anne
Frankschool een OVB-school.

Groep acbt
In groep acht van de Anne Frankschool zaten bij aanvang van het schooljaar
1992-1993 zeventien leerlingen. De klas bestond uit acht autochtone, zeven
Turkse en twee Marokkaanse leerlingen. Er waren negen meisjes en acht
jongens.

Vincent van Goghschool

Buun
De buurt waarin de Vincent van Goghschool staat, ligt tegen de binnenstad van
Eindhoven aan. Het inwonertal van de buurt vertoont sinds 1988 een duidelijk
dalende lijn. In 1988 woonden er nog ruim 4500 mensen in de wijk tegen circa
3750 in 1992. Het aantal gezinnen met kinderen is veel groter dan het aantal
zonder (thuiswonende) kinderen. Het percentage eenoudergezinnen is hoger dan
in de buurten van de andere twee basisscholen, namelijk 26%; het gemiddelde
voor Eindhoven is 13%. De leeftijdsopbouw van de buurtbewoners is eerder

gegeven in tabel 3.6. De leeftijdsopbouw van de omgeving van de Vincent van
Goghschool is goed vergelijkbaar met de opbouw van de omgeving van de Jan
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van Brabantschool.
De wijk van de Vincent van Goghschool heeft bijna zesmaal zoveel Turkse

inwoners als de stad Eindhoven gemiddeld (Zie tabel 3.7). Het percentage
Marokkanen is driemaal zo hoog als het gemiddelde voor Eindhoven als geheel.
Het percentage Turken is hoger dan in de buurten van de Jan van
Brabantschool en de Anne Frankschool. Ook hier is voor Turken en
Marokkanen de verdeling naar etnische herkomst vergelijkbaar met de gegevens
over nationaliteit.

Net als de andere twee buurten, bevindt de buurt van de Vincent van
Goghschool zich wat betreft sociaal-economische status in het derde deciel. De
werkloosheid in de omgeving van de school was in 1992 en in 1993 aanzienlijk
hoger dan in beide andere buurten. In 1992 bedroeg de werkloosheid 19.1% en
in april 1993 22.3%. De percentages voor Eindhoven als geheel waren
respectievelijk 8% en 9.7%. Van de buurtbewoners ontvangt 16.7% een
uitkering van de Gemeentelijke Sociale Dienst; dit is een veel hoger percentage
dan in de andere twee buurten en in de stad als geheel. De meeste huizen in de
buurt (76%) zijn gebouwd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. De
helft van de huizen heeft een aantal van vier tot vijf kamers.

Scbool

De Vincent van Goghschool is een protestants-christelijke basisschool met in
het schooljaar 1992-1993 een leerlingenpopulatie van 115 leerlingen. In de
tabellen 3.8 en 3.9 (zie boven) is informatie opgenomen over respectievelijk
etnische groep en leerlinggewicht van deze leerlingen. Op de Vincent van
Goghschool is de verhouding tussen autochtone en allochtone leerlingen 18:82.
Het percentage allochtone leerlingen op deze school is dus zeer hoog. Evenals
op de andere twee scholen is ook hier de Turkse groep de grootste allochtone
groep met 67%. De Vincent van Goghschool heeft, zoals deels uit de cijfers
voor etnische groep afgeleid kan worden, zeer veel leerlingen met
leerlinggewicht 1.9. De Vincent van Goghschool is een OVB-school.

Groep acbt
In het schooljaar 1992-1993 had de leraar van groep acht van de Vincent van
Goghschool achttien leerlingen in zijn klas: een autochtone, vijftien Turkse en
twee Marokkaanse leerlingen. In de groep zaten negen meisjes en negen jongens.

Voortgezet onderwijs
Na de basisschool stroomden de leerlingen uit het onderhavige onderzoek door
naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen kwamen toen op elf verschillende
scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs terecht. In tabel
3.10 is aangegeven hoe in het schooljaar 1993-1994 de verdeling van de
leerlingen uit het onderzoek over deze scholen was en in welk brugklastype zij
binnen deze scholen geplaatst waren. Om redenen van anonimiteit zijn de
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namen van de scholen vervangen door letters (A-K). In de tweede kolom van
de tabel wordt met betrekking tot elke school informatie gegeven over
schooltype en signatuur (pc=protestants-christelijk, rk= rooms-katholiek,  ab =
algemeen bijzonder,    op = openbaar); verder wordt    voor elke school    het
percentage allochtone leerlingen in het schooljaar 1993-1994 vermeld.

School Schooltype; signatuur; Aantal leerlingen per brugklastype

% allochtone leerlingen

A        IVBO/VBO; pc; 27% IVBO/VBO                                  1
VBO                       3

B         IVBO/VBO/MAVO; rk; 20% IVBO                                                   3
C         IVBO/VBO/MAVO; rk; 2% IVBO/VBO                                   1
D         (I)VBO/MAVO; rk; 33% IVBO                                                   1

IVBO/VBO                                  2
VBO/MAVO                1

E         VBO/MAVO; ab; 23% VBO/MAVO                3
F         MAVO; rk; 6% MAVO                    1
G         MAVO; pc; 6% MAVo                    5
H        MAVO; rk; 28% MAVO                    2
I         MAVO/HAVO/VWO; op; 40% MAVO(/HAVO/VWO)               2
J         HAVO/vwo; rk; 1% HAVO/VWO                             1
K         HAVO/VWO; pc; 4% MAVO/HAVO               1

HAVO/VWO                             2

Tabel 3.10 Verdeling van de negenentwintig leerlingen naar school voor voortgezet onderwijs en
brugklastype in bet scbootjaar 1993-1994 (in absolute aantatten)

Uit tabel 3.10 blijkt dat de meeste Turkse leerlingen uit het onderzoek na het
basisonderwijs zijn doorgestroomd naar brugklassen voor (I)VBO en/of MAVO.
De doorstroming van de leerlingen komt verderop in deze studie nog uitgebreid
aan de orde. De signatuur van de door de leerlingen bezochte scholen is
verschillend: het betreft zowel katholieke, protestants-christelijke, algemeen
bijzondere als openbare scholen. De genoemde scholen en scholengemeen-
schappen liggen verspreid over heel Eindhoven; 66n school is gelegen in
Veldhoven. De percentages allochtone leerlingen op de diverse scholen lopen
sterk uiteen; het laagste percentage is 1%, het hoogste 40%.

3.4 Dataverzameling en instrumentarium basisonderwijs

3.4.1 Inleiding

In paragraaf 3.2.2 is het onderzoeksontwerp besproken en is uiteengezet dat de
dataverzameling en data-analyse zijn uitgevoerd met betrekking tot drie
variabelenclusters: leerlingkenmerken, onderwijskenmerken en onderwijs-
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resultaten, waarbij het cluster leerlingkenmerken is onderverdeeld in individuele
leerlingkenmerken en achtergrondkenmerken van de leerlingen. In de
geformuleerde onderzoeksvragen (3.2.3) is aangegeven naar welke variabelen
binnen de drie clusters onderzoek is gedaan. Deze variabelen worden met
betrekking tot het gedeelte van het onderzoek dat in het basisonderwijs is
uitgevoerd in tabel 3.11 (tweede kolom) per variabelencluster gespecificeerd en

vervolgens nader uitgewerkt. Ten aanzien van het voortgezet onderwijs wordt
een soortgelijke overzichtstabel in paragraaf 3.5.1 gepresenteerd.

Variabelen- Variabelen Operationalisaties/
cluster instrumentarium

Leerling- Individuele kenmerken
kenmerken - sociaal-culturele kenmerken -   interviews met leerlingen,

leerlingen ouders en leraren
taalattitudes en taalcontact - matched-guise-test;
leerlingen attitudevragenlijst;

interviews met leerlingen en
ouders

- taalvaardigheid Turks -   4 taalvaardigheidstoersen Turks
leerlingen

- taalvaardigheid Nederlands -   9 taalvaardigheidstoetsen
leerlingen NederlancIs
non-verbale intelligentie - non-verbale intelligentietest
leerlingen

Achtergrondkenmerken
sociaal-culturele kenmerken -   interviews met ouders,
ouders leerlingen en leraren

-   taalattitudes en taalcontact -   interviews met ouders en
ouders leerlingen

- taalvaardigheid Nederlands - taalvaardigheidstoets Nederlands
ouders

Onderwijs- -   schoolbeleid en school- - documentenstudie;
kenmerken organisatie lerareninterviews

school- en klaspopulatie - documentenstudie;
lerareninterviews

onderwijsleerproces - lerareninterviews;
klasobservaties

Onderwijs- - prestaties/functioneren - rapportgegevens;
resultaten toetsuitslagen scholen;
leerlingen lerareninterviews;

doorstroomadviezen

Tabel 3.11 Variabelenclusters, variabelen en operationahsaties/instrumentanum met betrekking
tot de datave·rzameling in groep acbt van bet basisondenuijs
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Het variabelencluster leerlingkenmerken omvat vijf variabelen: sociaal-culturele
kenmerken, taalattitudes/taalcontact, taalvaardigheid Turks, taalvaardigheid
Nederlands en non-verbale intelligentie. Deze variabelen zijn zowel onderzocht
bij de leerlingen zelf (individuele leerlingkenmerken) als, met uitzondering van
taalvaardigheid Turks en non-verbale intelligentie, bij hun ouders waarmee ook
een beeld wordt verkregen van de gezinssituatie (achtergrondkenmerken
leerlingen). Onder de sociaal-culturele kenmerken van leerlingen en ouders
worden verschillende deelaspecten van de sociale, etnisch-culturele en
economische achtergrond en oriEntatie verstaan. Ten aanzien van de taalsituatie
van de leerlingen en de ouders Zijn taalattitudes, taalcontact en taalvaardigheid
object van onderzoek geweest. Taalattitudes zijn attitudes ten opzichte van
talen, taalvari8teiten en taalvarianten en sprekers daarvan. In het onderhavige
onderzoek gaat het daarbij om variiteiten waarmee de leerlingen en de ouders
frequent in contact komen (Turks, Nederlands, Brabantse dialecten en -wat de
leerlingen betreft- Engels). Taalcontact verwijst naar de mate en de aard van
contact met leden van de eigen etnische gemeenschap en van de Nederlandse
gemeenschap in het Turks en in het Nederlands en naar de eventuele
systematiek daarin. Taalvaardigheid wordt hier opgevat als het vermogen om
te spreken, te schrijven, te luisteren en te lezen in respectievelijk het Nederlands
en het Turks en om die talen in verschillende situaties adequaat te gebruiken.
Bij het onderzoeken van de aanleg van de leerlingen is bewust gekozen voor het
testen van de non-verbale intelligentie om te voorkomen dat niet de intelligentie
van de leerlingen maar hun taalvaardigheid Nederlands getest wordt.

Met betrekking tot het cluster onderwijskenmerken zijn drie variabelen
onderzocht: schoolbeleid/schoolorganisatie, school-/klaspopulatie en onderwijs-
leerproces. Ten aanzien van beleid en organisatie zijn aspecten van educatie,
begeleiding, relatiesystemen, taalbeleid en (taal)onderwijs aan allochtone
leerlingen onder de loep genomen. Kenmerken van school- en klaspopulatie
betreffen bijvoorbeeld de samenstelling naar sociaal milieu en etnische
herkomst. Met betrekking tot het onderwijsleerproces is de relatie tussen
'retoriek' en praktijk bestudeerd. Ten aanzien van het derde en laatste cluster,
onderwijsresultaten, zijn dle beoordelingen, indrukken en gegevens
geinventariseerd en geanalyseerd die de scholen zelf gebruiken om de prestaties
en het functioneren van hun leerlingen Uit te drukken.

De wijze waarop de variabelen uit de clusters zijn geoperationaliseerd is
eveneens in tabel 3.11 aangegeven (derde kolom). De gehanteerde instrumenten
worden in het volgende toegeticht. In paragraaf 3.4.2 wordt per variabele het
instrumentarium voor het cluster leerlingkenmerken besproken; in 3.4.3
geschiedt dat voor het cluster onderwijskenmerken en in 3.4.4 voor het cluster
onderwijsresultaten. In 3.4.5 wordt het gebruikte instrumentarium geEvalueerd.
Het instrumentarium is in principe gebruikt bij de deelnemende Turkse
leerlingen. In een aantal gevallen zijn de instrumenten echter om redenen van
praktische en organisatorische aard bij alle leerlingen van groep acht toegepast.
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3.4.2      Instrumentarium voor leerlingkenmerken

In deze paragraaf wordt het instrumentarium besproken zoals dat gebruikt is
voor het onderzoek naar sociaal-culturele kenmerken, taalattitudes, taalcontact
en taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen en hun ouders en taalvaardig-
heid Turks van de leerlingen. Daarnaast zal kort worden ingegaan op een non-
verbale intelligentietest die bij de leerlingen is afgenomen.

Sociaal-culturele kenmerken
De sociaal-culturele kenmerken van de leerlingen en hun ouders zijn onderzocht
door middel van interviews met de leerlingen en interviews met hun ouders.
Door bij de data-analyse de gegevens uit deze interviews met elkaar in verband
te brengen, kan een vrij goed beeld verkregen worden van de sociaal-culturele
kenmerken van de leerlingen zelf (individuele leerlingkenmerken) en die van
hun ouders (achtergrondkenmerken   van de leerlingen). Het onderhavige
onderzoek onderscheidt zich in dit opzicht van veel ander onderzoek, waarin
gegevens over de sociaal-culturele kenmerken van de ouders niet zoals in dit
onderzoek uit de eerste hand verzameld worden, maar bijvoorbeeld indirect via
de leraren van de kinderen. Door middel van de vragenlijsten die aan de leraren
van groep acht zijn voorgelegd en de nabesprekingen daarvan en via de
interviews die met de leraren Turks gehouden zijn, is additionele informatie
verzameld.

Eind 1992 en begin 1993 heeft een Turkse onderzoeksassistente in het Turks
een interview bij de ouders van de deelnemende Turkse leerlingen afgenomen.
Het interview vond bij de ouders thuis plaats. De assistente was een vrouw van
zevenentwintig jaar, die zelf in een van de wijken woont waar het onderzoek
plaatsvindt. Ze is werkzaam in de sector van sociaal-culturele dienstverlening.
Ook door het feit dat de interviews door een interviewer uit de betrokken
gemeenschap in het Turks zijn afgenomen, onderscheidt het onderhavige
onderzoek zich van veel ander onderzoek. De reden om te kiezen voor
interviews in het Turks uitgevoerd door een Turkse vrouw is dat Turkse ouders
zich in een dergelijke situatie waarschijnlijk veel meer op hun gemak zullen
voelen en meer informatie zullen verstrekken dan bij een interview in het
Nederlands dat in een andere setting door een Nederlandstalige wordt
afgenomen. Het voordeel van een vrouwelijke Turkse interviewer boven een
mannelijke is bovendien dat daardoor meer Turkse moeders in de gelegenheid
gesteld worden om aan het interview deel te nemen. Er is steeds naar gestreefd
om bij het interview zowel de vader als de moeder aanwezig te laten zijn en de
vragen aan hen beiden voor te leggen. Dat laatste is overigens om diverse
redenen niet in alle gevallen gelukt. Wanneer een van de ouders niet bij het
interview aanwezig kon zijn, is echter wet steeds aan de andere ouder gevraagd
naar de gegevens en de meningen van de niet-aanwezige ouder. De assistente
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heeft de mondelinge antwoorden genoteerd op interviewformulieren en alle
interviews ook opgenomen op cassetteband. De audio-opname vormde voor de
ouders geen probleem nadat uitgelegd was dat de opname uitsluitend bedoeld
was als hulpmiddel bij de uitwerking en dat alle informatie vertrouwelijk en
anoniem behandeld zou worden.

De Turkse assistente heeft de interviews afgenomen aan de hand van een
interviewleidraad die speciaal voor dit onderzoek is samengesteld. Voorafgaand
aan de afname van de interviews bij de ouders van de leerlingen, hebben
proefinterviews plaatsgevonden bij enkele Turkse ouderparen in Helmond.
Daarna is de interviewleidraad definitief vastgesteld. De interviewleidraad iS te
vinden in Bijlage I. In deze bijlage zijn ook alle andere instrumenten
opgenomen die in het kader van het onderhavige onderzoek nieuw ontwikkeld
zijn of op basis van bestaand materiaal nieuw zijn samengesteld. Bestaande
instrumenten zijn niet in Bijlage I opgenomen; voor deze instrumenten wordt
verwezen naar de betreffende uitgave. Het interview heeft als doel gegevens te
verzamelen over sociaal-culturele kenmerken, taalattitudes en taalcontact van de
ouders van de deelnemende Turkse leerlingen alsmede (indirect) over de sociaal-
culturele kenmerken van de kinderen zelf. De leidraad bevat verschillende
onderdelen met in totaal 123 vragen die veelal onderverdeeld zijn in deelvragen.
De onderdelen die hier met betrekking tot de variabele sociaal-culturele
kenmerken behandeld zullen worden, zijn:
- persoonlijke gegevens;
- persoonlijke geschiedenis en toekomstperspectief;

etniciteit/sociaal-culturele oriantatie;
- opvoeding, onderwijs en toekomstperspectief kind.
Het onderdeel persoonlijke gegevens bevat vragen over herkomst, verblijf in
Nederland, remigratie, beroep, baan, verenigingsleven, religie, gezin en
woonsituatie. Vervolgens worden in het tweede onderdeel, persoonlijke
geschiedenis en toekomstperspectief, vragen gesteld over migratie (reden,
verwachtingen en toekomstplannen) en onderwijservaring (opleiding en scholing
van de ouders zowel in Turkije als in Nederland). De ouders die in Nederland
basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs gevolgd hebben, is ook gevraagd naar
hun ervaringen daarmee (bezochte school/scholen, kwaliteit van het onderwijs,
huiswerk, aandacht voor allochtone leerlingen, begeleiding, NT2-lessen, lessen
Turks en betrokkenheid van hMn ouders). Ook is bij alle ouders geinformeerd
naar hun ervaringen met het volgen van cursussen in Nederland. In het
onderdeel etniciteit/sociaal-culturele orientatie komen achtereenvolgens etnische
zelftoerekening, attitudes ten opzichte van Nederlanders en Turken en het
vieren van Turkse, islamitische en Nederlandse feesten aan de orde. Het laatste
onderdeel dat hier besproken wordt, is het cluster opvoeding, onderwijs en
toekomstperspectief van het kind. Met betrekking tot opvoeding wordt
gevraagd naar de dagindeling van het kind, het maken van huiswerk, het
verrichten van huishoudelijke karweitjes door de kinderen, de aanwezigheid en
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het gebruik van Turkse en Nederlandse kinderboeken, de betrokkenheid bij
school en de rol van godsdienst in de opvoeding. Ten aanzien van het
basisonderwijs worden de ouders vragen voorgelegd over de keuze voor de
betreffende basisschool, mening over islamitisch onderwijs, verwachting en
mening over Nederlands onderwijs, beleving van school door het kind,
schoolsucces van het kind, contact met andere ouders of bekenden over
onderwijs, contact met school en huisbezoek. De vragen over het voortgezet
onderwijs hebben vooral betrekking op kennis van de mogelijkheden voor
voortgezet onderwijs in Nederland, wensen en verwachtingen ten aanzien van
doorstroming van het kind naar het voortgezet onderwijs medio 1993 en het
(mogelijke) alternatief van een vervolgopleiding in Turkije. Verder zijn er enkele
specifieke vragen over taalonderwijs op de basisschool en wordt met de ouders
gepraat over het toekomstperspectief van het kind.

In maart en april 1993 heeft de onderzoekster een gestructureerd interview bij
de leerlingen afgenomen over hun sociaal-culturele kenmerken en over
taalattitudes en taalcontact alsmede (indirect) over de sociaal-culturele
kenmerken van hun ouders. Het interview was individueel en werd mondeling
op school afgenomen. De leidraad voor het interview was een check-lijst van
vragen, deels ontwikkeld op basis van bestaande vragenlijsten (onder andere
Broeder e.a., 1993; Aarts, 1994). De procedure is eerst uitgeprobeerd bij een
aantal Turkse kinderen in Helmond en is vervolgens in definitieve vorm
gebracht. De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen met in totaal 95
vragen (onderverdeeld in deelvragen). De gestelde vragen zijn opgenomen in
Bijlage I.

De onderdelen die hier in het kader van sociaal-culturele kenmerken
besproken worden, zijn:

etniciteit/sociaal-culturele orientatie;
- opvoeding, onderwijs en toekomstperspectief;
-   beoordeling van tentatieve gezinsportretten.
Etniciteit/sociaal-culturele orifntatie betreft ten eerste vragen over de
zelftoerekening van de leerlingen ten aanzien van het behoren tot een bepaalde
etnische gemeenschap, het lidmaatschap van Turkse en/of Nederlandse
verenigingen, de voorkeur voor leven in Turkije of Nederland, de attitude
tegenover Nederlanders, de attitude van Nederlanders ten opzichte van Turken
en de beleving van het geloof in het gezin. Ten tweede is het vieren van Turkse,
islamitische en Nederlandse feesten met de kinderen besproken. Met betrekking
tot opvoeding, onderwijs en toekomstperspectief zijn in de eerste plaats vragen
gesteld over de opvoeding in het gezin, bijvoorbeeld ten aanzien van
ondersteuning bij huiswerk, vrijetijdsbesteding, huishoudelijke taken,
beschikbaarheid en gebruik van kinderboeken en betrokkenheid van de ouders
bij school. Ten tweede is bij de leerlingen geinformeerd naar verschillende
aspecten van de basisschoolopleiding die zij volgen: bijvoorbeeld de keuze voor
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de school, schoolsucces, welbevinden, motivatie, contact met ouders over
school, huisbezoek door de leraren en de geschiktheid van de school voor
Turkse kinderen. Ten derde is nagegaan wat de verwachtingen en wensen van
leerlingen en ouders zijn met betrekking tot de doorstroming naar het
voortgezet onderwijs en het plaatsvinden van deze vervolgopleiding in
Nederland. In de vierde plaats is ingegaan op onderwijs Turks en Nr2. Ten
slotte is de leerling gevraagd naar wensen en inschattingen ten aanzien van
zijn/haar toekomstperspectief en de mening van de ouders daarover.

Aan het eind van het interview zijn aan de leerlingen vier gezinsportretten
voorgelegd. Op basis van de resultaten van de eerder afgenomen interviews met
de ouders van de Turkse leerlingen (zie boven) zijn vier voorlopige, mogelijke
gezinsportretten samengesteld. Om een eerste globale indruk van het
gezinsklimaat van de leerlingen te krijgen, is hen gevraagd in welk portret zij
hun eigen gezin het meest herkennen.

Aan het einde van het schooljaar 1992-1993 zijn aan de leraren van groep acht,
de leraren Turks en de directeuren van de basisscholen vragenlijsten voorgelegd.
Deze lijsten zijn in het kader van het onderhavige onderzoek ontwikkeld,
waarbij gebruik is gemaakt van bestaande vragenlijsten (onder andere uit Aarts,
1994). Aan de leraren Turks zijn de vragen mondeling gesteld in een interview
door dezelfde Turkse assistente die ook de interviews bij de ouders heeft
afgenomen en door de onderzoekster, omdat de leraren Turks niet in staat
bleken om de in het Nederlands opgestelde lijsten zelf in te vullen. Met de
groepsleraren en de directeuren zijn de ingevulde vragenlijsten nabesproken. De
vragenlijsten bestaan uit twee delen. In het eerste deel zijn vragen opgenomen
over de scholen/klassen (zie 3.4.3). Het tweede deel bevat vragen over de
individuele leerlingen en hun ouders. De vragenlijsten zijn te vinden in Bijlage
I. Met betrekking tot de sociaal-culturele kenmerken is aan de leraren van groep
acht en de leraren Turks gevraagd om een profiel van de ouders ten aanzien van
de betrokkenheid van de ouders bij de school als geheel en bij de
schoolvorderingen van hun kind in het bijzonder en is gefnformeerd naar de
ervaringen opgedaan bij afgelegde huisbezoeken.

Taalattitudes en taalcontact
In de interviews met de leerlingen en de interviews met de ouders zijn vragen
opgenomen over taalattitudes en taalcontact (zie Bijlage D. Daarnaast zijn bij de
leerlingen nog twee andere instrument:en gebruikt: een matched-guise-test en een
attitudevragenlijst.

In het interview met de ouders worden met betrekking tot taalattitudes aan de
ouders oordelen gevraagd over de waarde en het belang van het Turks en het
Nederlands. Tevens wordt met hen gesproken over het belang van het leren van
Turks en Nederlands door henzelf en hun kinderen.
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Ten aanzien van taalcontact worden allereerst vragen gesteld over de taal van
de primaire socialisatie van de ouders en de eventuele beheersing van andere
talen. Vervolgens wordt nagegaan in welke taal/talen het taalcontact van de
ouders met andere Turken verloopt in situaties die verschillen al naar gelang
gesprekspartner(s), locatie, thema en gelegenheid. Daarnaast wordt gevraagd of
de ouders accepteren en/of stimuleren dat hun kinderen thuis Nederlands
spreken. Ook wordt geinformeerd naar het contact met familie in Turkije. Na
de vragen over taalcontact met Turken worden vragen gesteld over taalcontact
met Nederlanders en over mediagebruik (gebruik van schriftelijke bronnen,
televisie, video, radio  en film). Uiteraard  komt  ook bij mediagebruik  aan  de
orde in welke taal/talen dat gebeurt.

In het interview met de leerlingen zijn met betrekking tot taalattitudes vragen
gesteld over de voorkeur van de leerlingen voor Nederlands of Turks, over de
waarde die zij aan beide talen toekennen en over het belang van het leren van
Turks en Nederlands. Bij het laatste theme is bij de leerlingen tevens
geinformeerd naar de mening van hun ouders ten aanzien van het leren van
talen door hun kinderen en vice versa.

De vragen over taalcontact hebben allereerst betrekking op het taalcontact
van de leerlingen met andere Turkse mensen: welke taal spreken de leerlingen
in diverse situaties thuis en elders die bijvoorbeeld verschillen qua
interactiepartner, plaats of onderwerp? In de tweede plaats is nagegaan in
hoeverre de Turkse leerlingen in het algemeen contact hebben met Turkse dan
wel Nederlandse kinderen en met volwassenen. Ten derde is meer specifiek
nagegaan hoe het taalcontact van de leerlingen in de schoolcontext verloopt,
zowel met betrekking tot medeleerlingen als leraren. Ten slotte zijn vragen
gesteld over mediagebruik van de leerlingen in termen van lezen, televisie,
video, radio en film. Er is hen gevraagd hoe vaak ze van deze media gebruik
maken, in welke taal/talen dat gebeurt en wat hun voorkeuren en favoriete
onderwerpen zijn.

De gehanteerde matched-guise-test is een aangepaste en verbeterde versie van het
door Kerkhoff e.a. (1988) gebruikte instrument. Het doel van de test is om zicht
te krijgen op de attitudes van de leerlingen ten aanzien van talen en taal-
variaeiten (en de sprekers daarvan) uit hun dagelijkse omgeving (in dit geval
Nederlands, Brabantse dialecten, Turks en Engels). De test is eind 1992
klassikaal afgenomen. De afname geschiedde door de groepsleraren in
samenwerking met de onderzoekster.

In de test moesten de leerlingen zeven op cassetteband opgenomen
spraakfragmenten beoordelen. Deze fragmenten zijn ingesproken door vier
verschillende vrouwen. Drie van hen zijn tweetalig en hebben tweemaal exact
dezelfde tekst over het slechte Nederlandse weer voorgelezen. De eerste van
deze drie zogenoemde 'guises' heeft een tekst in standaard-Nederlands en in
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Kempisch dialect ingesproken. De tweede 'guise' heeft in het standaard-
Nederlan(is en het Engels gelezen en de derde'guise' sprak standaard-Nederlan(is
en Turks. De vierde vrouw heeft, om methodologische redenen, gefungeerd als
'filter' (afleider); zij heeft uitsluitend de tekst in standaard-Nederlands
ingesproken. Dit fragment is niet in de analyses betrokken. Bij de samenstelling
van de matched-guise-test is ernaar gestreefd om de spraakfragmenten zo
vergelijkbaar mogelijk te houden met betrekking tot een reeks van
spraakkenmerken, zoals intonatie en spreekstijl, en met betrekking tot de lengte
van het fragment. Dit alles geschiedde teneinde zo zuiver mogelijke oordelen
over de betreffende taalvariEteiten en de spreeksters ervan te ontlokken.
Bovendien zijn de fragmenten alleen door vrouwen ingesproken, waardoor voor
de factor sekse gecontroleerd is. In Bijlage I zijn de tekst over het weer en de
matched-guise-test afgedrukt.

Alle leerlingen kregen de opdracht om de zeven spraakfragmenten te
beoordelen op zestien vijfpuntsschalen. Negen schalen bestaan uit bipolaire
adjectiefparen waarmee een oordeel gegeven moest worden over de
persoonlijkheid van de sprekers. Het gaat daarbij om de volgende paren: slim -
dom, onvriendelijk - vriendelijk, gezellig - ongezellig, ijverig - lui, onbeleefd -
beleefd, oneerlijk - eerlijk, deftig - ordinair, modern - ouderwets, saai - leuk. De
drie daaropvolgende schalen vragen om een oordeel over de taal van de
vrouwen: mooi - lelijk, moeilijk - gemakkelijk, afwisselend - eentonig. Bij een
volgende vraag moeten de leerlingen aangeven wat zij denken dat het beroep
van de vrouwen is op de volgende schaal: poetsvrouw, kapster, secretaresse,
lerares, dokter. Deze beroepenschaal is geconstrueerd op basis van een
vooronderzoek in groep acht van enkele andere Eindhovense en Helmondse
basisscholen. De laatste drie schalen hebben betrekking op het sociale
vertrouwen dat de leerlingen in de vrouwen hebben: "Zou je deze vrouw als
lerares willen hebben?" "Zou je deze vrouw als buurvrouw willen hebben?"
"Denk je dat deze vrouw een aardige moeder is?". Voor elk van de zeven
spraakfragmenten moesten de leerlingen dus, steeds direct na het beluisteren van
elk fragment, de zestien schalen invullen. De matched-guise-test werd na een
korte pauze gevolgd door de afname van de attitudevragenlijst, die hierna
besproken wordt.

De in dit onderzoek gebruikte attitudevragenlijst is een lijst die oorspronkelijk
is samengesteld op basis van een vragenlijst van Gardner (1985). Deze vragenlijst
is voor de Nederlandse situatie bewerkt door Kerkhoff e.a. (1988). Een deel van
de vragenlijst is ook gebruikt door Van Hout e.a. (1989). Voor het onderhavige
onderzoek is de lijst op enkele punten verbeterd. De attitudevragenlijst is door
de leerlingen ingevuld na de matched-guise-test. Ook deze lijst is klassikaal
afgenomen door de groepsleraren in samenwerking met de onderzoekster. De
vragen van de lijst zijn opgenomen in Bijlage I.

De attitudevragenlijst bestaat uit drie onderdelen:
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I Algemene vragen;
II      Vragen over de Nederlandse taal;
HI   Vragen over de eigen taal (Turks, Arabisch, Berbers en andere van

toepassing zijnde talen; Eindhovens dialect, Helmonds dialect, andere
dialecten).

Deel I en II zijn door alle leerlingen ingevuld. Het derde deel is uiteraard alleen
gemaakt door leerlingen die twee- of meertalig zijn. In het algemene gedeeke

(deel D moeten de leerlingen invullen welke taal zij thuis geleerd hebben, welke
talen ze goed spreken en wat hun verblijfsduur in Nederland is.

De vragenlijst over de Nederlandse taal (deel ID, voor sommige leerlingen de
eerste taal en voor andere de tweede taal, bevat zeventien vragen. Bij de eerste

vraag moeten de leerlingen op vijfpuntsschalen voor zes bipolaire adjectiefparen
een oordeel geven over hoe zij de Nederlandse taal vinden klinken: heel lelijk -
heel mooi, heel onvriendelijk - heel vriendelijk, heel ordinair - heel deftig, heel
ouderwets - heel modern, heel leuk - heel saai, heel ongezellig - heel gezellig.
Daarna volgen acht vragen waarin de leerlingen op een vijfpuntsschaal aangeven
in welke mate ze instemmen met een aantal uitspraken. Deze uitspraken hebben
betrekking op de statusdimensie of de solidariteitsdimensie van het Nederlands.
In de volgende vijf vragen wordt onderzocht hoe zelfverzekerd de leerlingen
zich voelen in het Nederlands en in hoeverre ze zich op hun gemak voelen in
die taal. Ook hier is gewerkt met vijfpuntsschalen. De laatste drie vragen
(eveneens vijfpuntsschalen) hebben betrekking op de stimulering tot het leren
van de Nederlandse taal door de ouders van de leerlingen.

Deel III van de attitudevragenlijst wordt gevormd door een lijst met vragen
over de eigen taal van de leerlingen. Na het invullen van deel II kregen
uitsluitend de leerlingen voor wie Nederlands niet de eerste taal is, deze derde
vragenlijst. Met de eerste vier vragen is geinventariseerd welke talen de
leerlingen spreken met hun ouders, broers en zussen, andere kinderen op school
en de beste vrienden of vriendinnen. Deze vragen betreffen dus taalcontact-
situaties. De overige zeventien vragen zijn identiek aan de vragen die in deel II
gesteld zijn, maar dan voor de eigen taal.

Taalvaardigheid Turks
De taalvaardigheid Turks is alleen bij de deelnemende leerlingen onderzocht en
niet bij hun ouders. In het geval van de ouders is ervoor gekozen om de
beschikbare tijd te besteden aan de toetsing van hun taalvaardigheid Nederlands.
Ter compensatie zijn in het interview aan de ouders enkele vragen gesteld over
hun eigen inschatting ten aanzien van hun taalvaardigheid in het Turks. Ook
in het interview met de leerlingen is gevraagd naar zelfinschatting ten aanzien
van de beheersing van het Turks.

De taalvaardigheid Turks van de deelnemende Turkse leerlingen is onderzocht
met behulp van vier taalvaardigheidstoetsen, waarbij zowel mondelinge als
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schriftelijke vaardigheden zijn onderzocht. Alle vier de toetsen zijn receptief;
het was helaas niet mogelijk om geschikte produktieve toetsen te vinden. De
vier toetsen komen uit de Eindtoets Basisonder ils, Toets Turkse Taal van het
CITO (Aarts & De Ruiter, 1992). Op het moment dat de toetsen werden
afgenomen was genoemde Eindtoets nog niet op de markt. Met toestemming
van het crro zijn de vier deeltoetsen in conceptvorm gebruikt. De definitieve
deeltoetsen wijken niet af van de gebruikte versies. De toetsen zijn eind 1992
klassikaal afgenomen door de leraren Turks. Op het eerste toetsmoment
stonden, gescheiden door een korte pauze, een schriftelijke woordenschattoets
en een zinsbouwtoets op het programma. Binnen een periode van twee weken
vond een tweede toetsmoment plaats waarbij een toets begrijpend lezen en een
mondelinge woordenschattoets op het programma stonden. Hierna wordt elk
van de vier toetsen kort besproken. De gegeven informatie is voor een deel
ontleend aan Aarts (1994).

De receptieve, mondelinge woordenschattoets (sbzlu vokabikler) beoogt de
receptieve woordenschat van de Turkse leerlingen te meten. Met behulp van
deze toets kan een maximale woordvoorraad van 7000 woorden geschat worden
(Aarts, 1994). Er zijn in totaal 31 items. Er wordt steeds door de leraar een zin
voorgelezen waarin 66n woord benadrukt wordt en de leerlingen moeten dan
het bijbehorende plaatje omcirkelen (bij elk item hebben de leerlingen de keuze
uit vier plaatjes). De plaaties zijn tekeningen in zwart-wit. Voor de afname van
deze woordenschattoets staat dertig minuten.

Voor de receptieve, schriftelijke woordenschattoets (yazili vokabule4 zijn uit
een woordenboek voor de Nederlandsetaal steekproefsgewijs woorden genomen
en in het Turks vertaald. De toets bestaat uit 36 zinnen waarin het betreffende
woord of de betreffende woorden onderstreept zijn. Onder elke zin staan vier
antwoordmogelijkheden: het synoniem en drie afleiders. Het synoniem is het
goede antwoord. De afnametijd is vijfenveertig minuten.

Door middel van de receptieve, schriftelijke zinsbouwtoets (cumle yapzsz) is
kennis van Turkse zinsstructuren getoetst. Op basis van geanalyseerde fouten
in Turkse brieven en opstellen en voorspellingen van fouten ten gevolge van
interferentie vanuit het Nederlands en ten gevolge van de complexiteit van het
Turks, zijn 31 items ontwikkeld, waarbij de leerlingen van drie zinnen moeten
aangeven of er een foutieve zin bij zit. De vierde antwoordmogelijkheid is dat
alle zinnen goed zijn. De toetS mag vijfendertig minuten duren.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de receptieve, schriftelijke
tekstbegriptoets (okuma anlama 6devO zijn vier teksten van verschillende lengte
uitgekozen en op enkele punten aangepast. De vragen bij de teksten zijn gericht
op expliciete informatie, impliciete informatie, verwijzingen en/of de
hoofdgedachte van de tekst. Elke meerkeuzevraag heeft vier antwoord-
mogelijkheden. De eerste tekst heeft elf vragen, de tWeede vijf, de derde zes en
de vierde drie. In totaal gaat het dus om 25 items. De tijd die voor deze toets
staat is vijfenveertig minuten.
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In de interviews met de ouders en de leerlingen is informatie ingewonnen over
de eigen inschatting van de vaardigheid in het Turks. Er is hen gevraagd hoe ze
hun vaardigheid inschatten wat betreft spreken, luisteren, schrijven en lezen, in
het algemeen en in bepaalde situaties. Ook zijn vragen gesteld over de wensen
en preferenties die ze ten aanzien van hun eigen taalvaardigheid hebben.
Daarnaast is de leerlingen gevraagd naar de inschatting van de taalvaardigheid
Turks van hun ouders en vice versa.

Taalvaardigheid Nederlands
De taalvaardigheid Nederlands is zowel bij de leerlingen als bij de ouders
onderzocht. Bij de leerlingen vond deze toetsing op uitgebreide schaal plaats.
Door middel van negen toetsen zijn de mondelinge en schriftelijke vaardigheden
op receptief en produktief niveau onderzocht. Bij de ouders is een verteltoets
afgenomen, omdat in het onderhavige onderzoek met betrekking tot het
eventuele contact in het Nederlands tussen ouders en kinderen vooral de
produktieve, mondelinge vaardigheid in het Nederlands van de ouders van
belang is. Ter aanvulling zijn zowel bij de leerlingen als bij de ouders in de
interviews vragen gesteld over hun taalvaardigheid Nederlands.

Bij de leerlingen zijn negen taalvaardigheidstoetsen afgenomen. Voor het meten
van de receptieve woordenschat Nederlands is gebruik gemaakt van de
leeswoordenschattaak (receptieve, schriftelijke toetS) uit de Taaltoets Allocbtone
Kinderen (bovenboufv) (TAK-bovenbouw) (Verhoeven & Vermeer,  1993). Op het
moment dat deze taak in het onderhavige onderzoek aan de leerlingen is
voorgelegd, was dit toetsinstrument nog niet verschenen. In het onderzoek is
in overleg met de toetsconstructeurs gewerkt met het voorlopige materiaal, dat
identiek is aan de later op de markt gebrachte definitieve toetsen. In de hierna
te geven beschrijving van deze en andere onderdelen van de TAK-bovenbouw is
geput uit de handleiding van de TAK-bovenbouw. Voor geen van de toetsen uit
de TAK-bovenbouw is een tijdslimiet aangegeven. De leeswoordenschattaak is
een schriftelijke meerkeuzetoets van 50 items. De woorden waar het in de items
om gaat zijn steekproefsgewijs getrokken uit het Van Dale Basisruoordenboek
van de Nederlandse taal (Huijgen 8, Verburg, 1987). De leerlingen krijgen 50
zinnen aangeboden waarin 66n of meer woorden onderstreept zijn en kiezen 66n
van de vier gegeven alternatieven (meerkeuze-opgaven). De score van de
leerlingen geeft een indicatie van de omvang van hun leeswoordenschat. De
toets onderzoekt het begrijpen van woorden in geschreven taal wat volgens de
toetsconstructeurs als een aspect van begrijpend lezen kan worden beschouwd.
De toets is in november 1992 klassikaal door de groepsleraren in aanwezigheid
van de onderzoekster afgenomen. De toetS heeft geen afbreeknorm.

Ten behoeve van de meting van de produktieve woordvaardigheid is de
woorddefinitietaak (produktieve, mondelinge toetS) uit de TAK-bovenbouw (zie
hierboven) gebruikt. Bij deze individueel en mondeling af te nemen toets



72                                   Hoofdstuk 3

moeten de leerlingen van 25 woorden een synoniem, definitie, beschrijving of
omschrijving geven. De woorden zijn veelal typische 'vak- of schooltaal-
woorden'. De toetsconstructeurs gaan ervan uit dat in de fase van
taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling waarin bovenbouwleerlingen zich
bevinden, er een geleidelijke overgang is van een basiswoordenschat naar meer
metalinguistische reflectie. In de eerste fase karakteriseren kinderen woorden of
geven het gebruik ervan aan. In de tweede fase definieren ze woorden. In de
definitietaak krijgen de leerlingen een punt voor het eerste type antwoord
(karakterisering, instrumentele omschrijving) en twee punten voor het tweede
type (formele definiEring). Ook deze toets kent geen afbreeknorm. Deze toets

is in november 1992 door de onderzoekster afgenomen bij alle negenentwintig
Turkse leerlingen. De antwoorden zijn opgenomen op audiocassette.

De TAK-bovenbouw bevat twee schrijftaken (produktieve, schriftelijke toets).
Een van deze taken is in het onderhavige onderzoek gebruikt. De opdracht
voor de leerlingen bij deze toets is om aan de hand van een stripverhaal van
acht plaatjes een verhaal te schrijven. De tekst van de leerlingen wordt
beoordeeld op zestien elementen uit het stripverhaal die in het verhaal van de
leerlingen tot uitdrukking dienen te komen. Deze elementen zijn deels centrale
betekenisinhouden en deels relaties tussen die betekenisinhouden. De schrijftaak
is in november 1992 klassikaal door de groepsleraren afgenomen. De
onderzoekster was hierbij aanwezig.

Om nog een produktieve, mondelinge toets bij de leerlingen te kunnen
afnemen, is de tweede schrijftaak uit de TAK-bovenbouw (zie ook de toelichting
hierboven) als verteltaak gehanteerd. Aan de leerlingen is gevraagd om aan de
hand van het stripverhaal (acht plaatjes) een verhaal te vertellen over wat er in
die strip gebeurt. De onderzoekster heeft in november 1992 aan de
negenentwintig Turkse leerlingen de verteltoets voorgelegd (individuele afname).
Er was geen tijdslimiet. De verhaaltjes van de leerlingen zijn opgenomen op
cassetteband.

De toets begrijpend lezen (receptieve, schriftelijke toetS) is in samenwerking
met het crro samengesteld uit zeer zorgvuldig ontwikkelde en veelvuldig
geteste onderzoeksmaterialen van het CITO (zogenoemde Ankertoetsen). De vijf
gebruikte teksten worden gevolgd door respectievelijk vier, zes, zes, zes en drie
vierkeuzevragen. De toets begrijpend lezen is door de groepsleraren in
november 1992 klassikaal afgenomen. De onderzoekster was hierbij aanwezig.
De leerlingen mochten maximaal een uur aan de toets werken.

De luistertoets (receptieve, mondelinge toetS) die gebruikt werd, is in
samenwerking met het crro geconstrueerd met behulp van materiaal uit het
Voorbeeldenboek van  Balans  van  bet  taalonderloijs  aan  bet einde van  de  basisscbool

(Zwarts, 1990), een verslag van de eerste periodieke peiling van het
onderwijsniveau aan het einde van het basisonderwijs. Uit het
voorbeeldmateriaal zijn zeven teksten geselecteerd: een nieuwtje, een
informatiebericht en een mededeling (drie rapporterende teksten), een toespraak
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en een boekbespreking (twee beschouwende teksten) en meningen en
reclamespots (twee argumentatieve teksten). De rapporterende teksten meten het
begrijpen van teksten waarin feitelijke informatie verstrekt wordt. De
beschouwende teksten onderzoeken de vaardigheid om teksten te begrijpen
waarin opvattingen naar voren worden gebracht. Met de argumentatieve teksten
wordt gemeten of leerlingen teksten begrijpen waarin geprobeerd wordt om
gedrag of denkbeelden van de luisteraars te beinvloeden (Zwarts,  1990). Na het
beluisteren van de teksten (via de cassetterecorder), kregen de leerlingen de
opdracht om de vragen bij de teksten te beantwoorden. In totaal bevat de
luistertoets 20 vragen, zowel open vragen als meerkeuze-items. De toets is in
november 1992 klassikaal afgenomen door de groepsleraren in samenwerking
met de onderzoekster.

Naast de bovengenoemde zes toetsen met betrekking tot deelvaardigheden,
zijn in mei 1993 drie clozetoetsen afgenomen. De reden voor de toevoeging van
deze toetsen is ten eerste dat deze pretenderen een globale maat voor
taalvaardigheid te geven en ten tweede dat het aanbeveling verdient om bij het
toetsen van taalvaardigheid waar mogelijk verschillende typen toetsen te
combineren, omdat verschillende leerlingen met verschillende achtergronden
verschillend zouden kunnen presteren op bepaalde typen toetsen. De afname

''van een type toets zou bias kunnen creBren (Farhady, 1979). Door gebruik te
maken van twee vergelijkbare clozetoetsen met een verschillende culturele
lading is additioneel nagegaan of dit van invloed is op de scores. Deze twee
clozetoetsen werden ontwikkeld in het kader van een onderzoek van Kerkhoff
& Vallen (1985). De ene tekst handelt over een typisch Nederlandse viering van
een 1213-jarig huwelijksfeest. De andere tekst heeft een typisch Turks feest als

onderwerp: Weker bayrami' ('Suikerfeest'). Er is uitdrukkelijk naar gestreefd om
de twee toetsen zo vergelijkbaar mogelijk te maken wat betreft de syntactische
en semantische complexiteit van het Nederlands. Daarnaast is een clozetoets
gebruikt met een zo neutraal mogelijke culturele lading. Deze toetS komt uit
Kerkhoff (1988) en gaat over schelden, een thema waar zowel autochtone als
allochtone leerlingen mee te maken hebben. Het is uiteraard moeilijk om een
clozetoets te ontwerpen waarvan de inhoud voor leerlingen uit verschillende
culturen neutraal is, maar in deze derde toetS is daar in ieder geval nadrukkelijk
naar gestreefd. In het volgende zal steeds verwezen worden naar de
clozetoets/Nederlands, de clozetoets/Turks en de clozetoets/neutraal. De drie
clozetoetsen bevatten elk 50 open plaatsen in de tekst. De clozetoetsen zijn
klassikaal afgenomen door de groepsleraren, in het bijzijn van een student-
assistente. Er is geen tijdslimiet gehanteerd. De toetsen zijn op de drie scholen
in verschillende volgorde gemaakt, om eventuele volgorde-effecten zoveel
mogelijk onder controle te kunnen houden.

De taalvaardigheid Nederlands van de ouders is met behulp van 66n toetS
onderzocht. Aansluitend op het interview met de ouders heeft de Turkse
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onderzoeksassistente bij de ouders individueel een verteltaak afgenomen. De
schrijftoets uit de TAK-bovenbouw die bij de leerlingen is gebruikt (zie boven)
is bij de ouders als verteltaak gehanteerd. De assistente liet de ouders een
stripverhaal zien en heeft hen gevraagd om daar in het Nederlands een verhaal
bij te vertellen. Deze verhalen zijn op cassetteband opgenomen.

In de interviews met de leerlingen is gevraagd hun eigen taalvaardigheid in het
Nederlands en die van hun ouders in te schatten. Ook is geinformeerd of de
ouders wel eens hulp van de leerlingen inroepen bij het voeren van Nederlandse
gesprekken of het schrijven van Nederlandse brieven. Aan de ouders zijn
vergelijkbare vragen gesteld.

Non-verbale intelligentie
Met behulp van een non-verbale intelligentietest is nagegaan of de deelnemende
Turkse leerlingen qua intelligentieniveau een aselecte steekproef vormen van alle
leerlingen in Nederland. Daarnaast is de test afgenomen om te onderzoeken of
de verschillen in schoolsucces tussen leerlingen parallel lopen met verschillen in
non-verbale intelligentie. Het gaat hierbij om niet meer dan een globale indicatie
van non-verbale intelligentie, waarbij we ons bewust zijn van de valkuilen van
intelligentiemetingen in het algemeen en bij allochtone leerlingen in het
bijzonder (Extra & Verhoeven, 1985; De Jong & Van Batenburg, 1985).

Bij de deelnemende Turkse leerlingen is in januari 1993 een deel van de
Standa,d Progressive Matrices (sPM) van Raven e.a. (1992) afgenomen. De SPM is
een van de vormen van de Progressive Matrices (PM), die bedoeld is als een non-
verbale maat voor redeneervermogen ('general reasoning'). Wanneer deze test
in een batterij van referentietests gefactoriseerd wordt, blijkt dat er naast een
hoge lading op 'general reasoning' ook ladingen zijn op de ruimtelijke en de
perceptuele factoren (nauwkeurig waarnemen) (De Zeeuw, 1978). Er is gekozen
voor de sPM van Raven, omdat deze test geen verbale elementen heeft en
redelijk cultuur-fair blijkt te zijn pe Zeeuw, 1978; Raven e.a., 1992; Helms-
Lorenz  & Van de Vijver,  1995). Uit diverse onderzoekingen is gebleken  dat  de
betrouwbaarheid van de serie PM-tests goed is, behalve op de lagere niveaus pe
Zeeuw, 1978). De test bestaat uit 60 items, verdeeld in vijf groepen van 12 items
(respectievelijk deel A, B, C, D, E). De items zijn alle soortgelijk en klimmen
op in moeilijkheid. Elk item bevat een matrix waaruit een figuurtje is
weggenomen. De leerlingen moeten uit een aantal, als inlegstukjes afgebeelde,
figuren het figuurtje kiezen dat logisch gezien op de open plaats hoort pe
Zeeuw, 1978). In het onderhavige onderzoek zijn de delen A, B, C en D aan de
leerlingen voorgelegd. De teSt is in kleine groepjes afgenomen. De teSt kent
uitdrukkelijk geen tijdslimiet omdat geen intellectuele efficientie maar
systematisch redeneren wordt gemeten.



Opzet en uitvoering van bet ondmoek                             75

3.4.3      Instrumentarium voor onderwijskenmerken

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop gegevens zijn verzameld
over onderwijskenmerken van de drie deelnemende basisscholen in termen van
kenmerken van het schoolbeleid en de schoolorganisatie, kenmerken van de
school- en klaspopulatie en kenmerken van het onderwijsleerproces. Ten
behoeve van een inventarisatie vooraf van de diverse onderwijskenmerken is
geput uit Van Gelder e.a. (1979).

Schoolbeleid en schoolorganisatie
Informatie over het schoolbeleid en de schoolorganisatie van de drie
basisscholen is verzameld door middel van het bestuderen van school-
documenten die hierop betrekking hebben en door middel van interviews met
de leraren. De documentenstudie was met name gericht op het schoolwerkplan
en op informatie(boekjes) van de school voor ouders en leerlingen. Na
bestudering van deze documenten zijn additionele vragen geformuleerd die in
de vorm van vragenlijsten schriftelijk of mondeling (interview) aan de leraren
zijn voorgelegd. Deze vragenlijsten/interviews zijn in de vorige paragraaf al aan
de orde geweest; daar is vooral gesproken over het tweede deel van de
vragenlijsten waarin vragen worden gesteld over de individuele leerlingen en
hun ouders. Hier zal worden ingegaan op het eerste deel van de vragenlijsten,
namelijk dat over onderwijskenmerken. De vragenlijsten zijn zoals reeds eerder
vermeld aan het einde van het schooljaar 1992-1993 schriftelijk aan de leraren
van groep acht en aan de directeuren voorgelegd en later mondeling
nabesproken. Bij de leraren Turks zijn de vragenlijsten mondeling afgenomen
door de Turkse onderzoeksassistente en de onderzoekster. De vragenlijsten zijn
te vinden in Bijlage I.

De kenmerken van schoolbeleid en schoolorganisatie waarover informatie is
verzameld, zijn in de eerste plaats aspecten van educatie, zoals uitgangspunten,
doelstellingen, voorwaarden voor realisatie van doelstellingen, onderwijskundige
organisatie, didactische werkvormen Oeraren) en leeractiviteiten (leerlingen),
gebruik van media (bijvoorbeeld boeken, audio-visuele media), diagnostische
plannen en evaluatieprocedures. Daarnaast zijn onderwerpen als begeleiding (van
leerlingen en schoolteam), relatiesystemen (interne en externe) en beheerszaken
onder de loep genomen. Verder is speciale aandacht besteed aan het taalbeleid
van de scholen, in het bijzonder aan het beleid ten aanzien van (taal)onderwijs
aan allochtone leerlingen. Aangezien de directeur van een basisschool een
belangrijke rol speek ren aanzien van schoolbeleid en schoolorganisatie zijn in
de vragenlijst voor directeuren tevens vragen opgenomen over hun persoonlijke
gegevens, opleiding, werkervaring als leraar en als directielid, ervaring met
betrekking tot onderwijs aan allochtone leerlingen en beheersing van
verschillende talen.
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School- en klaspopulatie
Evenals bij kenmerken van het schoolbeleid en de schoolorganisatie zijn ook
ten aanzien van kenmerken van de school- en klaspopulatie gegevens verzameld
door middel van documentenstudie en lerareninterviews. Ook bij (lit onderdeel
is geput uit het schoolwerkplan en andere schriftelijke informatiebronnen en
zijn vervolgens door middel van de vragenlijsten/interviews (zie Bijlage D
aanvullende vragen gesteld aan groepsleraren, leraren Turks en directeuren.
Kenmerken van school- en klaspopulatie waarover informatie bijeengebracht is,
zijn bijvoorbeeld de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school als
geheel en van de groepen acht naar sociaal milieu en etnische herkomst en de
afspiegeling van de leerlingenpopulatie in de samenstelling van het schoolteam.

Onderwijsleerproces
Ten stone is informatie ingewonnen over het onderwijsleerproces. Hiervoor
zijn twee instrumenten gebruikt. Ten eerste zijn de leraren van groep acht en
de leraren Turks door middel van de vragenlijsten/interviews (zie Billage D
uitgebreid bevraagd over het onderwijsleerproces in hun groep en ten tweede
heeft de onderzoekster in de groepen acht geobserveerd, zowel door middel van
participerende observatie als door middel van gestructureerde klasobservaties.
In de vragenlijsten/interviews zijn de groepsleraren en de leraren Turks
gevraagd naar hun persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring, beheersing
van diverse talen en -voor de groepsleraren- ervaring in het lesgeven aan
allochtone leerlingen. Verder zijn de groepsleraren gevraagd naar het lesrooster
van groep acht, de leerboeken en leermiddelen die voor autochtone en
allochtone leerlingen worden gebruikt, het vakgebied Nederlandse taal, NT2-
lessen, onderwijs Turks en de samenwerking met de leraren Turks alsmede naar
Intercultureel Onderwijs (ICO). Ook is aan de groepsleraren gevraagd of ze in
hun groep onderlinge verschillen waarnemen tussen Turkse leerlingen, die
afkomstig zijn uit verschillende sociale milieus, ten aanzien van schoolsucces in
het algemeen, beheersing van het Nederlands en gedrag in de klas en wat de
mogelijke oorzaken van die verschillen zijn. Een vergelijkbare vragenreeks als
voor sociaal milieu is opgenomen voor verschillen in sekse. De vragen over
sociaal milieu en sekse zijn tevens gesteld met betrekking tot de autochtone
leerlingen uit de groep. Bij de leraren Turks zijn gegevens verzameld over de
samenstelling van hun groep, het lesrooster, leerboeken en leermiddelen,
einddoelen, samenwerking met de leraar van groep acht, de overige leden van
het schoolteam en OET-collega's. De vragen die aan de groepsleraren zijn gesteld
over de mogelijke invloed van milieu en sekse zijn met betrekking tot de
Turkse leerlingen ook aan de leraren Turks voorgelegd.

Als aanvulling op de vragenlijsten/interviews waarin de groepsleraren en de
leraren Turks uiteen hebben gezet hoe zij tegen het onderwijsleerproces
aankijken en hoe ze dat proces in hun lessen vormgeven, zijn door de
onderzoekster in de klas observaties uitgevoerd om de praktijk te kunnen
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bestuderen. In de klassen van de groepsleraren zijn regelmatig participerende
observaties uitgevoerd die in een observatieschrift zijn opgetekend. Daarnaast
zijn in groep acht ook gestructureerde klasobservaties uitgevoerd waarin niet
alleen het onderwijsleerproces en de rol van de leraar daarin, maar ook de
participatie en het functioneren van de deelnemende Turkse leerlingen zijn
geobserveerd. Verspreid over het jaar zijn klasobservaties uitgevoerd bij
verschillende vakken en activiteiten. Van deze observaties zijn verslagen
gemaakt waarin het verloop van de les, het materiaalgebruik en aspecten van
meertaligheid enerzijds en de participatie en het functioneren van de individuele
Turkse leerlingen anderzijds zijn beschreven. De bevindingen van zowel de
participerende observaties als de klasobservaties zijn besproken met de
groepsleraren. In de lessen van de leraren Turks zijn alleen participerende
observaties uitgevoerd en geen gestructureerde klasobservaties. Ook van deze
participerende observaties zijn notities gemaakt en deze zijn nabesproken.

3.4.4      Instrumentarium voor onderwijsresultaten

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn ten eerste rapportgegevens van
de leerlingen verzameld. Het betreft het (eind)rapport schooljaar 1991-1992
(groep 7), de rapporten van het schooljaar 1992-1993 (groep 8) en de rapporten
voor Turks in het schooljaar 1992-1993 (groep 8). In de vragenlijsten/interviews
is voorts aan de groepsleraren gevraagd om een profiel van de leerlingen te
geven met betrekking tot de capaciteiten van de leerling, werkhouding en
gedrag. In het interview met de leraren Turks zijn vragen opgenomen zoals die

in de vragenlijst voor de groepsleraren voorkomen, maar dan voor schoolsucces
in het algemeen en voor vorderingen in het Turks. Ten slotte is aan de
directeuren informatie gevraagd over de schoolloopbaan van de leerlingen
(onderwijservaring in Nederland, doubleren) en over hun onderwijspositie. De
toetsscores die zijn verzameld betreffen de Entreetoets van het CITO, de
Eindtoets Basisonderwijs van het CITO en mogelijke andere door of op verzoek
van de school afgenomen toetsen. Tot slot zijn de doorstroomadviezen zoals die
door de basisschooldirectie zijn gegeven, verzameld.

3.4.5     Evaluatie van het gebruikte instrumentarium

De evaluatie met betrekking tot de omvang en de aard van het gehanteerde
instrumentarium in de periode van het basisonderwijs is positief. Ten aanzien
van de bruikbaarheid van diverse instrumenten en het verloop van de afnames
zijn de volgende opmerkingen te maken.

De afname van de ouderinterviews is zonder problemen verlopen. De
onderzoekster heeft in samenwerking met de basisscholen en in het bijzonder
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met de leraren Turks het interview bij de ouders geintroduceerd en toegelicht
en de Turkse assistente heeft van de ouders alle medewerking gekregen. Zoals
opgemerkt, heeft de onderzoeksassistente de interviewvragen in het Turks
gesteld. De meeste ouders hebben ook in het Turks geantwoord, sommige van
hen in dialectvariEteiten. De duur van de interviews varieerde van anderhalf tot
drie uur. In enkele gevallen waren er kinderen aanwezig bij het interview, wat
niet altijd bevorderlijk was voor de rust. Aangezien, zoals in paragraaf 3.3.2 is
vermeld, slechts een klein aantal ouders in Nederland onderwijs heeft gevolgd,
zijn de vragen over eigen ervaringen met het onderwijs in Nederland maar bij
enkele ouders aan de orde geweest.

De afname van de leerlinginterviews is eveneens goed verlopen. De leidraad
bleek goed te functioneren en de gesprekken met de leerlingen waren intensief
en heel open en hebben veel informatie opgeleverd. Het is een voordeel geweest
dat de leerlingen de onderzoekster inmiddels beter kenden, omdat zij in dat
schooljaar frequent op school en in de klas geweest is. Het geven van motieven
en argumenten bleek voor de leerlingen moeilijker dan het geven van feitelijke
informatie. De afnametijd varieerde van een tot twee uur. Voor de
onderzoekster bleek het mogelijk om zich aan het eind van deze uitgebreide
interviews een beeld te vormen van leerling en gezin.

Het invullen van de vragenlijsten heeft in het algemeen geen probleem
gevormd voor de groepsleraren en directeuren. Alleen de directeur van de
Vincent van Goghschool had enige moeite om de lijsten in te vullen, omdat er
onlangs een directiewisseling had plaatsgevonden. Hij heeft getracht de lijst zo
volledig mogelijk in te vullen met hulp van de adjunctdirecteur.

De interviews met de leraren Turks hebben vele uren geduurd, verspreid
over meerdere dagen, en hebben zeer veel informatie opgeleverd. De leraren
Turks hebben de persoonlijke interviews zeer op prijs gesteld en raakten niet
uitverteld. Het voordeel van de aanwezigheid van de Turkse onderzoeks-
assistente is geweest dat de gesprekken grotendeels in het Turks gevoerd konden
worden, waardoor er veel meer informatie beschikbaar kwam dan wanneer de
interviews in het Nederlands verlopen zouden zijn. Bovendien werden de
interviews niet vertraagd en bemoeilijkt vanwege misverstaan en verwarring
over de gestelde vragen.

De leraren Turks bleken over veel informatie over de ouders en de gezinnen
te beschikken. Op de schoolloopbaan van de leerlingen in het algemeen zeiden
zij wat minder zicht te hebben. De leraren Turks bleken een redelijk
invloedrijke positie te bekleden in de gemeenschap van Turkse ouders.

De afnames van de matched-guise-test en de attitudevragenlijst zijn goed
verlopen en namen respectievelijk ongeveer vijfenveertig minuten en vijfendertig
minuten in beslag. Zowel de matched-guise-test als de attitudevragenlijst zijn
overigens in het kader van een scriptie-onderzoek door een student-assistente op
vijf basisscholen in Helmond afgenomen, eveneens in de groepen acht.

Alle vier de taalvaardigheidstoetsen Turks zijn klassikaal afgenomen door de
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leraren Turks tijdens de reguliere lessen Turks in aanwezigheid van de
onderzoekster. De instructie werd in het Turks gegeven. De afname van de vier
toetsen ging goed, maar tijdens een paar lessen moest de onderzoekster
ingrijpen, omdat de betreffende leraar Turks de neiging had om de leerlingen
op het goede spoor te zetten, wat overigens door de leerlingen zelf gesignaleerd
werd. Een opmerking in dit kader bij een toets zoals deze nieuw ontwikkelde
Eindtoets voor Turks (en Arabisch) is de volgende. OET is een vakgebied dat
sterk in ontwikkeling is, voortdurend ter discussie staat en door velen als een
'ondergeschoven kind' of een overbodige luxe in het schoolcurriculum voor
allochtone leerlingen wordt gezien. OET-leraren bekleden bovendien veelal een
zwakke positie op school en kunnen niet altijd op een optimale wijze hun
lessen geven. Wanneer voor een dergelijk zwak ingekaderd vakgebied een
'officiale' toets ontwikkeld wordt, legt dat een zeer zware druk op de OET-
leraren die er zich bovendien voortdurend van bewust zijn dat er van alle
kanten 'meegekeken' wordt naar de resultaten. Dat dat kan leiden tot
incidenten zoals hierboven beschreven, is dan ook niet verwonderlijk. De
leraren Turks hadden bij de mondelinge woordenschattoets overigens
commentaar op een aantal items waarvan zij van oordeel waren dat het in die
gevallen geen woorden uit de Turkse standaardtaal betrof, maar dialectwoorden
of oud-Arabische woorden die de leerlingen niet zouden (hoeven) kennen, en
op items die volgens hen sterk verouderde Turkse woorden bevatten. Verder
bleek de opzet van de zinsbouwtoets voor de leerlingen heel ingewikkeld te
zijn.

Het afnemen van de verschillende taalvaardigheidstoetsen Nederlands bij de
leerlingen is goed en vlot verlopen. Alleen bleken bij de gehanteerde schrijf- en
verteltaak de zwart-wit-tekeningen van de strip niet allemaal even duidelijk. De
verteltaak voor de ouders van de Turkse leerlingen is bij alle ouders afgenomen,
waarbij overigens niet alle ouders erin geslaagd zi n om de taak uit te voeren.

De afname van de non-verbale intelligentietest is zonder problemen verlopen.
Ook de documentenstudie, de klasobservaties en de verzameling van rapport-
beoordelingen, toetsscores en doorstroomadviezen zijn volgens plan uitgevoerd.

3.5 Dataverzameling en instrumentarium voortgezet onderwijs

3.5.1 Inleiding

Evenals in het gedeelte van het onderzoek dat in het basisonderwijs is
uitgevoerd, zijn ook in het onderzoek in het voortgezet onderwijs data
verzameld met betrekking tot de drie variabelenclusters leerlingkenmerken
(individuele kenmerken en achtergrondkenmerken), onderwijskenmerken en
onderwijsresultaten. In tabel 3.12 (tweede kolom) wordt voor het
onderzoeksgedeelte dat in het voortgezet onderwijs is uitgevoerd voor elk van
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de drie variabelenclusters gespecificeerd welke variabelen onderzocht zijn.

Variabelen- Variabelen Operationalisaties/
cluster instrumentarium

Leerling- Individuele kenmerken
kenmerken - sociaal-culturele kenmerken -   interviews met leerlingen en

leerlingen leraren

taalattitudes en taalcontact -   interviews met leerlingen
leerlingen
taalvaardigheid Nederlands -   9 taalvaardigheidstoetsen
leerlingen Nederlands

Achtergrondkenmerken
- sociaal-culturele kenmerken -   interviews met leerlingen en

ouders leraren

Onderwijs- -  schoolbeleid en school- - documentenstudie;
kenmerken organisatie lerareninterviews

-   school- en klaspopulatie - documentenstudie;
lerareninterviews

onderwijsleerproces - lerareninterviews

Onderwijs- - onderwijsniveau - plaatsing leerjaar 1, 2 en 3
resultaten - prestaties/functioneren - rapportgegevens;
leerlingen toetsuitslagen scholen;

lerareninterviews

Tabel 3.12 Variabelenclusters, variabelen en operationalisaties/instrumentarium met betrekking
tot de datavenameling in bet eerste leerlaar van bet voortgezet onderwijs

Ten aanzien van de individuele leerlingkenmerken binnen het cluster
leerlingkenmerken is het verschil met de dataverzameling in het basisonderwijs
dat de non-verbale intelligentie en de taalvaardigheid Turks van de leerlingen
in het voortgezet onderwijs niet opnieuw onderzocht zijn. Met betrekking tot
de achtergrondkenmerken binnen het cluster leerlingkenmerken werden in de
periode van het basisonderwijs gegevens verzameld over de sociaal-culturele
kenmerken, de taalattitudes, het taalcontact en de taalvaardigheid Nederlands
van de ouders van de deelnemende leerlingen. In het voortgezet onderwijs zijn
met betrekking tot de ouders alleen data verzameld over hun sociaal-culturele
kenmerken via interviews met de leerlingen en de leraren. Hun taalattitudes,
taalcontact en taalvaardigheid Nederlands zijn niet opnieuw onderzocht omdat
ervan uitgegaan is dat hun situatie met betrekking tot deze variabelen in de
tussenliggende periode niet wezenlijk veranderd zal zijn. De sociaal-culturele
kenmerken van de ouders zijn wel opnieuw in het onderzoek betrokken
vanwege de voor sommige van hen mogelijk nieuwe situatie van een kind dat
naar het voortgezet onderwijs gaat.

De variabelen van het cluster onderwijskenmerken die in het basisonderwijs
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onder de loep genomen zijn, namelijk schoolbeleid en schoolorganisatie, school-
en klaspopulatie en onderwijsleerproces, zijn alledrie in het voortgezet
onderwijs wederom object van onderzoek geweest.

In het voortgezet onderwijs is in het eerste leerjaar met betrekking tot het
cluster onderwijsresultaten gekeken naar het onderwijsniveau van de leerlingen
en naar hun prestaties en functioneren in het betreffende schooltype. In de twee
jaren volgend op de brugklas is geYnventariseerd in welk leerjaar en op welk
onderwijsniveau de leerlingen geplaatst waren.

In tabel 3.12 is tevens aangeduid op welke wijze de variabelen uit de drie
clusters in het voortgezet onderwijs geoperationaliseerd zijn (derde kolom). Het
gebruikte instrumentarium wordt hierna besproken. In paragraaf 3.5.2 wordt
ten aanzien van het cluster leerlingkenmerken per variabele het gehanteerde
instrumentarium toegelicht. Hetzelfde geschiedt in 3.5.3 voor de variabelen uit
het cluster onderwijskenmerken en in 3.5.4 voor de variabelen uit het cluster
onderwijsresultaten. In 3.5.5 wordt het gebruikte instrumentarium kort
geEvalueerd.

3.5.2      Instrumentarium voor leerlingkenmerken

In deze paragraaf worden de instrumenten toegelicht waarmee data zijn
verzameld over de sociaal-culturele kenmerken van de leerlingen en hun ouders
en over de taalattitudes, het taalcontact en de taalvaardigheid Nederlands van
de leerlingen.

Sociaal-culturele kenmerken, taalattitudes en taalcontact
Informatie over de sociaal-culturele kenmerken van de leerlingen en hun ouders
en over de taalattitudes en het taalcontact van de leerlingen is verkregen middels
interviews met de leerlingen en vragenlijsten voor de leraren. Ten behoeve van
de samenstelling van zowel de vragenlijsten voor leerlingen als die voor leraren
is onder andere gebruik gemaakt van (onderdelen van) Aarts (1994).

Het interview met de leerlingen in de brugklas was een vervolg op het
interview van het jaar daarvoor en werd evenals het eerste interview door de
onderzoekster mondeling individueel bij de leerlingen op school afgenomen. De
interviews hebben plaatsgevonden eind mei en begin juni 1994. De vragen in
het interview over sociaal-culturele kenmerken van leerlingen en ouders
betreffen allereerst de keuze die aan het eind van het schooljaar 1992-1993

gemaakt is inzake de doorstroming naar het voortgezet onderwijs en het
verloop van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Ook is gevraagd naar de beleving van de leerlingen ten aanzien van de nieuwe
school en opleiding. Daarna volgen vragen over schoolvorderingen,
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werkhouding/gedrag en onderwerpen als huiswerk, deelname aan buiten-
schoolse activiteiten en schoolverzuim. Verder is de leerlingen gevraagd naar
hun omgang met vrienden en vriendinnen en naar de oriEntatie op de Turkse
en/of de Nederlandse gemeenschap. Daarnaast zijn vragen gesteld over
begeleiding op school, NT2 en onderwijs Turks. Ook de betrokkenheid van de
ouders is ter sprake gekomen. Het deel van het interview over sociaal-culturele
kenmerken werd afgesloten met vragen over de overgang naar het tWeede
leerjaar van het voortgezet onderwijs en over toekomstplannen. Voorts zijn
vragen over de taalattitudes en het taalcontact van de leerlingen aan de orde
geweest. De interviews bevatten in totaal 28 vragen (zie ook de leidraad voor
de interviews in Bijlage D.

Aan het einde van het schooljaar 1993-1994 zijn aan de mentoren/conrectoren
van de betreffende leerlingen twee vragenlijsten voorgelegd (zie Bijlage D.
Vragenlijst A heeft betrekking op de school in het algemeen. Deze vragenlijst
wordt kort behandeld in paragraaf 3.5.3. Vragenlijst B bestaat uit 19 vragen
waarvan een deel de sociaal-culturele kenmerken van de leerlingen en hun
ouders betreft en een ander deel de onderwijsresultaten van de leerlingen (3.5.4).
De vragen over de sociaal-culturele situatie gaan bijvoorbeeld over deelname aan
buitenschoolse activiteiten door de leerlingen en betrokkenheid bij de opleiding
en de school door de ouders.

Taalvaardigheid Nederlands
De taalvaardigheid Nederlands van de deelnemende Turkse leerlingen is getoetst
door middel van acht leesvaardigheidstoetsen en 66n toetS algemene schriftelijke
taalvaardigheid Nederlands. De motivatie voor de nadruk op de toetsing van
leesvaardigheid/tekstbegrip is dat in het voortgezet onderwijs begrijpend lezen
van groot belang is voor het functioneren en presteren op een aanzienlijk aantal
vakgebieden. De negen toetsen zijn afkomstig uit de toetsbatterij Scbriftelijke
Taalvaardigbeden Allocbtone en Autocbtone Leerlingen (STAAL) (Schuurs, 1993a).
De handleiding vermeldt dat deze toetsbatterij bedoeld is voor leerlingen op
brugklasniveau. Er zijn aparte normeringen voor leerlingen van VBO en MAVO
enerzijds en leerlingen van HAVo en Vwo anderzijds. Het instrumentarium is
trapsgewijs opgebouwd en bestaat uit een entreetoets, vier lokaliserende toetsen
voor lezen, schrijven, woordenschat en studievaardigheid, diagnostische toetsen
en een uitstroomtoets. Op basis van de entreetoets kan worden bekeken welke
leerlingen remediaring nodig hebben. De resultaten op de lokaliserende en de
diagnostische toetsen geven aan welke thema's in het onderwijs met nadruk aan
de orde moeten worden gesteld en de uitstroomtoets maakt duidelijk of
leerlingen nog hulp met Nederlands nodig hebben om het reguliere onderwijs
te kunnen volgen. Bij de leerlingen uit het onderhavige onderzoek zijn de (acht)
diagnostische (deeDtoetsenleesvaardigheid afgenomen alsmede deuitstroomtoets.
Deze toetsen waren niet eerder door de betreffende scholen bij de leerlingen
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gebruikt. De eerste vier toetsen leesvaardigheid zijn door de leerlingen gemaakt
in de tweede helft van maart 1994 en de overige vier toetsen begin april 1994.
Deze toetsen zijn in kleine groepen op de betreffende scholen afgenomen door
een student-assistente. De uitstroomtoets is in kleine groepen op school door
de onderzoekster afgenomen eind mei en begin juni 1994. De complete toetsen

zijn opgenomen in Schuurs (1993a).

Hieronder volgt informatie over de gebruikte diagnostische toetsen leesvaardig-
heid. De informatie en de citaten zijn afkomstig uit de handleiding (Schuurs,
1993a).

De leestoets zoekend lezen heeft als doel na te gaan "in hoeverre de leerling

in staat is om in een tekst effectief te zoeken naar tevoren aangeduide
detailinformatie". De toetS bestaat uit acht opgaven (meerkeuzevragen  en  open

vragen) en de afnametijd is vijftien minuten.
De leestoets globaal lezen heeft als doel na te gaan "in hoeverre de leerling

in staat is om van korte tekstjes het tekstthema te benoemen respectievelijk de
strekking van de tekst te verwoorden". Het aantal opgaven  is acht (meerkeuze)
en de afnametijd vijftien minuten.

De leestoets studerend lezen is erop gericht te onderzoeken "in hoeverre de
leerling in staat is om de essentifle informatie uit een tekst te halen en die
schematisch weer te geven". Er zijn elf open vragen die in tien minuten
beantwoord moeten worden.

De leestoets zinsbegrip is bedoeld om te bestuderen "in hoeverre de leerling
in staat is om de betekenis van bepaalde soorten zinnen te begrijpen". De twaalf
vragen zijn meerkeuzevragen en de daarvoor beschikbare tijd bedraagt tien
minuten.

De leestoets inboudelijke samenbang wil nagaan "in hoeverre de leerling in
staat is om inhoudelijke samenhang (synoniemen, verwijzende uitdrukkingen)
tuSSen tekstelementen te onderkennen". Het aantal (meerkeuze)vragen is tien
en de tijdsduur zeven minuten.

De leestoets verbindings oorden gaat na "in hoeverre de leerling in staat is
om verbindingswoorden tussen en binnen zinnen adequaat te interpreteren". De
toets omvat tien meerkeuzevragen en de afnametijd is vijftien minuten.

De leestoets woordbetekenis afleiden onderzoekt "in hoeverre de leerling in
staat is om de betekenis van voor hem onbekende woorden af te leiden uit de
context". Het gaat om acht meerkeuzevragen die in tien minuten gemaakt
moeten worden.

De leestoets scbri#intenties is bedoeld om na te gaan "in hoeverre de leerling
in staat is om te onderkennen wat de bedoeling van een zin of een tekst is, ook
wanneer die bedoeling niet -of slechts versluierd- staat verwoord". Er zijn acht
vragen (meerkeuze) waar twaalf minuten voor staan.

De uitstroomtoets heeft een tweeledig doel. Ten eerste wordt bepaald wat het
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algemene niveau van de schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands is aan het
eind van het brugjaar. Ten tweede wordt nagegaan welke gebieden -lezen,
schrijven, woordenschat, studievaardigheid- nog verdere ondersteuning
behoeven. De toetS is opgebouwd uit 24 vragen: zes voor leesvaardigheid, zes
voor schrijfvaardigheid, zes voor woordenschat en zes voor studievaardigheid.
De maximale tijd die de leerlingen eraan mogen besteden is vijfenveertig
minuten. Ten slotte is in de interviews met de leerlingen ook hun
taalvaardigheid onderwerp van gesprek geweest.

3.5.3      Instrumentarium voor onderwijskenmerken

Gegevens over schoolbeleid en schoolorganisatie, school- en klaspopulatie en
onderwijsleerproces zijn alle verzameld door middel van documentenstudie
en/of lerareninterviews. In het kader van de documentenstudie zijn, als vervolg
op de informatie die verkregen was in gesprekken aan het begin van de
dataverzameling in het voortgezet onderwijs, diverse informatiebronnen die
over de verschillende scholen beschikbaar zijn, bestudeerd. Vervolgens is
aanvullende informatie verzameld door middel van de al eerder genoemde
vragenlijst A over onderwijskenmerken voor mentoren/conrectoren (zie Bijlage
D ·  Er is daarbij onder andere gevraagd  naar de samenstelling van de leerlingen-
populatie, naar de inrichting van Nr2-onderwijs en naar huiswerkbegeleiding.
Ook is gevraagd of allochtone leerlingen op de betreffende school speciale
problemen hebben en is naar het oordeel van de respondenten over de
mogelijke oorzaken van de zwakke onderwijspositie van veel allochtone
leerlingen geinformeerd. Vragenlijst B (zie Bijlage D bevat ook een paar vragen
over de klassen waarin de individuele leerlingen zaten.

3.5.4      Instrumentarium voor onderwijsresultaten

Aan het einde van het schooljaar 1992-1993 hadden de deelnemende basisschool-

leerlingen een doorstroomadvies gekregen voor een vervolgopleiding in het
voortgezet onderwijs. Aan het begin van het schooljaar 1993-1994 is nagegaan
op welk type voortgezet onderwijs de leerlingen daadwerkelijk in het eerste
leerjaar geplaatst waren. Zoals eerder gezegd, is ook in de twee jaren daarna

nagegaan in welk leerjaar en op welk onderwijsniveau de leerlingen zich
bevonden. Verder is aan het einde van het eerste leerjaar aan de
mentoren/conrectoren gevraagd om de volgende gegevens:
-   copieEn van alle cijferlijsten en rapporten van het schooljaar 1993-1994 van

de deelnemende leerlingen;
- uitslagen van door de scholen zelf afgenomen toetsen/tests en andere

gegevens die voor het onderzoek relevant zouden kunnen zijn.
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Bovendien bevat de bovengenoemde vragenlijst B een aantal vragen over de
schoolresultaten van de leerlingen. Met deze vragenlijst is ten aanzien van
individuele leerlingen geYnformeerd naar schoolvorderingen, werkhouding en
gedrag en genoten begeleiding.

3.5.5      Evaluatie van het gebruikte instrumentarium

De interviews met de leerlingen zijn, evenals de interviews in het
basisonderwijs, soepel verlopen. De leerlingen hadden heel wat te vertellen en
hadden er duidelijk plezier in om bij te praten. Het beantwoorden van
deelvragen waarin geinformeerd wordt naar achterliggende motieven en redenen
van gegeven antwoorden bleek evenals in het interview van het jaar daarvoor
meer inspanning te kosten dan het geven van feitelijke informatie. De lengte
van de interviews varieerde van ruim een half uur tot tachtig minuten.

De vragenlijsten voor de leraren zijn in alle gevallen compleet ingevuld en
meestal nabesproken met de betreffende leraren. De afname van zowel de
diagnostische toetsen leesvaardigheid als de uitstroomtoets is volgens plan en
zonder problemen verlopen. Ook de documentenstudie en het verzamelen van
informatie over de onderwijsresultaten van de deelnemende leerlingen waren
goed uitvoerbaar.

3.6 Analyse en rapportage

De dataverzameling met betrekking toI de sociaal-culturele kenmerken van
leerlingen en ouders heeft ruim 33.000 ter zake relevante uitspraken opgeleverd.

Deze uitspraken zijn verzameld in de interviews met de leerlingen, hun ouders
en hun leraren. In de analyses zijn de verschillende uitspraken onderling
vergeleken en met elkaar in verband gebracht om een zo goed en betrouwbaar
mogelijk beeld te verkrijgen. De resultaten op de matched-guise-test, die ten
behoeve van het onderzoek naar taalattitudes en taalcontact aan her
instrumentarium is toegevoegd, zijn betrokken in de analyses van resultaten op
deze test die verzameld zijn bij een grotere groep informanten in het kader van
een scriptie-onderzoek dat in aansluiting bij het onderhavige onderzoek is
uitgevoerd. De resultaten op de attitudevragenlijst, die om dezelfde reden als de

matched-guise-test is afgenomen, zijn alleen voor de leerlingen uit dit onderzoek
geanalyseerd. Het is mogelijk gebleken om op basis van de geanalyseerde data
met betrekking tot sociaal-culturele kenmerken een indeling in drie sociaal-
culturele profielen te ontwikkelen, met behulp waarvan de leerlingen en hun
thuissituatie op een zinvolle wijze met elkaar vergeleken kunnen worden. De
rapportage over dit onderdeel iS te vinden in hoofdstuk 4. In het kader van
taalcontact in het gezin worden in dat hoofdstuk ook de prestaties van de
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ouders van de leerlingen op de hen voorgelegde verteltaak Nederlands
gepresenteerd.

De taalvaardigheidstoetsen Turks en Nederlands zijn primair geanalyseerd
met betrekking tot de deelnemende leerlingen: de vergelijking van de resultaten
vindt binnen deze groep plaats. Ook is een vergelijking gemaakt tussen de
resultaten op de toetsen en de inschatting van de eigen taalvaardigheid door de
leerlingen, zoals die in de zelfrapportages tijdens de interviews geformuleerd is.
Teneinde de resultaten van de groep leerlingen uit dit onderzoek in een breder
perspectief te plaatsen, zijn ze op sommige onderdelen vergeleken met prestaties
van andere leerlingen. Net als bij de sociaal-culturele kenmerken is voor de
taalvaardigheidskenmerken van de leerlingen een profielindeling ontwikkeld,
waarin zowel de taalvaardigheid Turks als Nederlan(is betrokken is. In
hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd over de resultaten van de analyses naar
taalvaardigheid.

De data die op de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn
verzameld met betrekking tot onderwijskenmerken zijn in de analyses
geintegreerd ondergebracht in zogenoemde 'schoolportretten'. Vervolgens zijn
de samengestelde schoolportretten met elkaar vergeleken op basis van een aantal
centrale onderwijskenmerken die uit ander onderzoek naar voren komen als
belangrijke factoren inzake schoolsucces. In de analyses is speciale aandacht
besteed aan de overgang van de leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs, zowel qua feitelijke kenmerken als wat betreft de wijze waarop de
leerlingen deze overgang zelf beleefd hebben. Hoofdstuk 6 bevat de bespreking
van de resultaten van de analyses.

De dataverzameling met betrekking tot onderwijsresultaten heeft een groot
aantal gegevens van uiteenlopende aard opgeleverd. Deze gegevens zijn eerst
voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs afzonderlijk geanalyseerd
en in verband gebracht met uitkomsten van ander onderzoek. Hierna zijn op
basis van correlatieberekeningen tussen de verschillende resultaten data
geselecteerd die als indicator kunnen dienen voor het schoolsucces van de
leerlingen en is op basis hiervan een indeling in zogenoemde schoolsucces-
profielen samengesteld. Het schoolsucces van de leerlingen is in de analyses ook
vergeleken met hun aanleg, zoals die gemeten is met een non-verbale
intelligentietest. Hierover wordt gerapporteerd in hoofdstuk 7.

Tot slot zijn de resultaten met betrekking tot sociaal-culturele kenmerken,
taalvaardigheid Turks/Nederlands en onderwijskenmerken in een reeks analyses
in verband gebracht met de onderwijsresultaten van de leerlingen teneinde
conclusies te kunnen trekken over het centrale thema van het onderzoek: de
aard en mate van samenhang tussen leerling- en onderwijskenmerken enerzijds
en schoolsucces anderzijds in de periode van de overgang van basisonderwijs
naar voortgezet onderwijs. De rapportage hierover iS te vinden in hoofdstuk 8.

In algemene zin kunnen een paar opmerkingen geplaatst worden bij de
analyse en rapportage. Ten eerste is in de analyses niet bij alle onderdelen
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statistiek gebruikt, omdat het aantal waarnemingen klein is. In de analyses van
de taalvaardigheidskenmerken en de onderwijsresultaten is op onderdelen
gebruik gemaakt van statistiek en dit is in de rapportages in de hoofdstukken
5 en 7 op diverse plaatsen terug te vinden. De analyse van de sociaal-culturele
kenmerken en de onderwijskenmerken draagt een ander karakter: hier is vanuit
een etnografisch perspectief toegewerkt van beschrijving en classificatie van
onderzochte en geobserveerde data naar conclusies (vergelijk Hammersley &
Atkinson, 1983). Ten tweede gaat het in dit onderzoek niet alleen om
tendensen, zoals gemiddelden, maar ook om het beschrijven van hetgeen weinig
voorkomt. Dit uitgangspunt wordt in de rapportages in alle resultaten-
hoofdstukken zichtbaar, maar met name in de meer etnografisch getinte
hoofdstukken 4 en 6.



4 Sociaal-culturele kenmerken van de
leerlingen

4.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 en ook in paragraaf 3.6 is vermeld, worden de resulta-
ten van de uitgevoerde analyses met betrekking tot het variabelencluster
leerlingkenmerken hoofdzakelijk gepresenteerd in de hoofdstukken 4 en 5. In
deze hoofdstukken wordt ingegaan op de eerste onderzoeksvraag zoals

geformuleerd in paragraaf 3.2.3: wat zijn de individuele kenmerken en de
achtergrondkenmerken van de deelnemende Turkse leerlingen in termen van
sociaal-culturele kenmerken (inclusief taalattitudes en taalcontact) en taalvaar-

digheid Turks en Nederlands? Hoofdstuk 4 is gewijd aan de sociaal-culturele
kenmerken van de leerlingen zelf (individuele kenmerken) en van hun ouders
(achtergrondkenmerken). In hoofdstuk 5 komen de taalvaardigheidskenmer-
ken aan de orde.

De gegevens over sociaal-culturele kenmerken zijn voor een groot deel
verzameld door middel van interviews (zie 3.4.2 en 3.5.2). De negenentwintig
leerlingen zijn tweemaal geinterviewd, eenmaal in het basisonderwijs en
eenmaal in de brugklas. Met hun ouders is een gesprek gevoerd in de periode
dat de leerlingen op de basisschool zaten. Gegevens over de ouders die
daarbij niet aanwezig konden zijn, zijn verzameld via hun partner. In het
basisonderwijs zijn de groepsleraren, leraren Turks en directeuren geinter-
viewd en in het voortgezet onderwijs is een groot aantal mentoren/con-
rectoren bevraagd. In totaal zijn bij al deze informanten samen bijna 33.000

uitspraken verzameld die naar aanleiding van een groot aantal gestelde
(deeDvragen werden gedaan. Behalve met interviews is ook gewerkt met een
matched-guise-test en een attitudevragenlijst (zie 3.4.2).

In de analyses zijn de uitspraken die in de verschillende interviews gedaan

zijn onderling vergeleken en met elkaar in verband gebracht om een zo
compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te verkrijgen van de sociaal-culture-
le kenmerken en achtergrondkenmerken van de leerlingen. Door de gegevens
uit diverse bronnen met elkaar te combineren is tevens getracht meer inzicht
te krijgen in het feitelijke gedrag van de informanten.

De resultaten op de matched-guise-test zijn geanalyseerd in aansluiting bij
de uitvoering van een scriptie-onderzoek (Heuvelmans, 1993), waarin naast
de drie basisscholen uit het onderhavige onderzoek nog vijf andere basisscho-
len hebben deelgenomen  aan de matched-guise-test   (n= 148). De resultaten
van de attitudevragenlijst zijn alleen voor de negenentwintig Turkse leerlin-
gen geanalyseerd. Met betrekking tot het thema taalcontact zijn ook de door
de ouders uitgevoerde verteltaken Nederlands geanalyseerd. De geprodu-
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ceerde verhalen zijn door twee deskundige beoordelaars en door de onder-
zoekster onafhankelijk van elkaar beoordeeld op complexiteit en 'vlotheid'
('fluency') waarmee het verhaal werd verteld.

Ten slotte is onderzocht of er samenhang bestaat tussen de verschillende
sociaal-culturele kenmerken. Daartoe zijn voor elk type (ded)kenmerken dat
onderzocht is (bijvoorbeeld migratiekenmerken, etnisch-culturele kenmerken)
indexen opgesteld, waarna de plaatsing van de leerlingen in de verschillende
indexen met elkaar in verband is gebracht. Gezien de grote verschillen tussen
de indexen qua dimensies en schaal is hierbij geen statistiek gebruikt. Het
resultaat van deze exercitie is een indeling in drie sociaal-culturele profielen.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de sociaal-culturele kenmerken van
de leerlingen in thematische rubrieken beschreven. In het verlengde hiervan
worden ook de gegevens over taalattitudes en taalcontact gepresenteerd. De
acht thematische rubrieken waaronder in dit hoofdstuk de sociaal-culturele
kenmerken van de leerlingen zijn geordend, zijn de volgende:
- migratiekenmerken;
- etnisch-culturele achtergrond en oriEntatie;
- religieuze achtergrond en orientatie;
- sociaal-economische gezinssituatie;
-  gezinskenmerken en orientatie op de samenleving;
-  onderwijsaspiraties en onderwijsondersteuning;
- taalattitudes;
- taalcontact.
Deze rubrieken komen achtereenvolgens aan de orde in de paragrafen 4.2 tot
en met 4.9. In deze paragrafen wordt elke sociaal-culturele rubriek eerst

inhoudelijk kort gel[ntroduceerd (Introductie), waarna een beschrijving volgt
van de kenmerken van de deelnemende leerlingen ten aanzien van verschil-
lende ter zake relevante aspecten met betrekking tot de gehele onderzoekspe-
riode (Resultaten). Deze beschrijving geschiedt vanuit een antropologisch/so-
ciologisch-etnografische invalshoek (zie voor een bespreking van een dergelij-
ke benadering Brice Heath, 1982; Hammerley & Atkinson, 1983; Goetz &
LeCompte,    1984;    Agar, 1986; Ellis,    1994).    In de beschrijving worden   de
leerlingen niet 66n voor 660 besproken, maar in subgroepen op basis van
overeenkomstige kenmerken (onder andere naar aanleiding van de in de
analyses gehanteerde indexe . De plaats van elke individuele leerling is
echter steeds terug te vinden omdat telkens de individuele leerlingnummers
vermeld worden. Op deze wijze wordt dan per leerling de route zichtbaar
van de resultaten per thema naar de uiteindelijke indeling in sociaal-culturele
profielen die in paragraaf 4.10 gepresenteerd wordt. Elk leerlingnummer
heeft drie cijfers. Het eerste cijfer is een 1, 2 of 3. Leerlingen met een 1 als
eerste cijfer zijn leerlingen die afkomstig zijn van de Jan van Brabantschool.
Leerlingen met een 2 komen van de Anne Frankschool en leerlingen met een
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3 van de Vincent van Goghschoot. De twee daaropvolgende cijfers vormen
het volgnummer van de leerlingen per school. In de bespreking van de
resultaten met betrekking tot de periode van het voortgezet onderwijs zijn
de leerlingnummers van de basisschoolperiode gehandhaafd. Ter informatie
zijn in Bijlage II de negenentwintig leerlingnummers opgenomen met achter
elk nummer de vermelding van de sekse van de betreffende leerling en diens

leeftijd in augustus 1992, het begin van het eerste dataverzamelingsjaar. De
beschrijving van de resultaten per rubriek wordt telkens gevolgd door een
evaluatie waarin de kenmerken van de leerlingen met de resultaten van ander
onderzoek worden vergeleken. Hoofdstuk 4 wordt in paragraaf 4.10 afgeslo-

ten met de presentatie van de genoemde indeling in profielen. Het is niet
mogelijk om in paragraaf 4.10, voorafgaand aan de presentatie van de
profielen, in schema een totaaloverzicht te geven van de resultaten met
betrekking tot sociaal-culturele kenmerken (indexen), vanwege de verschillen
in aard en gewicht tussen de verschillende kenmerken. Dit probleem is zo
goed mogelijk ondervangen door, zoals vermeld, tracering van elke indivi-
duele leerling in de beschrijvingen mogelijk te maken door telkens de
leerlingnummers te vermelden.

4.2 Migratiekenmerken

Introductie
Wanneer we het onderwerp migratiekenmerken onder de loep nemen,
kunnen daarbinnen een groot aantal uiteenlopende aspecten worden onder-
scheiden. De ouders van alle leerlingen zijn geboren in Turkije en op een
bepaald moment naar Nederland geEmigreerd, waardoor de leerlingen met
elkaar gemeen hebben dat ze kinderen van immigranten zijn. De persoonlij-
ke (migratie)geschiedenis van de leerlingen is nadrukkelijk verbonden met die
van hun ouders.

De migratiegeschiedenis van het gezin start met de emigratie van de
ouders, al dan niet in familieverband, rechtstreeks vanuit Turkije of via een
ander Westeuropees land naar Nederland. Aan die stap hebben natuurlijk
verschillende motieven ten grondslag gelegen. Afhankelijk van informatie uit
de eigen directe omgeving of uit andere bronnen waarover de ouders toen
beschikten, hebben ze misschien meer of minder duidelijke verwachtingen
gekoesterd over het leven dat ze in het land van immigratie tegemoet zouden
gaan, De redenen om te emigreren en de mogelijke verwachtingen houden
ook verband met de periode waarin de emigratie plaatsvond en de leeftijd
waarop de ouders emigreerden. De migratiestap naar West-Europa werd gezet
vanuit de omgeving waar de ouders opgegroeid waren. Dat konden kleine
dorpen, kleinere steden of grote Steden in vele delen van Turkije zijn.

Afhankelijk van het jaar waarin de ouders naar Nederland zijn gekomen
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en van mogelijke tussentijdse remigratie, is er sprake van een kortere of
langere verblijfsduur van de ouders in Nederland en in de stad Eindhoven en
is inmiddels duidelijker geworden of de verwachtingen die de ouders ten
aanzien van de migratie hadden ook daadwerkelijk uitgekomen zijn. Net als
bij andere allochtone groepen, speelt ook in de Turkse gemeenschap de vraag
van (op termijn) remigreren naar Turkije of voorgoed in Nederland blijven.
De ouders kunnen die keuze inmiddels al gemaakt hebben, maar het is ook
mogelijk dat ze die vraag voor zichzelf nog niet definitief hebben kunnen
beantwoorden.

Zoals opgemerkt is de (migratie)geschiedenis van de leerlingen een
afgeleide van die van hun ouders. De leerlingen kunnen in Nederland als
kinderen van immigranten geboren zijn, maar het is ook mogelijk dat ze zelf
in Turkije geboren zijn en dus een eigen (directe) migratiegeschiedenis
hebben. Hetzelfde geldt voor leerlingen die voor bepaalde tijd terug zijn
geweest naar Turkije. Evenals bij de ouders is er inmiddels ook bij de
leerlingen sprake van een bepaalde verblijfsduur in Nederland. In het geval
van de leerlingen is ook hun verblijfsduur in het Nederlandse onderwijs van
belang. De leerlingen uit dit onderzoek zijn inmiddels op een leeftijd geko-
men waarop ze zelf idedn (gaan) ontwikkelen over hun toekomstperspectief
en over de vraag of dit perspectief in Nederland of in Turkije gelegen is.

Resultaten
Wanneer de migratiekenmerken van de ouders en de leerlingen in ogen-
schouw worden genomen, kunnen op enkele punten verschillen geconsta-
teerd worden tussen subgroepen van ouders en leerlingen.

Ten eerste zijn er op grond van de beweegredenen van de ouders om te
gaan emigreren in grote lijnen twee typen gezinnen te onderscheiden. Op de
eerste plaats zijn er gezinnen waarvan de vader indertijd als 'gastarbeider'
naar Nederland is gekomen (103, 105, 106, 107, 201, 204, 206, 207, 301, 302, 307, 308,

310,315). Van al deze gezinnen zijn de moeders later overgekomen als (toe-
komstige) echtgenotes. Het tweede type gezin betreft een migratiesituatie
waarin de ouders zelf niet als 'gastarbeider' naar Nederland zijn gekomen,
maar als kind/jongere of als (toekomstige) partner in het kader van gezins-
hereniging/gezinsvorming (101, 102, 104, 202, 203, 205, 303, 304, 305, 306, 309, 311, 312,
313, 314). Deze ouders waren toen ze naar Nederland emigreerden gemiddeld
zo'n zes jaar jonger dan de ouders uit het eerste type. Niet alle ouders
hadden welomschreven verwachtingen van hun emigratie en hun toekomst
in Nederland, maar de ouderparen waarvan in eerste instantie de man voor
gastarbeid naar Nederland kwam, hadden meestal het plan om korte tijd hier
te werken, geld te sparen en vervolgens terug te keren naar Turkije. Deze
verwachting is niet uitgekomen, wat de meeste ouders pijn doet. In de groep
gezinnen waarvan beide ouders in het kader van gezinshereniging/gezinsvor-
ming naar Nederland zijn gekomen, bevinden zich enkele vaders en moeders
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die hoopten in Nederland verder te kunnen studeren (vader en moeder 205,
vader 303, moeder 309 en vader 312), waarbij de ambities bij de een (ouders
205, vader 303) wat hoger waren dan bij de ander (moeder 309, vader 312).
Deze ouders zijn teleurgesteld dat ze hun studieplannen om diverse redenen
niet hebben kunnen verwezenlijken en op jonge leeftijd een baan hebben
moeten zoeken.

Op de tweede plaats zijn de ouders van de deelnemende leerlingen naar
herkomstgebied in te delen. Ze zijn weliswaar allemaal in Turkije geboren,
maar in verschillende plaatsen opgegroeid. Van veel leerlingen zijn de ouders
opgegroeid in dorpen of gehuchten (102, 103, 104, 105, 106, 201, 202, 204, 205, 206,

207, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315). Drie leerlingen (107, 203, 303)
hebben ouders die afkomstig zijn uit of opgegroeid zijn in een kleinere stad.
Van vier leerlingen (101, 301, 304, 312) komt minimaal 66n van de ouders uit een
grotere stad of is daarheen verhuisd. De onderverdeling naar type herkomst-
gebied (dorp/stad) valt niet duidelijk samen met de bovengenoemde indeling
in gezinstypen met betrekking tot migratiemotieven. Wel kan geconstateerd
worden dat van de ouderparen waarvan 66n of beide ouders v66r emigratie
naar Nederland al een keer binnen Turkije verhuisd waren (101, 105, 106, 205,
301, 303, 304, 311, 312), er zes in het kader van gezinshereniging/gezinsvorming
naar Nederland zijn gekomen. In veel gevallen zijn beide echtgenoten afkom-
stig uit dezelfde regio in Turkije. Eenmaal in Nederland onderhouden de
gezinnen binnen de Turkse gemeenschap vooral contacten met andere

streekgenoten.

Een derde onderscheid betreft de verblijfsduur van ouders en leerlingen. Het
is niet eenvoudig om de ouders op dit punt in te delen, omdat de verblijfs-
duur van de ene ouder sterk kan afwijken van die van de andere. In feite
kunnen in dit onderzoek vier groepen onderscheiden worden:
- gezinnen waarvan beide ouders (of in het geval van eenoudergezinnen: een

ouder) tussen 7 en 15 jaar in Nederland verblijven (101, 105, 205, 305, 306, 307,

312, 315). Van deze ouders zijn de moeders van de leerlingen 307 en 312 het
minst lang in Nederland;

- gezinnen waarvan beide ouders (of in het geval van eenoudergezinnen: een
ouder) 16 tot 20 jaar in Nederland zijn (202,206,304,309,310,313);

-  een tussencategorie van gezinnen waarvan de ene ouder in de categorie 7-
15 jaar valt en de andere in die van 16-20 jaar (102, 103, 106, 201, 203, 204, 303,

311, 314);

- ouderparen waarvan de ene ouder 16 tot 20 jaar in Nederland verblijft en
de andere langer dan 20 jaar (104, 107, 301, 302, 308).

Er is 66n gezin dat buiten deze indeling valt. De vader van leerling 207 is 23

jaar in Nederland en de moeder 14 jaar. Bij geen enkele ouder is sprake
geweest van substantiale tussentijdse remigratie.
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De verblijfsduur van de leerlingen laat enkele verschillen zien. Ten eerste zijner leerlingen die in Nederland geboren zijn en nooit in Turkije hebben
gewoond. Dit is verreweg de grootste groep. Er zijn twee leerlingen die in
Turkije zijn geboren: 307 en 312. De eerstgenoemde is na haar komst naar
Nederland nog twee jaar naar Turkije teruggeweest. Daarnaast zijn er vier
leerlingen die in Nederland zijn geboren, maar later nog enige tijd in Turkije
hebben gewoond: de leerlingen 309 en 313 (een jaar), 306 (twee jaar) en 311
(tweeifneenhalf jaar).

Zoals in de introductie van deze paragraaf is opgemerkt, is ten aanzien
van de leerlingen niet alleen hun verblijfsduur in Nederland, maar ook hun
verblijfsduur in het Nederlandse onderwijs van belang. De meerderheid van
de leerlingen, die in Nederland zijn geboren en niet in Turkije hebben ge-
woond, is gestart in groep een van de basisschool. Leerling 309 is wel een jaar
naar Turkije geweest, maar voordat ze aan groep een van de basisschool
begon. De leerlingen 311 en 313 zijn eveneens in groep een gestart, maar
vervolgens later voor respectievelijk tweedneenhalf en 66n jaar naar Turkije
geweest. Na terugkomst uit Turkije zijn ze opnieuw in het basisonderwijs in
Eindhoven ingestroomd. De leerlingen 306, 307, 312 en 315 zijn in het tweede
leerjaar van de basisschool met het Nederlandse onderwijs gestart.

Een laatste migratiekenmerk waarin groepen ouders en leerlingen zich van
elkaar onderscheiden is hun toekomstperspectief en dan met name de vraag
of ze hun toekomst in Turkije dan wel in Nederland zien. Toen de leerlin-
gen deze vraag werd voorgelegd in de periode dat ze in groep acht van de
basisschool zaten, bleken de meningen te verschillen. De meeste leerlingen
(zesentwintig) prefereerden een toekomst in Nederland. Redenen voor hen
om in Nederland te willen blijven zijn bijvoorbeeld het feit dat ze hier
geboren en getogen zijn, dat ze gewend zijn aan het leven in Nederland, dat
ze hier hun vrienden hebben, naar eigen zeggen een grotere vrijheid genieten
dan in Turkije en dat ze in een grote stad wonen. De meeste leerlingen
betogen ook dat ze het Nederlands beter beheersen dan het Turks en in
Turkije met Turks moeilijk uit de voeten zouden kunnen. Ook voorzien ze
problemen met voor hen onbekende regels en gewoonten in Turkije. Op
vakantie in Turkije hebben ze het gevoel dat ze als 'toerist' worden be-
schouwd. Turkije zien ze vooral als een arm land met slechte sociale voorzie-
ningen en een gebrekkige infrastructuur, waar ze zich minder vrij, minder
veilig en minder op hun gemak voelen. "In Turkije zie je veel oude, arme
mensen en dat is niet leuk om aan te zien", zo verwoordt leerling 307 dit
gevoel. Voor de meeste leerlingen uit deze groep van zesentwintig was de
keuze voor Nederland duidelijk. Slechts twee leerlingen twijfelden nog een
beetje  (104, 107). Overigens dient opgemerkt te worden  dat  al deze leerlingen
in principe in Nederland zouden willen blijven, maar tegelijkertijd laten
blijken dat hun toekomst ook qua land van vestiging nauw verbonden is met
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de toekomstplannen van hun ouders.
De drie resterende leerlingen gaven te kennen niet te kunnen kiezen en

het liefst om en om in beide landen te willen wonen (105, 203, 206). De
leerlingen 203 en 206 voorzagen daarbil wel enkele praktische problemen.
Leerling 105 vertelde dat haar ouders zowel in Turkije als in Nederland een
huis hebben en dat ze steeds daar zou willen wonen waar haar ouders zijn.
Op het moment dat de leerlingen in groep acht zaten, wilde geen van hen
definitief naar Turkije.

Aan het einde van het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs is
nogmaals over dit onderwerp met de leerlingen gesproken. De meesten van
hen bleven van oordeel in Nederland een toekomst te willen opbouwen,
maar bij enkele meisjes zijn er verschuivingen te zien. De leerlingen 202 en
312, die eerst zeiden in Nederland te willen blijven, hebben hun mening
herzien en vinden zichzelf meer op hun plaats in Turkije. Ze denken dat ze
zich daar meer op hun gemak zullen voelen dan tussen Nederlanders. Bij
leerling 202 speelt ook de wens van haar moeder en zussen mee om in
Turkije een kledingwinkel te openen. Ook de leerlingen 104,203 en 307
denken dat het voor hen beter zou zijn om bij de eigen familie in Turkije te
wonen. Leerling 206, die haar onderwijsresultaten dat jaar aanzienlijk heeft
zien verbeteren, wil nu echter toch liever in Nederland blijven. Overigens
geven de leerlingen die kiezen voor Nederland, meer dan ze dat het jaar daar-
voor deden, als argument dat er voor hen in Nederland meer kansen liggen
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en ze benadrukken de goede sociale
voorzieningen in Nederland.

Het is van belang om de toekomstplannen van de leerlingen te vergelijken
met de plannen van hun ouders, omdat het toekomstperspectief van de
ouders een rol speelt in de gedachten die de leerlingen over hun toekomst, in
Turkije of in Nederland, ontwikkelen. In de groep ouders zijn drie verschil-
lende toekomstvisies te onderscheiden:
-  de ouders van de leerlingen 101 en 205 zeggen besloten te hebben om in

Nederland te blijven. De vader en moeder van leerling 101 beschouwen
Nederland als hun vaderland; Turkije is voor hen relatief onbekend. De
vader van leerling 205 heeft voor zichzelf de beslissing genomen om in
Nederland te blijven; zijn vrouw voelt daar in principe ook wel voor,
maar is er nog niet helemaal uit;

- een grote groep ouders wil voorlopig in Nederland blijven, maar sluit
remigratie op termijn niet uit (102, 104, 105, 201, 202, 203, 206, 207, 302, 303, 304,
305, 307, 309, 311, 312, 314, 315);

-  de ouders van de leerlingen 106, 107, 306 en 308 en met name van 103, 204,
301, 310 en 313 streven in verhouding het meest nadrukkelijk naar (spoedi-
ge) remigratie naar Turkije. De remigratieplannen hebben in veel van deze
gezinnen echter nog geen concrete vorm aangenomen.

Geconcludeerd kan worden dat in een groot aantal gezinnen het remigratie-
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vraagstuk voor ouders bn leerlingen (nog steeds) actueel is. In de gezinnen
waar de ouders op niet al te lange termijn willen remigreren, maar ook in de
gezinnen waar de remigratie voorlopig is uitgesteld maar nog wel een wens
blijft, heeft de onduidelijkheid over de toekomst invloed op het leven van
het gezin en de socialisatie van de kinderen. De leerlingen vinden het,
evenals sommige ouders, moeilijk om zich op bepaalde doelen in hun leven,
zoals onderwijs, werk en relaties, te concentreren, omdat ze niet kunnen
inschatten hoe lang ze nog in Nederland zullen zijn en of ze ooit naar
Turkije zullen terugkeren.

Evaluatie
Het is interessant om deze onderzoeksresultaten met betrekking tot migratie-
kenmerken te vergelijken met het onderzoek van Polman (1987), met name
vanwege de historische dimensie. Polman heeft in 1983/1984 een onderzoek
naar de socialisatie van Turkse kinderen in Nederland uitgevoerd. Zij heeft
bij negen Turkse gezinnen in Enschede participerende observaties uitgevoerd
en interviews afgenomen.

Een belangrijk verschil tussen de Enschedese en de Eindhovense onder-
zoekspopulatie is dat de Eindhovense ouders gemiddeld later naar Nederland
zijn geamigreerd en dat in de helft van de Eindhovense gezinnen de ouders
niet, zoals in alle negen Enschedese gezinnen, voor gastarbeid, maar in het
kader van gezinshereniging en gezinsvorming naar Nederland zijn gekomen.
De meeste gezinnen uit het onderzoek van Polman komen uit Centraal-
Anatolia. Sommige van deze ouders komen uit kleine steden, maar de
meerderheid is afkomstig uit dorpen en gehuchten. Het gros van de Turken
in Nederland komt uit een beperkt aantal provincies in Centraal-AnatoliE en
uit enkele Zwarte-Zeeprovincies, maar veel Nederlandse gemeenten bevatten
een of meer concentraties van minstens 10% Turken uit een bepaalde streek
(provincie of district) pen Exter, 1993). Deze spreiding vinden we ook in de
Eindhovense groep, waarbij verschillen per buurt te constateren zijn. De
Turkse ouders uit de buurt van de Jan van Brabantschool komen voor het
merendeel uit Oost-AnatoliE. De Anne Frankschool telt daarnaast ook een
flink aantal ouders uit Centraal-Anatolia. De Vincent van Goghschool heeft
ouders uit verschillende Turkse streken, maar vooral uit Oost-Anatolia en de
Zwarte-Zeekust. Net als in het onderzoek van Polman zijn de meeste ouders
opgegroeid op het Turkse platteland en is een aantal van hen eerder in
Turkije van het platteland naar de stad getrokken. Dat Turken vaak trouwen
met streekgenoten en in het land van immigratie vooral netwerken opbou-
wen rondom landgenoten uit dezelfde regio, zoals in de Eindhovense situatie,
wordt bevestigd door Den Exter (1993). De percentages huwelijken met
streekgenoten zijn, zeker op het Turkse platteland, vrij hoog. Turkse
immigranten hebben vaak sterke emotionele, economische en sociale bindin-
gen met de regio van herkomst pen Exter, 1993).
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De verschillen in verblijfsduur van ouders en kinderen tussen de Enschedese
en de Eindhovense onderzoeksgroep zijn hierboven al impliciet aan de orde
geweest. De Eindhovense gezinnen tellen meer onderinstromende kinderen
dan de gezinnen uit Enschede in 1983/1984. Veel ouders uit de Enschedese
groep waren van plan om op korte termijn te remigreren en als voorberei-
ding daarop de kinderen voor (vervolg)onderwijs naar Turkije te sturen. In
de gezinnen in Eindhoven leeft, zo'n tien jaar later, nog steeds de remigratie-
gedachte. Een grote groep Eindhovense ouders heeft wel, in tegenstelling tot
waI in Enschede het geval leek te zijn, de remigratie verder voor zich
uitgeschoven om de kinderen een belangrijk deel van hun opleiding in
Nederland te laten voltooien. Twee Eindhovense ouderparen kiezen expliciet
voor een toekomst in Nederland. In het onderzoek van Van der Leij e.a.
(1991) naar Turkse basisschoolleerlingen en hun ouders (zestien gezinnen)
hebben alle ouders remigratieplannen, al verschillen die op het punt van de
termijn. De resultaten van Aarts (1994), die bij Turkse leerlingen in groep
acht van de basisschool en in de brugklas van het voortgezet onderwijs onder
andere de sociaal-culturele oriantatie onderzocht heeft, komen wat betreft de
ouders overeen met die uit het onderhavige onderzoek. De meningen van de
leerlingen uit het onderzoek van Aarts over remigratie zijn tamelijk gespreid.

4.3 Etnisch-culturele achtergrond en orientatie

Introductie
Ten aanzien van de onderzochte leerlingen speelt de vraag of de wijze
waarop ze invulling geven aan hun etnisch-culturele oriEntatie in overeen-
stemming is met de wijze waarop hun ouders daaraan gestalte geven, met
name ten aanzien van de opvoeding van hun kinderen. In Nederland wo-
nend, kunnen de leerlingen zich immers meer oriEnteren op de Turkse dan
wel op de Nederlandse gemeenschap, op beide of misschien wel op geen van
beide.

Etnisch-culturele achtergrond en oriiintatie komen niet alleen tot uitdruk-
king in verschillende aspecten van het dagelijks leven van de leerlingen, maar
ook in meer formele beslissingen. Het voorbeeld dat de leerlingen in dit
opzicht van hun ouders krijgen, zal van geval tot geval verschillen. Ouders
kunnen zich sterk richten op de Turkse gemeenschap en bijvoorbeeld actief
zijn in het Turkse verenigingsleven. Misschien vinden deze ouders het van
belang of vanzelfsprekend dat hun kinderen toI dezelfde gemeenschap

(blijven) behoren en willen ze aan dit streven vorm geven door hun kinderen
bijvoorbeeld onderwijs Turks, Korancursussen of islamitisch onderwijs te
laten volgen, of overwegen ze mogelijk om hun kinderen op kortere of
langere termijn in Turkije op school te doen. Andere ouders zouden meer
belang kunnen hechten aan contacten met Nederlanders. Ze zouden cursus-
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sen Nederlands kunnen gaan volgen om zichzelf gemakkelijker toegang te
verschaffen tot de Nederlandse samenleving en ook hun kinderen kunnen
stimuleren om goed Nederlands te leren. Etnisch-culturele keuzes vinden we
ook ten aanzien van bijvoorbeeld het vieren van Turkse en islamitische
feesten en het al dan niet meedoen aan Nederlandse feesten, alsmede in
mediagebruik in termen van lezen, televisie kijken, gebruik van video en
radio en mogelijk naar de film gaan. Uiteraard hebben toekomstplannen op
korte termijn, zoals met betrekking tot nationaliteitskeuze, en op lange
termijn ten aanzien van bijvoorbeeld remigratie, te maken met etnisch-
culturele oriiintatie.

De ouders zullen in de opvoeding van hun kinderen hun eigen etnisch-
culturele achtergrond in sterke of minder sterke mate overdragen. Hoe de
leerlingen zelf met hun etnisch-culturele achtergrond en orieintatie omgaan,
kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in de samenstelling van hun
vriendenkring en in de omgang met andere leerlingen op school. Ook hun
keuzepatroon met betrekking tot Nederlandse dan wel Turkse leesmateri-
alen, televisieprogramma's en radioprogramma's zegt iets over hun etnisch-
culturele oriEntatie. Verder kunnen de leerlingen wanneer ze aan het vereni-
gingsleven deelnemen bewust kiezen voor een Turkse of juist een Nederland-
se club. De leerlingen zullen waarschijnlijk ook een mening hebben over het
belang om Turks en Nederlands te leren en kennen het standpunt van hun
ouders daarover. Misschien hebben ze ook een mening over het belang voor
hun ouders om Nederlands te leren. Natuurlijk kan ook direct aan de leerlin-
gen gevraagd worden tot welke etnisch-culturele gemeenschap ze zichzelf
rekenen en hoe ze over andere gemeenschappen denken. Toekomstplannen
van de leerlingen en beslissingen over bijvoorbeeld (dubbele) nationaliteit
kunnen samenhangen met de voorkeur voor oriantatie op de Turkse of de
Nederlandse gemeenschap. De ouders kunnen sturend optreden, bijvoorbeeld
bij de keuze voor vrienden en het meedoen aan buitenschoolse activiteiten,
maar ook, zoals eerder vermeld, bij onderwerpen als deelname aan onderwijs
Turks, aan Korancursussen en het volgen van (vervolg)onderwijs in Turkije.

Resultaten
Met betrekking tot de etnisch-culturele oriantatie zijn de ouders in drie
groepen te verdelen:
-  in twaalf gezinnen zijn beide ouders (of in het geval van eenoudergezin-

nen een ouder) voornamelijk georiEnteerd op de Turkse gemeenschap: 102,
103, 104, 201, 202, 203, 301, 304, 310, 311, 313 en 314. Voor de betreffende leerlin-
gen is de ori8ntatie van hun ouders vrij duidelijk: de ouders hechten grote
waarde aan hun Turkse herkomst. Bij sommige ouders wordt de keuze
voor de Turkse gemeenschap versterkt doordat ze soms bij Nederlanders
een negatieve houding ten opzichte van Turken ervaren. Voor een aantal
ouders speelt ook de gebrekkige taalvaardigheid Nederlands een rol: ze
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vinden dat ze zichzelf niet tot de Nederlandse gemeenschap kunnen
rekenen "als we het Nederlands niet eens spreken". De ouders van de
leerlingen 103, 201 en 313 zijn degenen die actief contacten onderhouden
binnen de Turkse gemeenschap en/of lid zijn van Turkse verenigingen en
organisaties;- in twee gezinnen is de etnisch-culturele oriEntatie van de twee ouders
verschillend. De vaders van de leerlingen 205 en 312 willen zich bewust op
zowel de Nederlandse als de Turkse gemeenschap richten, terwijl hun
vrouwen sterker geori8nteerd zijn op de Turkse groep. De moeder van
leerling 205 heeft er vooral problemen mee dat naar haar mening Neder-
landers Turken "op alle punten minder goede mensen vinden". De vader
van leerling 205 is lid van een vereniging voor Turkse arbeiders in Neder-
land, van een Nederlandse vakbond en van een Nederlandse buurtvereni-
ging. Hij is ook redactielid van een Nederlandse buurtkrant. Volgens de
leraar Turks op de basisschool is de vader van leerling 205 "de Koerdische
zaak toegedaan"; het is niet geheel duidelilk in hoeverre de oriantatie op
de eigen groep van deze vader alleen Koerden of ook Turken betreft. De
vader zelf spreekt in ieder geval over "oriEntatie op de Turkse gemeen-
schap". Zijn vrouw is lid van een vereniging voor Turkse vrouwen in de
stad en van een Nederlandse buurtvereniging. Beide ouders van leerling
205 zijn dus actief in zowel het Turkse als het Nederlandse verenigingsle-
ven;

-  in vijftien gezinnen zijn beide ouders (in het geval van eenoudergezinnen
een ouder) niet alleen gericht op de Turkse gemeenschap, maar willen ze
ook graag participeren in de Nederlandse gemeenschap (101, 105, 106, 107,
204, 206, 207, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 315). Ze vinden dat ze, zolang ze in
Nederland wonen, zowel hun Turkse als Nederlandse contacten nodig
hebben en willen zichzelf niet 'apart' van de Nederlanders zien. Niet al
deze ouders hebben echter hun wens om deel te nemen aan de Neder-
landse gemeenschap in daden omgezet (of kunnen omzetten). Degenen die
concreet vorm willen geven aan hun oriEntatie op beide gemeenschappen
zijn de ouders van de leerlingen 303 en 307. Gezin 307 heeft veel contact
met het gezin van de leraar van de leerling in groep acht. De ouders van
leerling 303 ondervinden soms weerstand bij hun pogingen contact te
leggen met de Nederlandse gemeenschap. De ouders van leerling 207
vinden het jammer dat ze tegenwoordig meer het gevoel hebben dat ze
buitenlanders zijn: ze voelen zich minder geaccepteerd dan vroeger, in de
jaren zestig.

Aan de leerlingen is gevraagd tot welke etnisch-culturele gemeenschap zij
zichzelf rekenen. Er zijn drie groepen te onderscheiden:
-  een vrij grote groep rekent zichzelf rot de Turkse gemeenschap (101, 102,

104, 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 314)
omdat, zoals de kinderen zelf zeggen, ze in het bezit zijn van een Turks
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paspoort, Turkse ouders hebben, Turks spreken, aan Turkse feesten mee-
doen, Turks eten of omdat ze zich "gewoon Turks voelen". Leerling 303
zegt in dit verband: "Ik kijk in de spiegel en denk: ik lijk veel op een
Turk. Ik kijk trouwens ook graag in de spiegel";

-  zes leerlingen hebben het gevoel dat ze tot beide gemeenschappen behoren
(107, 302, 311, 312, 313, 315). In huiselijke kring en op vakantie in Turkije
voelen ze zich vooral Turks en buitenshuis in Nederland voelen ze zich
meer Nederlands;

-  de overige drie leerlingen (103, 207 en 304) voelen zich het meest Nederlan-
der. Ze baseren dit vooral op het feit dat ze veel Nederlands spreken.

Wanneer de feitelijke etnisch-culturele keuzes van alledag van de leerlingen
ten aanzien van Turkse en/of Nederlandse vrienden, leesmaterialen, televisie-
programma's en verenigingen worden beschouwd, kan het geschetste beeld
enigszins bijgesteld en verscherpt worden:
-  de leerlingen 104, 201 en 202 voelen zich, zoals eerder vermeld, Turks en

richten zich in hun sociale contacten en vrijetijdsbesteding vooral op de
Turkse gemeenschap;

-  het merendeel van de leerlingen richt zich in het dagelijks leven op allebei
de gemeenschappen, waarbij de ene leerling zich wat meer Turks voelt
dan de andere, getuige ook de bovengenoemde uitspraken van de leerlin-
gen over de gemeenschap waartoe ze zich voelen behoren. Het gaat om de
leerlingen 101, 102, 106, 107, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314 en 315. De leerlingen die het meest bewust bezig zijn
met hun ontwikkeling in beide gemeenschappen en het zoeken van een
evenwicht daartussen zijn 205, 303 en 315;

-   de vier leerlingen die zich naar verhouding in de praktijk meer oriEnteren
op de Nederlandse samenleving zijn de leerlingen 103, 105, 207 en 304.

Wanneer de etnisch-culturele ori8ntatie van de leerlingen wordt vergeleken
met die van hun ouders, ontstaat het in tabel 4.1 geschetste beeld.

Hoewel de mate van ori8ntatie op de Turkse en/of de Nederlandse
gemeenschap van de gezinnen verschilt, hebben de ouders met elkaar gemeen
dat ze de algemene normen en waarden die ze zelf van thuis hebben meege-
kregen aan hun kinderen proberen door te geven. In de gezinnen die vooral
Turks-georidnteerd zijn, ligt dit voor de hand. Maar ook de ouders die (in
uiteenlopende mate) oriEntatie op de Nederlandse gemeenschap nastreven,
hechten waarde aan de algemene normen en waarden uit hun land van her-
komst. Deze normen en waarden komen vooral voort uit de Islam, die voor
de ouders (en kinderen) een belangrijk symbool van de Turkse cultuur is. De
religieuze achtergrond en oriintatie komen aan de orde in de volgende
paragraaf. De verwachting ten aanzien van het patroon van etnisch-culturele
orientatie van ouders en leerlingen in tabel 4.1 was dat de ouders en hun
kind zich of in dezelfde cel zouden bevinden of dat er sprake zou zijn van
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'aangrenzende paren', waarbij de leerling meer Nederlands-georianteerd is
dan zijn/haar ouders. In dit verband is de positie van de leerlingen 103 en 304
uitzonderlijk: de ouders zijn vooral Turks- en hun kinderen vooral Neder-
lands-georiiinteerd.

orientatie vooral Turks Turks & vooral Nederlands
leerlingen Nederlands

104,201,202 ouders + leerlingen

102, 203,301, 310, ouders leerlingen

311,313,314

103,304 ouders leerlingen

205,312 moeders vaders + leerlingen

101,106, 107, 204, ouders + leerlingen

206,302,303,305,

306,307,308,309,
315

105,207 ouders leerlingen

Tabel 4.1 Etniscb-culturele oriintatie van de leerlingen en bun ouders

De ouders kunnen met betrekking tot de ontwikkeling van de etnisch-
culturele ori8ntatie van hun kinderen op een aantal punten sturend optreden.
De leerlingen op hun beurt kunnen daarin wel of niet meegaan. De ouders
van de leerlingen 105, 205, 302 en 305 stimuleren hun kinderen om naast
Turkse vrienden ook vrienden in de Nederlandse gemeenschap te maken. De
ouders van leerling 303 sturen hun zoon naar een groot aantal verschillende
(sport)verenigingen (accordeonles, zwemmen, voetbal, karate) om de integra-
tie in de Nederlandse samenleving te bevorderen. De leerlingen die lid zijn
van een Turkse club, zijn de leerlingen 101, 106, 107, 205 en 313. De meeste

leerlingen zijn (ook) lid van een Nederlandse vereniging. De introductie in de
afgelopen jaren van Turkse zenders op de Nederlandse televisie (en/of het
toegenomen bezit van schotelantennes) heeft in het algemeen de oriEntatie
van veel ouders op Turkije versterkt. In een groot aantal gezinnen kibbelen
ouders en kinderen regelmatig over de vraag of naar Turkse of Nederlandse
televisieprogramma's wordt gekeken. Het grotere aanbod aan Turkse pro-
gramma's leidt er volgens de leerlingen in ieder geval toe dat de sfeer thuis
'Turkser' is geworden.

In alle gezinnen worden Turkse en islamitische feesten gevierd. Bij de
leerlingen 206, 303 en 312 wordt ook aandacht besteed aan Nederlandse feesten
en gebruiken, zoals Kerstmis (versierde Kerstboom), Oud en Nieuw, Dieren-
dag, Sinterklaas en/of verjaardagen van de kinderen, vooral ook omdat daar
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op school aandacht voor is. In de gezinnen van de leerlingen 107, 207, 302, 305,
307 en 308 krijgen Nederlandse feesten ook geleidelijk een plaats.

Alle ouders stimuleren dat hun kinderen op de basisschool onderwijs
Turks volgen, omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen "hun eigen
taal leren". In het voortgezet onderwijs worden de kinderen hierin meer vrij
gelaten. Op de taalattitudes van ouders en leerlingen wordt nader ingegaan in
paragraaf 4.8. De deelname aan Korancursussen komt in paragraaf 4.4 ter
sprake. Het alternatief van islamitisch basisonderwijs voor de kinderen
spreekt een aantal ouders wel aan, maar ze zijn er niet toe overgegaan om de
kinderen op de (recent opgerichte) Islamitische basisschool in Eindhoven in
te schrijven, omdat de kinderen inmiddels al op een andere school zaten. De
ouders van leerling 303 hebben de keuze voor islamitisch basisonderwijs
bewust niet gemaakt, omdat ze hun zoon zelf zijn opleidingstraject willen
laten kiezen. De ouders van de leerlingen 305 en 307 vonden een islamitische
basisschoolopleiding "een beetje teveel van het goede" omdat hun kinderen al
Koranlessen volgen. Bovendien, zo zeggen de ouders van leerling 307, zou
islamitisch onderwijs de taalvaardigheid Nederlands van hun dochter niet
bevorderen. De ouders van leerling 315 zouden dat onderwijs een te zware
belasting voor hun dochter vinden en bovendien kunnen volgens hen
godsdienstlessen ook in het weekend gegeven worden. De leerlingen 310 en
311 willen volgens de ouders zelf niet naar een islamitische basisschool. De
meningen van de ouders over het feit dat sommige Turkse ouders hun kind
naar Turkije sturen voor het volgen van voortgezet onderwijs, zijn verdeeld.
Het grootste deel van de ouders wil hier zelf niet toe overgaan, omdat ze
gescheiden zouden worden van hun kinderen, de kinderen hier opgegroeid
zijn, kinderen en/of ouders heimwee kunnen krijgen, of omdat de kinderen
er zelf sterk op tegen zijn. Er zijn ook ouders die denken dat hun kinderen
in Turkije minder kansen hebben. Leerling 311 is een aantal jaren naar
Turkije teruggeweest en dat is zijn ouders en hemzelf slecht bevallen. De
ouders van leerling 107 hebben een andere zoon in Turkije op school zitten,
maar zijn daar absoluut niet gelukkig mee. Er zijn ook enkele ouders die het
idee van een vervolgopleiding in Turkije wel aantrekkelijk vinden, maar
voorlopig de kinderen toch nog in Nederland op school willen laten zitten
(102, 103, 106, 202, 306, 312). Het argument van de vader van leerling 106 voor
vervolgonderwijs in Turkije is dat het zijn eigen terugkeer zou vergemak-
kelijken en vader 312 vindt dat het voor meisjes een goede optie is omdat ze
dan de Turkse normen en waarden beter leren: "Nederlandse meisjes op de
scholen zijn te vrij, waardoor normen en waarden van Turken botsen met
die van Nederlanders". De ouders van leerling 307 hebben, toen hun dochter
groep acht bijna afgesloten had, overwogen om haar terug te laten gaan naar
Turkije, omdat discriminatie en rechts-extremisme in West-Europa hen bang
hebben gemaakt en ze daardoor ook de veiligheid van hun dochter bedreigd
zien. Uiteindelijk hebben ze toch besloten om haar in Nederland te laten
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blijven. Volgens de ouders van de leerlingen 205, 302 en 315 is het noodzake-
lijk dat ouders hun kinderen voor verder onderwijs naar Turkije sturen als
ze zelf concrete plannen hebben om op korte termijn te remigreren. Maar als
de ouders voorlopig in Nederland willen blijven, vinden ze het een slechte
zaak voor de kinderen om gescheiden van hun ouders te leven. Heimwee be-
invloedt de onderwijsresultaten in negatieve zin en als dat leidt tot terugkeer
naar Nederland, hebben de kinderen hier vervolgens opnieuw een achter-
stand op onderwijsgebied.

Tegen het einde van het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs, zeiden
drie leerlingen dat ze best naar Turkije zouden willen voor verder onderwijs:
de leerlingen 102, 107 en 203. De motieven van leerling 102 komen aan de orde
in de volgende paragraaf over religieuze achtergrond en oriEntatie (4.4). Na
afronding van het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs is leerling 203
inderdaad voor vervolgonderwijs naar Turkije gegaan (zie paragraaf 7.3.1).
Leerling 107 was teleurgesteld over zijn eerste jaar in het voortgezet onderwijs
en "droomde daarom over Turkije". De overige leerlingen worden 'afge-
schrikt' door verhalen van andere kinderen over strengere regels op Turkse
scholen, het dragen van schooluniformen, weinig differentiatie in het oplei-
dingsaanbod, minder (vreemde-)talenonderwijs, mogelijke heimweeproblemen
en het feit dat ze in Turkije weinig of geen sociale contacten hebben.

De ouders hebben weinig problemen met de deelname aan buitenschoolse
activiteiten wanneer het om de jongens gaat. Bij de meisjes ligt dit gevoeliger.
De gezinnen waarvan de ouders de meisjes liever niet laten meedoen aan
schoolreisjes en -kampen zijn de gezinnen 103, 104, 202, 203, 306 en 313. Deze

meisjes zijn bijna allemaal dochters van ouders die zich vooral op de Turkse
gemeenschap (willen) richten. In deze gezinnen is het meestal de vader die
sterk gekant is tegen deelname aan buitenschoolse activiteiten door zijn
dochter. Drie van de gezinnen zijn eenoudergezinnen waar de moeder er
alleen voor staat en haar dochter zo beschermd mogelijk wil opvoeden.

Veel ouders hebben alleen de Turkse nationaliteit en hebben geen plannen
om voor henzelf of hun kinderen ook de Nederlandse nationaliteit aan te
vragen (102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 204, 302, 303, 305, 306, 308, 311, 313, 314). In
de gezinnen 205,206 en 315 hebben ouders en kinderen de dubbele nationali-
teit. Verder heeft de vader van leerling 304 zowel de Turkse als de Neder-
landse nationaliteit en heeft leerling 310 alleen de Nederlandse nationaliteit.
In de overige gezinnen bestaan plannen voor het aanvragen van de dubbele
nationaliteit.

Het boven geschetste beeld van de sturing door de verschillende ouders

op etnisch-cultureel gebied komt redelijk goed overeen met de gegevens in
tabel 4.1.

Evaluatie
Wanneer de etnisch-culturele oriEntatie van de ouders en de leerlingen uit dit
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onderzoek vergeleken wordt met die van de gezinnen uit het onderzoek in
Enschede in 1983/1984 van Polman (1987), blijkt dat de ouders van toen
ervan uitgingen dat zijzelf en hun kinderen zich niet hoefden aan te passen
aan de Nederlandse samenleving, aangezien ze van plan waren om terug te
keren naar Turkije. In het onderhavige onderzoek is de etnisch-culturele
oriEntatie van ouders en leerlingen veel gedifferentieerder en is er sprake van
een continuum met aan de ene kant gezinnen waar zowel ouders als kinde-
ren vooral Turks-georienteerd zijn en aan de andere kant gezinnen waar de
ouders zich oriEnteren op beide gemeenschappen en hun kinderen vooral op
Nederland gericht zijn. Evenals in het onderzoek van Polman, spelen echter
in de meeste onderzochte Eindhovense gezinnen algemene islamitische/Turk-
se normen en waarden een rol in de opvoeding. Daarin nemen respect voor
en gehoorzaamheid aan ouders en andere oudere personen een centrale plaats
in. De orientatie van sommige Eindhovense gezinnen op de Nederlandse
samenleving interfereert niet met hun traditionele normen en waarden.

Van der Leij e.a. (1991) onderscheiden, zoals in paragraaf 2.3.2 reeds
uiteengezet is, met betrekking tot etnisch-culturele oriantatie drie groepen
ouders. De grootste groep ouders is gericht op de eigen Turkse gemeenschap
en staat afwijzend tegenover integratie in de Nederlandse samenleving, waar
zij zich gediscrimineerd voelt. Ook in het onderhavige onderzoek is er een
aanzienlijke groep ouders die vooral Turks-georienteerd is. Deze ouders
ervaren eveneens discriminatie van de zijde van Nederlanders. Van der Leij
e.a. onderscheiden verder een tweede groep ouders die Turks-georiiinteerd is,
maar ook op kleine schaal integratie van hun kinderen in de Nederlandse
samenleving nastreeft en een derde, kleine, groep die meer op Nederland
gericht is. In het onderhavige onderzoek lijken deze twee laatste groepen in
feite 66n groep te vormen van ouders die zich, zolang ze in Nederland zijn,
niet alleen op de Turkse maar ook op de Nederlandse gemeenschap richten.
In het onderzoek van Van der Leij e.a. blijken oudere kinderen een meer
uitgesproken etnisch-culturele oriiintatie te hebben dan jongere kinderen. Bij
de oudere kinderen (acht jaar of ouder) zijn de Nederlands-georiEnteerde
kinderen in de minderheid. Ook in het onderhavige onderzoek zegt een vrij
grote groep leerlingen, gevraagd naar hun etnisch-culturele oriEntatie, vooral
Turks-georienteerd te zijn en richt een kleinere groep zich op beide gemeen-
schappen. Een klein aantal leerlingen is Nederlands-georilinteerd. Maar
wanneer in de Eindhovense groep het concrete emisch-culturele keuzepa-
troon van de leerlingen in beschouwing wordt genomen, verwisselen de
aantallen leerlingen van de Turks-geori8nteerde en van de op twee culturen
gerichte groep van plaats. De meeste leerlingen uit het onderhavige onder-
zoek richten zich in hun sociale contacten en vrijetijdsbesteding op zowel de
Turkse als de Nederlandse gemeenschap. Dit beeld komt redelijk overeen
met de resultaten van Aarts (1994) die vaststelt dat Turkse ouders zich in het
algemeen wat meer op de Turkse gemeenschap richten dan op de Nederland-
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se en dat hun kinderen gemiddeld genomen even sterk op beide culturen
gerifht zijn.

Ozguzel (1994) heeft in het kader van onderzoek naar de status en de
ontwikkeling van het vak Turks in het voortgezet onderwijs interviews
gehouden met Turkse leerlingen, hun ouders, docenten Turks en schooldirec-
teuren. De leerlingen die deel hebben genomen aan de interviews, waren
afkomstig uit verschillende leerjaren. Meer dan de helft van de leerlingen
(56.6%) geeft aan later bij voorkeur in Nederland te willen wonen. In de
periode van het basisonderwijs wilde het merendeel van de leerlingen uit het
onderhavige onderzoek een toekomst in Nederland, maar in de brugklas
veranderde een klein aantal meisjes van mening. In verhouding staat in de
Eindhovense groep een groter aantal leerlingen positief tegenover een
toekomst in Nederland. Mogelijk heeft het verschil met de resultaten van
Ozguzel te maken met het feit dat in zijn onderzoek ook oudere leerlingen
van het voortgezet onderwijs betrokken waren, aangezien ook in de Eindho-
vense groep met het vorderen van de leeftijd er een lichte stijging in de
voorkeur voor Turkije te bespeuren valt. In vergelijking met de leerlingen
uit het onderhavige onderzoek zijn de (oudere) leerlingen uit het onderzoek
van Ozgiizel qua sociale contacten en vrijetijdsbesteding wat meer Turks-
georiEnteerd. En alhoewel 84.9% van hen (ook) Nederlandse vrienden heeft,
voelt het merendeel zich toch beter thuis bij Turkse vrienden.

4.4 Religieuze achtergrond en oriEntatie

Introductie
De religieuze achtergrond van alle deelnemende leerlingen is een islamitische,
dat wil zeggen, de Islam is de godsdienst van hun primaire socialisatie. De
vraag is nu in hoeverre de leerlingen in hun religieuze oriantatie voortbou-
wen op hun islamitische achtergrond en welke rol de religie in hun (jonge)
leven speelt. Gezien de leeftijd van de leerlingen kunnen we nog niet spreken
van een volwassen standpunt; het gaat dan ook om ideeEn in ontwikkeling
van de leerlingen over dit onderwerp.

Met betrekking tot de socialisatie van de leerlingen kan de vraag gesteld
worden welke rol de Islam in hun opvoeding speelt en op welke wijze
leerlingen en ouders hun geloof praktizeren. In de vorige paragraaf is
vermeld dat algemene islamitische normen en waarden in veel van de
gezinnen een rol in de opvoeding spelen, maar de intensiteit kan natuurlijk
per gezin verschillen. Opvoeding in religieuze zin hoeft niet alleen in het
gezin plaats te vinden; ouders kunnen ook kiezen voor (aanvulling via)
institutionele vormen. Zo kunnen de leerlingen (korte) godsdienstcursussen
volgen op Koranscholen of meer intensief godsdienstonderwijs op weekend-
internaten. Een in Nederland actueel onderwerp is verder hoe Turkse ouders
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en leerlingen aankijken tegen islamitisch onderwijs (zie vorige paragraaf). In
Eindhoven is dit onderwijs een rede optie, aangezien er in de stad islamitisch
basisonderwijs wordt verzorgd. Maar ook het in de vorige paragraaf al
besproken alternatief van een (vervolg)opleiding in Turkije vanuit religieus
oogpunt, is zeker in de periode van de overgang van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs een aspect dat leerlingen en ouders bezighoudt.

Resultaten
De ouders zijn onder te verdelen in vier groepen waar het gaat om de vraag
hoe belangrijk ze de Islam voor zichzelf en voor hun kinderen achten:
-  een deel van de ouders vindt de Islam zowel voor henzelf als voor hun

kinderen belangrijk   (102,   103,   104,   201,  202,   203,  204,   301).   Voor de ouders   uit
deze categorie speelt de Islam een grote rol in de opvoeding. Ze willen
hun kinderen de normen en waarden van de Islam leren en baseren hun
opvoeding in sterke mate op religieuze regels. Voor de ouders van de
leerlingen 102 en 203 geldt dit nog in sterkere mate dan voor de andere
ouders uit deze groep;

- een grotere groep ouders vindt de Islam met name voor henzelf van
belang, en in iets mindere mate voor de kinderen (101, 106, 107, 206, 207, 304,
306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314). Deze ouders maken de kinderen wel
vertrouwd met de Islam, maar niet zo intensief als de ouders uit de
eerstgenoemde groep. Bovendien vinden sommige ouders uit deze catego-
rie dat religieuze regels in de opvoeding vaak samenvallen met andersoor-
tige regels. De moeder van leerling 313 vindt het jammer dat ze zelf te
weinig van de Islam weet om er haar dochter goed in te kunnen opvoe-
den;

-  verder zijn er ouders die religie op zich wel van belang vinden, maar de
schoolopleiding van hun kinderen laten prevaleren boven godsdienstige
activiteiten daar waar fricties zouden kunnen optreden. Het gaat om de
gezinnen van de leerlingen 105,302, 303,305,307 en 315;

-   tot slot is er het gezin van leerling 205, waar de vader in de opvoeding van
zijn zoon geen enkele rol voor de Islam ziet weggelegd, terwijl de moeder
haar zoon toch enkele godsdienstige waarden wil meegeven. Overigens
zijn zij allebei, evenals de ouders uit de vorige categorie, van mening dat
de schoolopleiding van hun zoon belangrijker is dan godsdienstige activi-
teiten.

De grootste groep leerlingen (vijfentwintig) beschouwt zichzelf als 'gematigd-
islamitisch': ze hebben respect voor de Islam en vinden dat deze godsdienst
goed bij hen past (101, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 204, 206, 207, 301, 303, 304, 305,

306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315). Twee andere leerlingen, 102 en 203,
vinden zichzelf 'streng-islamitisch: Vooral leerling 102 denkt veel na over de
Islam en over de mogelijkheid om zijn leven te wijden aan deze godsdienst,
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bij voorkeur in Turkije. Leerling 302 zegt in zowel Islam als Christendom te
geloven. En leerling 205, ten slotte, Ziet zichzelf als 'kritisch-islamitisch': de
Islam heeft volgens hem goede kanten, maar ook minder goede en niet alles
waI er in de Islam beweerd wordt, is naar zijn mening waar ("een deel berust
op fantasie").

Ten aanzien van moskeebezoek bestaat er waI meer variatie in de groep
leerlingen. De 'streng-islamitische' leerlingen 102 en 203 bezoeken de moskee
heel frequent. Leerling 102 zit op een weekendinternaat om Koranonderwijs
te volgen. Ook leerling 203 zat op zo'n internaat, maar is daar vanwege
heimwee tijdelijk mee gestopt. Ze wil proberen om de draad weer op te
pakken. Voor leerling 102 blijkt het volgen van twee verschillende opleidin-
gen -door de week het reguliere onderwijs en in het weekend (vrijdag tot en
met zondag) het Koranonderwijs- een hele zware belasting, zeker in de
brugklasperiode: "Eigenlijk heb ik steeds teveel in mijn hoofd, ik kan het
allemaal nier meer onthouden en ik haal steeds alles door elkaar. Bovendien
heb ik veel te weinig tijd om twee scholen goed te doen. Ik kan in het
weekend mijn huiswerk voor de Nederlandse school niet maken, en dan heb
ik het soms niet af, terwijl ik daar zelf niet tegen kan. Ik ben vaak ontzet-
tend  moe".

Van de groep leerlingen die zichzelf als 'gematigd-islamitisch' ziet, gaan er
veel regelmatig naar de moskee (101, 105, 106, 107, 201, 202, 204, 207, 301, 303, 304,
305, 307, 308, 309, 312, 313, 315). Met uitzondering van de leerlingen 201, 202, 207,
301 en 313 volgen ze in de moskee enkele uren per week Korancursussen. De
meeste leerlingen gaan graag naar die cursussen waar ze vrienden van school
ontmoeten. Leerling 307 ontmoet er bovendien kinderen uit het dorp in
Turkije waar ze geboren is. Volgens enkele vaders uit het onderzoek worden
meisjes vooral naar deze cursussen gestuurd ten behoeve van de opvoeding
als meisje: op de Koranschool worden de al eerder genoemde, door de Islam

voorgeschreven, normen, waarden en regels nog eens benadrukt door
personen van buiten het gezin. Leerling 312 gaat niet graag naar de cursussen,
omdat ze in haar vrije tijd liever andere dingen doet. De leerlingen 201 en 207
hebben vroeger wel aan Korancursussen deelgenomen, maar zijn er inmiddels
mee opgehouden. Leerling 313 heeft vroeger op een weekendinternaat
gezeten, maar is daar vanwege heimwee mee gestopt.

Vier andere leerlingen uit de 'gematigd-islamitische' groep, 103, 104, 206 en
314, gaan heel weinig naar de moskee, eigenlijk alleen op feestdagen. Volgens
hen leidt dit wel eens tot opmerkingen van mede-gelovigen (die zichzelf
geloviger vinden) als "Jullie komen met de ramadan alleen naar hier om te
eten, maar verder doen jullie niets    aan de Islam". Ook leerling    302    gaat

weinig naar de moskee, omdat haar ouders vinden dat ze het op school al
druk genoeg heeft. Leerling 206 overweegt om zich alsnog in te schrijven
voor de korte Korancursussen.
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Dan zijn er nog vier leerlingen die nooit naar de moskee gaan. Leerling 205
hoeft niet naar de moskee omdat zijn vader dat niet nodig vindt en omdat
het, vanwege de zware belasting, nadelig zou kunnen zijn voor zijn school-
prestaties. Leerling 306 zegt dat ze de Koranlessen niet kan bijhouden en de
leerlingen 310 en 311 willen niet naar de moskee en ook niet naar de gods-
dienstlessen.

Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, staan sommige ouders positief
tegenover islamitisch onderwijs, maar hebben ze hun kinderen toch niet van
school laten wisselen toen er in Eindhoven een islamitische basisschool werd
opgericht.

Ook het alternatief van een vervolgopleiding in Turkije en de argumenten
pro en contra zijn in de vorige paragraaf aan de orde geweest. Sommige
ouders menen dat religieuze overwegingen in het algemeen een minder grote
rol spelen dan bijvoorbeeld argumenten als het in korte tijd verbeteren van
de taalvaardigheid Turks van de leerlingen. In het geval van meisjes is
volgens de ouders de reden wel vaak om hen meer volgens de regels van de
Islam te kunnen opvoeden en hen zo tevens voor te bereiden op een eventu-
eel huwelijk. De enige leerling die om godsdienstige redenen een opleiding in
Turkije zou willen volgen is leerling 102. Hij zou graag naar een stedelijke
religieuze opleiding in Turkije gaan, maar wordt afgeschrikt door mogelijke
heimweegevoelens en het feit dat het onderwijs er in het Engels wordt
gegeven.

Evaluatie
In het onderzoek van Polman (1987) in Enschede is de mate van godsdien-
stigheid van de ouders, net als in het Eindhovense onderzoek, verschillend.
Toch gaat zowel in het Enschedese als in het Eindhovense onderzoek een
vrij groot aantal kinderen naar Koranlessen. Het belangrijkste verschil tussen
de twee onderzoekspopulaties in dit verband is dat het onderhavige onder-
zoek gezinnen bevat waarin de schoolopleiding van de kinderen van groter
belang wordt geacht dan godsdienstige activiteiten.

Ook in het onderzoek van Van der Leij e.a. (1991) blijken veel ouders een
deel van de religieuze opvoeding van hun kinderen over te dragen aan de
godsdienstleraren van de Korancursussen. Zoals ook in het onderhavige
onderzoek het geval is, gaan de meeste leerlingen uit het onderzoek van Van
der Leij e.a. met plezier naar de Koranlessen. De deelname aan de cursussen
is echter deels afhankelijk van de persoon van de imam en zijn gedrag
tegenover de kinderen. In het Eindhovense onderzoek spelen bij enkele
vaders dergelijke overwegingen ook een rol. E6n van de vaders uit het
onderzoek van Van der Lei j e.a. wit niet dat zijn kinderen naar de moskee
gaan omdat hij niet wil dat ze geidentificeerd worden met "de ongeletterde
plattelandsmensen die daar komen" (Van der Leij e.a., 1991:32). Ook in de
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Eindhovense groep is dit gevoel geuit: "Ik kan mijn kinderen zelf wel leren
om de Koran te lezen".

4.5 Sociaal-economische gezinssituatie

Introductie
Twee belangrijke indicatoren ter bepaling van de sociaal-economische positie
van de gezinnen waartoe de leerlingen behoren zijn het opleidingsniveau en
het beroepsniveau van hun beide ouders. Aangezien de ouders, afhankelijk
van de leeftijd waarop zij geEmigreerd zijn, zowel in Turkije als in Neder-
land bepaalde beroepen en/of bepaalde opleidingen (gehad) zouden kunnen
hebben, zijn beroeps- en opleidingsniveau in beide fases van hun leven van
belang. Een ander argument om te kiezen voor het mede in de beschouwing
betrekken van de sociaal-economische positie in Turkije is dat de informatie
over beroep en met name scholing in Turkije een genuanceerder beeld kan
opleveren dan uitsluitend de gegevens over de situatie in Nederland. Zoals in
hoofdstuk 2 is opgemerkt, komen de sociaal-economische verschillen tussen
Turken onderling minder duidelijk uit de in Nederland gehanteerde beroeps-
en opleidingsschalen naar voren. Ten aanzien van het beroepsniveau van de
ouders zijn derhalve beroepen en banen in zowel Turkije als Nederland van
belang en bij opleidingsniveau gaat het om basisonderwijs, vervolgonderwijs
en eventuele cursussen in beide landen.

Een derde indicator voor de sociaal-economische status van het gezin is de
woonsituatie. Aspecten van de woonsituatie zijn bijvoorbeeld type huis/
straat/wijk, de beschikbaarheid van een eigen (slaap)kamer voor de leerling
en de mate van tevredenheid van het gezin met de woonsituatie.

Resultaten
Zoals in de algemene karakterisering van de ouders in paragraaf 3.3.2 is
beschreven, hebben de meeste ouders alleen in Turkije onderwijs genoten.
De indeling van de ouders op basis van de eerste indicator voor sociaal-
economische status, opleidingsniveau, is dan ook allereerst gebaseerd op de
genoten opleiding in Turkije (zie voor een overzicht van het Turkse onder-
wijssysteem: Peters, 1982; Aarts, 1994). Er zijn vijf niveaus te onderscheiden:
-    beide ouders (of in bet geval van de emoudergezinnen een ouder) bebben geen

basisonderivijs gevolgd (opleidingsniveau I).
De ouders van de leerlingen 202, 207 en 313 vallen in deze categorie: noch
de alleenstaande moeders van de leerlingen 202 en 313, noch de ouders van
leerling 207 hebben basisonderwijs gevolgd.

- din ouder beeft uitsluitend basisonderuijs gevolgd en deze opleiding ook
afgerond en de andere ouder beeft geen of onvolledig basisonderutijs (oplei.
dingsniveau II).
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Tot deze groep behoren de ouders van de leerlingen 102, 104, 107, 201, 301,
310 en 315. In al deze gezinnen is het steeds de vader die hel: basisonderwijs
geheel heeft doorlopen en de moeder die geen (102, 104, 107, 301, 310, 315) of
onvolledig (201) basisonderwijs heeft gevolgd.

-  beide ouders (of in bet geval van de eenoudergezinnen een ouder) bebben
uitsluitend basisondenvijs gevolgd en bebben dit ook voltooid (opleidingsni-
veau III).
Deze situatie is van toepassing op de ouders van de leerlingen 103, 206, 302
en 311 en op de alleenstaande moeder van leerling 306.

-   een van de ouders beeft op de driejarige "orta okul" (middenscbool) gezeten en
deze opleiding al dan niet voltooid; deze ouder is in bet gezin tevens de ouder
met de boogste opleiding (opleidingsniveau IV).
De vaders van de leerlingen 105, 203, 308, 309, 312 en 314 hebben hooguit
twee jaren middenschool gevolgd. Van de leerlingen 101, 106, 204, 305 en 307
hebben de vaders de middenschool afgemaakt, maar daarna geen verder
voortgezet onderwijs genoten. De moeders van de leerlingen 101, 105, 204,
305, 307, 309 en 312 hebben een basisschoolopleiding voltooid. De moeder
van 101 heeft dit in Duitsland gedaan. De moeder van leerling 203 heeft
wel basisonderwijs gevolgd, maar dit niet afgemaakt. De overige drie moe-
ders zijn niet naar de basisschool geweest (106, 308, 314).

- minimaal een van de ouders beeft na de middenscbool verder voortgezet
ondenvijs gevolgd en deze ouder is in bet gezin te·uens de ouder met de
boogste opleiding (opleidingsniveau V).
Drie ouderparen vallen in deze categorie. De vader van leerling 304 is na
de middenschool naar een beroepslyceum gegaan en heeft daar twee jaar
gezeten. Zijn vrouw heeft geen (basis)onderwijs genoten. De vader van
leerling 303 heeft na de middenschool een opleiding op een beroepslyceum
voltooid. Zijn vrouw heeft precies hetzelfde opleidingstraject afgelegd en
beide ouders hebben dus een vergelijkbaar opleidingsniveau. De vader van
leerling 205, ten slotte, heeft als hoogst genoten opleiding het algemeen
lyceum; zijn vrouw heeft, evenals de moeder van leerling 303, een beroeps-
lyceum gevolgd. De twee laatstgenoemde ouderparen, 205 en 303, zijn dus
de ouders met het hoogste opleidingsniveau van de totale groep ouders.

Wanneer geinventariseerd wordt wat de ouders vervolgens in Nederland nog
aan onderwijs genoten hebben, ontstaat het volgende beeld. De vaders van de
leerlingen 311 en 312 hebben enkele jaren Nederlands onderwijs gevolgd,
respectievelijk in een opvangklas voor zij-instromers (twee jaar) en in een
vormingsinstelling (twee jaar). Ook de moeders van de leerlingen 102 en 309
hebben kort in Nederland op school gezeten, de eerste in een opvangklas
voor zij-instromers (een jaar) en de tweede in het LBO (twee jaar). Deze vier
ouders zijn de enigen die in Nederland op school hebben gezeten.

Een aantal ouders heeft op een andere wijze ervaring opgedaan met
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Nederlands onderwijs, namelijk door middel van het volgen van cursussen.
Van de leerlingen 102, 205 en 303 hebben beide ouders cursussen Nederlands
gevolgd. Ook de alleenstaande moeders van de leerlingen 306 en 313 hebben
aan cursussen Nederlands meegedaan. Dit soort cursussen is verder gevolgd
door de vaders van 101,105,106,107,305 en 315 (de laatste heeft priv61essen
gehad) en door de moeders van de leerlingen 301,307 en 312. Bij de vader van
leerling 107 ging het om een verplichte bedrijfscursus. Behalve cursussen
Nederlands, hebben enkele ouders ook andere cursussen gevolgd. De vaders
van de leerlingen 102 en 312 hebben specifieke beroepscursussen gevolgd en de
vader van leerling 205 heeft een (vakbonds)kaderopleiding genoten. De
moeders van de leerlingen 310 en 313, die geen basisschoolopleiding hebben
genoten, hebben in Nederland aan een (Turkse) alfabetisatiecursus deelgeno-
men. De ouders van de leerlingen 205 en 303, die in vergelijking met de
andere ouders het hoogste niveau van opleiding in Turkije hebben, springen
er ook in het overzicht van opleidingen en cursussen in Nederland opvallend
Uit.

De tweede indicator voor sociaal-economische status is het beroepsniveau van
beide ouders. Een deel van de ouders had in Turkije v66r de emigratie geen
baan (soms ten gevolge van hun jonge leeftijd), een ander deel werkte als
landarbeider -soms op een stukje grond van de familie- of als produktiemede-
werker. Ouders die een ander beroep uitoefenden, waren de vader en moeder
van leerling 201 (ambachtslieden), de moeder van 303 (peuter-/kleuterleidster),
de vader van 304 (timmerman) en de vader van leerling 312 (administratief
medewerker   in een dokterspraktijk). In Nederland kunnen de ouders   qua

beroep/baan in drie niveaus ingedeeld worden:
-     beide ouders  (of in bet geval van de eenoudergezinnen een ouder)  bebben geen

baan buitensbuis (beroepsniveau A).
De ouders van de leerlingen 103, 104, 106, 107, 202, 203, 206, 207, 301, 302, 303, 304,

305, 306, 310, 313 en 314 hebben geen werk buitenshuis. De vrouwen zijn
meestal huisvrouw, de mannen ontvangen om uiteenlopende redenen een
bepaalde vorm van uitkering.

-  een van de ouders beeft een baan, de andere ouder werkt niet buitensbuis
(beroepsniveau Bl).
Deze situatie is van toepassing op de ouders van de leerlingen 102, 105, 201,

204, 205, 307, 308, 309, 312 en 315. Met UitZOndering van de leerlingen 204 en
308, zijn het de vaders die de banen buitenshuis hebben. Het gaat meestal

om produktiewerk.
-   beide ouders bebben een baan (beroepsnivealt 82).

De ouders van de leerlingen 101 en 311 werken allebei buitenshuis, voorna-
melijk als produktiemedewerkers.

Het derde beroepsniveau is B2 (en niet CD genoemd, om aan te geven dat
ouders dit niveau niet per definitie als wenselijker en meer statusrijk dan



112 Hoofdstuk 4

niveau  B 1  hoeven te beschouwen.

In tabel 4.2 zijn de gegevens over opleiding (in Turkije) en beroep/baan (in
Nederland) in schema gezet.

beroepsniveau                                        A                                                                  B l                               |                          B2

opleidingsniveau                                                           i

I                   202,207,313                 -        4

H 104,107,301,310
102, 201,315        

III                       103, 206, 302, 306 i 311

IV                   106,203, 305, 314 105,204, 307,308,  | 101

309,312            
V 303,304 205

Toelichting

Opleidingsniveau:
I   - ouders geen basisonderwils;
II   - een ouder voltooid basisonderwijs, ander geen/onvolledig basisonderwijs;
m  - ouders voltooid basisonderwijs;
IV - een ouder (al dan niet voltooide) middenschool;
V   - minimaal een ouder (al dan niet voltooid) voortgezet onderwijs na middenschool.
Beroepsniveau:
A  - ouders geen baan;
Bl  - een ouder baan;
B2 - beide ouders baan.

Tabel 4.2   Opleidingsnweau Turkije en beroepsnweau Nederland van de ouders

Wat in algemene zin opvalt is dat van de vijftien gezinnen uit de 'lagere'
opleidingscategoriefn I-III Glechts) vijf ouders in Nederland een baan hebben.
In de veertien gezinnen uit de 'hogere' opleidingscategorie8n IV en V hebben
daarentegen negen ouders een baan. Verder kan geconstateerd worden dat de
vaders die in Nederland op school gezeten hebben en/of aanvullende
specifieke beroepscursussen en kaderopleidingen gevolgd hebben tot degenen
behoren die een baan hebben. Van de in totaal negen vaders die cursussen
Nederlands hebben bezocht, hebben er vijf een baan. De vier moeders die
een baan hebben, hebben geen van allen een cursus Nederlands gevolgd.

Meer specifiek zijn de ouders uit het onderzoek op basis van de gegevens
in tabel 4.2, wat betreft de gecombineerde indicatoren opleidings- en beroeps-
niveau, in vier groepen in te delen. De eerste, qua status laagste groep zijn de
ouders in de cellen I.A, H.A en III.A: in die gezinnen hebben beide ouders
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een relatief lage opleiding en heeft geen van beiden een baan buitenshuis. De
tweede groep betreft de ouders uit de cellen II.Bl en III.B2: ouderparen met
een relatief lage opleiding, maar met 66n of twee banen buitenshuis. De
derde groep wordt gevormd door de ouders uit de cellen IV.A en V.A:
ouders met een in verhouding hogere opleiding, maar geen banen buitens-
huis. De vierde, qua status hoogste groep, zijn de ouders uit de cellen IV.Bl,
IV.82 en V.Bl: ouders met een relatief hoge opleiding en 66n of twee banen
buitenshuis. De statuspositie van de eerste en de vierde groep is duidelijk. De
bepating van de volgorde in status van de tweede en derde groep is inge-
wikkelder: voor beide mogelijke rangordeningen valt iets te zeggen. De
beslissing om de groep ouders 'hoge opleiding/geen baan' een hogere status
toe te kennen dan de groep ouders 'lage opleiding/baan', is uiteindelijk
ingegeven door het feit dat een aantal ouders uit de cellen IV.A en V.A wel
een baan had, maar recent werkloos geworden is.

De derde indicator van sociaal-economische status is de woonsituatie van het
gezin. Het type huis/straat/wijk laat tussen de gezinnen uit het onderhavige
onderzoek geen grote verschillen zien. Hoewel de drie buurten uit het
onderzoek qua sociaal-economische status vergelijkbaar zijn (zie 3.3.3),
verschilt de mate van tevredenheid met de woonsituatie toch vooral per
buurt: de ouders van de leerlingen van de Vincent van Goghschool hebben
veel klachten over de verminderde leefbaarheid in hun buurt mede ten
gevolge van de daar geconcentreerde prostitutie. Het merendeel van de
ouders is overigens in die buurt komen wonen voordat de prostitutie zich
daar begon te concentreren. De beschikbaarheid van een eigen kamer voor
de leerlingen komt aan de orde in paragraaf 4.7. Wat hier nog vermeld kan
worden, is dat de ouders van leerling 307 van plan zijn om naar een andere
wijk te verhuizen, waar ze een groter huis kunnen krijgen zodat de kinderen
ieder een eigen kamer hebben.

De sociaal-economische status van de ouders uit dit onderzoek wordt vooral
bepaald door hun opleidings- en beroepsniveau. De woonsituatie van de
gezinnen blijkt minder onderscheidend te zijn. De indeling naar opleidingsni-
veau in Turkije en beroepsniveau in Nederland, zoals gepresenteerd in tabel
4.2, is voor de ouders uit dit onderzoek een betere indeling dan de traditio-
nele indelingen die in Nederland bijvoorbeeld door het CBS en het ITs
gehanteerd worden. Deze traditionele indelingen zijn voor de ouders uit het
onderhavige onderzoek niet bruikbaar, omdat ze in vergelijking met Neder-
landers een laag opleidings- en beroepsniveau hebben, waarvoor in de
traditionele indelingen onvoldoende gedifferentieerd wordt; de verschillen
tussen de ouders onderling kunnen in die indelingen niet zichtbaar gemaakt
worden. Met de in dit onderzoek ontwikkelde indeling is dat wel mogelijk.
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Evaluatie
In het onderzoek van Polman (1987) hebben de moeders 6f geen onderwijs
genoten 6f alleen een (al dan niet voltooide) basisschoolopleiding. In het
onderhavige onderzoek zien we hetzelfde patroon, maar daar hebben twee
moeders na het basisonderwijs nog vervolgonderwijs genoten (zowel midden-
school als beroepslyceum). De vrouwen uit het Enschedese onderzoek die
onderwijs hebben gevolgd, hebben dat in Turkije gedaan. Ten tijde van het
onderzoek volgde een van de vrouwen zonder opleiding in Enschede een
cursus alfabetisering in de Turkse taal. In het Eindhovense onderzoek hebben
twee vrouwen (kort) in Nederland op school gezeten en heeft een aantal
vrouwen cursussen Nederlands (acht vrouwen) of (Turkse) alfabetisatiecursus-
sen  gevolgd (twee vrouwen).  In het Eindhovense onderzoek  is de opleiding
van de vaders gemiddeld hoger dan die van de mannen uit het Enschedese
onderzoek. In de Eindhovense groep hebben bovendien twee vaders in
Nederland op school gezeten en hebben er tien in Nederland aan een of
meer cursussen deelgenomen. Geconstateerd kan worden dat op het moment
van afname van de twee onderzoeken de ouders uit het meer recente onder-
zoek in Eindhoven gemiddeld een hoger opleidingsniveau hebben en een
aantal van hen bovendien enige ervaring heeft kunnen opdoen met Neder-
lands onderwijs en/of Nederlandse cursussen.

Het percentage mannen met een betaalde baan is in het onderhavige
onderzoek iets hoger dan in het onderzoek in Enschede. De mannen in
Enschede hebben werk in de textielindustrie, terwijl de mannen uit het
Eindhovense onderzoek in verschillende industriBle sectoren produktiewerk
verrichten. In beide onderzoeken heeft een klein percentage vrouwen een
baan buitenshuis. Alhoewel het opleidingsniveau in de Eindhovense groep
ouders gemiddeld hoger ligt, is het percentage werkhebbenden niet aanzien-
lijk hoger dan in de Enschedese groep.

De woonsituatie van de gezinnen uit het onderhavige onderzoek verschilt
in twee opzichten van die van de Enschedese gezinnen. De Eindhovense
Turkse gezinnen wonen in eengezinswoningen, terwijl in de Enschedese
situatie een deel van de gezinnen een flatwoning had. De leefbaarheid van de
drie betreffende Eindhovense buurten lijkt wat minder dan van de toenmali-
ge woonomgeving uit het Enschedese onderzoek.

4.6 Gezinskenmerken en orientatie op de samenleving

Introductie
In de vorige paragraaf is de sociaal-economische gezinssituatie van de leerlin-
gen beschreven. Een leerling heeft echter niet alleen te maken met de sociaal-
economische situatie thuis, maar ook met de opbouw en de structuur van

het gezin en de opvoeding die zijn ouders hem geven.
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Een leerling kan opgroeien in een gezin met twee ouders, maar er zijn ook
leerlingen die afkomstig zijn uit eenoudergezinnen. Leerlingen kunnen
relatief jonge ouders of juist wat oudere ouders hebben. Ze kunnen enig kindzijn of een bepaalde plaats innemen tussen broers en/of zussen. Er kan
sprake zijn van een rustige, evenwichtige gezinssituatie, maar het is ook
mogelijk dat er in het gezin grote problemen spelen.

Ouders voeden hun kinderen op volgens ideean die zij zelf belangrijk
vinden. In de immigratiesituatie waarin de ouders uit dit onderzoek zich
bevinden, is het de vraag in hoeverre ze hun kinderen op dezelfde wijze
willen/kunnen opvoeden als zij zelf als kind in Turkije zijn grootgebracht.
In sommige gezinnen zijn beide ouders betrokken bij de opvoeding van hun
kinderen, in andere gezinnen besteedt de ene ouder meer tijd aan opvoeding
en school dan de andere. Ouders geven hun kinderen bepaalde normen en
waarden mee, koesteren mogelijk bepaalde verwachtingen over de toekomst
van hun kinderen en hebben hun eigen wensen en ideein over de school-
loopbaan van hun kinderen.

Sommige leerlingen zullen thuis moeten helpen bij huishoudelijke taken,
voor andere leerlingen speelt dat misschien minder. Ouders kunnen hierbij
onderscheid maken tussen jongens en meisjes. Er zijn leerlingen die thuis een
eigen (slaap)kamer hebben, maar er zijn er ook die een kamer delen met
broers of zussen. Interesses en vrijetijdsbesteding van ouders en kinderen
zullen in het ene gezin een ander karakter hebben dan in het andere.

De leerlingen ontwikkelen voorts een orientatie op de wereld om hen
heen. De vrije tijd die de leerlingen doorbrengen met gezinsgenoten en
vrienden kan ingevuld worden met tal van bezigheden. Voor de ene leerling
neemt de schoolopleiding een belangrijker plaats in zijn (dagelijks) leven in
dan voor de andere. En natuurlijk beginnen leerlingen op deze leeftijd na te
denken over wat zij voor toekomst voor zichzelf wensen in Turkije of
Nederland. Het is mogelijk dat de orientatie van de leerlingen, de vrienden-
kring en de vrijetijdsbesteding veranderen ten gevolge van de overstap naar
het voortgezet onderwijs waar ze immers te maken krijgen met nieuwe
klasgenoten, leraren, ideeEn en activiteiten.

Resultaten
De meerderheid van de leerlingen komt uit een volledig gezin. Van leerling
202 is de vader overleden toen zij een half jaar oud was. Van de leerlingen 306
en 313 zijn de ouders gescheiden. Deze twee leerlingen wonen bij hun
moeder. De moeder van leerling 313 is hertrouwd met een Turkse man, maar
zegt haar dochter alleen Op te voeden (de stiefvader is om deze reden niet in
het onderhavige onderzoek betrokken). De gezinnen 202, 306 en 313 worden
hier aangeduid als 'eenoudergezinnen'. Ook de ouders van de leerlingen 304,
310 en 312 leven echter gescheiden. Deze leerlingen wonen eveneens bij hun
moeders, maar de vaders participeren toch in dit onderzoek, omdat zij nog



116 Hoofdstuk 4

betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. De vader van leerling 304
probeert ondanks de scheiding de vaderrol te blijven vervullen. De ouders
van leerling 310 leven economisch gescheiden en bij het ouderpaar 312 is de
scheiding in de praktijk nog geen feit. De gezinnen 304, 310 en 312 worden in
het onderhavige onderzoek niet aangeduid als eenoudergezinnen (de betref-
fende ouders beschouwen hun gezin   ook   niet   als een eenoudergezin).   Ten
slotte is er nog de gezinssituatie van leerling 309. De vader van deze leerling
heeft in de periode van het onderhavige onderzoek zijn vrouw verlaten en is
kort daarna hertrouwd. De moeder van leerling 309 heeft ten gevolge hiervan
grote emotionele problemen. De gegevens van de vader van leerling 309 zijn
nog in het onderzoek betrokken. De moeders uit de officiele en niet-officiBle
eenoudergezinnen verkeren als alleenstaande Turkse vrouwen in een groot
sociaal isolement, dit in tegenstelling tot de andere gezinnen waar het contact
met Turkse familieleden, vrienden en kennissen zowel binnenshuis als
buitenshuis heel intensief is.

Van twee leerlingen zijn beide ouders jonger dan 31 jaar (101, 312). Vijftien
leerlingen hebben ouders in de leeftijd tussen 31 en 40 jaar (102, 104, 105, 203,
204, 205, 206, 303, 304, 306, 309, 310, 311, 313, 315). Van de leerlingen 305 en 307 zijn
de vaders tussen 31 en 40 jaar en de moeders jonger dan 31. De ouders 103,
107, 202, 302 en 314 bevinden zich in de leeftijdscategorie van 41 tot 50 jaar.
Van de leerlingen 106 en 201 is de moeder tussen 41 en 50 jaar en de vader
tussen 31 en 40. Van de ouders van de leerlingen 207 en 308 is de vader boven
de 50 en de moeder tussen 41 en 50. In het gezin 301, ten Slotte, is de vader
55 en de moeder 36 jaar.

De meeste leerlingen komen uit een gezin van vier kinderen of minder.
Alleen de leerlingen 103, 107, 202, 207, 301, 304 en 314 komen uit gezinnen van
vijf kinderen of meer. Leerling 205 was aan het begin van het onderzoek enig
kind, maar begin 1993 heeft hij er een zusje bij gekregen. Inclusief leerling
205 zijn tien leerlingen de oudste thuis (101,102,203,205,303,305,307,309,311,
312). Zes leerlingen zijn de jongste: 106, 107, 202, 204, 207 en 306. Leerling 308
heeft een tweelingbroer. In de gezinnen van de leerlingen 101 en 203 waren
ten tijde van het onderzoek inwonende personen.

In een aantal gezinnen spelen problemen waarmee ook de kinderen gecon-
fronteerd worden. In de gezinnen 304, 310 en 312 zijn (grote) problemen in de
relatie tussen beide ouders. De problemen in het gezin van leerling 309 zijn
boven vermeld. In het gezin van leerling 311 spelen ook relatieproblemen en
kent de vader dermate grote persoonlijke problemen dat de kinderen daar in
hun persoonlijk functioneren door belemmerd worden. Leerling 306, van wie
de ouders gescheiden zijn, heeft weinig contact met haar vader; zij heeft het
heel moeilijk met de scheiding tussen haar ouders. Ook leerling 313 heeft
grote problemen met de nieuwe situatie thuis: na de scheiding van haar
ouders zijn haar twee broers en haar enige zus naar Turkije gebracht, waar
zij opgevangen zijn door de oma van vaders kant. Leerling 313 woont nu
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alleen bij haar moeder, die inmiddels hertrouwd is. Ze zijn halverwege de
onderzoeksperiode verhuisd, omdat de moeder zoals haar dochter zegt "in
een wijk met minder buitenlanders en minder roddel over haar privbsituatie
wilde wonen".

De ouders uit dit onderzoek hebben zelf in Turkije een opvoeding genoten,
waarin ze hebben geleerd te functioneren als lid van een groep en hun rol te
spelen binnen de gemeenschap. Deze opvoeding verschilt wezenlijk van de
opvoeding die in westerse landen zoals Nederland met name in de hogere
sociale milieus en in het onderwijs als ideaal wordt gezien. In deze westerse
opvoeding leren kinderen te functioneren als individu met een eigen persoon-
lijkheid. De Turkse ouders proberen in Nederland hun kinderen op dezelfde
wijze op te voeden als zij zelf opgevoed zijn, maar ervaren dat dat niet altijd
tot het gewenste resultaat leidt. Veel ouders worden hierdoor onzeker.

In elf gezinnen (102, 103, 104, 201, 202, 203, 301, 304, 310, 311, 314) proberen de
ouders in de opvoeding van hun kinderen vast te houden aan de tradities
zoals ze die van hun ouders hebben geleerd en vanuit hun eigen jeugd
kennen, omdat ze enerzijds niet precies weten wat en hoe ze zouden willen
veranderen en anderzijds bevreesd zijn dat veranderingen in de opvoeding tot
gevolg kunnen hebben dat hun kinderen zich niet zo gedragen als in de
Turkse gemeenschap verwacht wordt. Dan is er een groep ouders die zegt
wat meer vrijheidsgraden in de opvoeding van hun kinderen te willen
aanbrengen, maar in de praktijk blijken deze veranderingen beperkt en veelal
ad hoc te zijn (101, 105, 106, 107, 204, 206, 207, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313). De
ouders die nadrukkelijk trachten om -zolang ze in Nederland verblijven- de
opvoeding van hun kinderen af te stemmen op de Nederlandse samenleving,
zijn de ouders van de leerlingen 205, 303 en 315.

In de meeste gezinnen zijn de opvoedingstaken verdeeld. De moeder is
vooral thuis met de kinderen bezig. Ze verzorgt de kinderen en bespreekt de
meer alledaagse zaken met hen. De vader voelt zich hoofdverantwoordelijk
voor de opvoeding, stippelt de grote lijnen van de opvoeding uit en regelt
zaken buitenshuis, zoals bijvoorbeeld de contacten met school, verenigingen
en moskee. De contacten met school worden ook vaak onderhouden door
oudere broers en zussen. In een aantal gezinnen zijn echter beide ouders
sterk betrokken bij de opvoeding van hun kinderen: 105, 205, 206, 302, 303, 305,
307, 308, 309 en 315. In de drie eenoudergezinnen is de situatie anders. Leerling
202 wordt opgevoed door haar moeder en haar oudere zussen en broer. In de
twee andere eenoudergezinnen worden de leerlingen voornamelijk opgevoed
door de nnoeder.

Alle meisjes worden thuis ingeschakeld in het huishouden. De jongens die
thuis ook moeten meehelpen, zijn 102 en 314. De jongens 205, 303, 305 en 308
doen zo nu en dan huishoudelijke karweitjes, omdat ze dat zelf leuk vinden.
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In de periode waarin de leerlingen in groep acht zaten, hadden er elf een
eigen slaapkamer, waar ze tevens (in rust) hun huiswerk konden maken (104,
204, 205, 206, 207, 303, 305, 310, 311, 313, 315). Toen de leerlingen naar de brugklas
gingen, kregen er nog vilf de beschikking over een eigen kamer (101, 102, 201,
302,307).

De leerlingen met een grote vriendenkring zijn 105, 107, 202, 204, 206, 207, 301,
304, 305, 307, 311 en 315. Twee leerlingen met weinig vrienden zijn 102 en 203;
zij voelen zich vrij eenzaam en worden bovendien (op schooD vaak gepest.
De overige leerlingen hebben "gewoon enkele goede vrienden". De jongens
304, 310, 311 en 314 en de meisjes 104 en 313 zeggen zelf vaak andere kinderen te
pesten. De vier genoemde jongens zijn bovendien in hun vrije tijd vaak tot
laat in de avond op straat te vinden en veroorzaken in de buurt nogal wat
overlast. Veel leerlingen hebben in de buurt en op school wel eens te maken
met discriminatie op grond van hun Turkse herkomst, maar zeggen dat
Nederlandse kinderen en jongeren meestal discriminerende opmerkingen
maken wanneer er al ruzie is en er gezocht wordt naar scheldwoorden.
Leerling 203 zegt daarover: "Het is maar net hoe het ze uitkomt. Soms is het
'dikke, kleine dwerg' en soms wordt er 'turbo-turk' geroepen". Een aantal
leerlingen is ervan overtuigd dat Nederlanders ook positieve aspecten zien in
de aanwezigheid van Turken in Nederland. "Ik denk dat winkelbazen wel
blij zijn met al die Turken. Turken kopen veel brood. Nederlanders zeggen
altijd:  'Doet  u  maar een halfje'. Turkse mensen kopen  acht of negen broden.
Zonder ons waren ze allang failliet", zegt leerling 207. In het voortgezet
onderwijs heeft leerling 307 (zonder dat haar ouders dat wisten) een tijd een
Nederlands vriendle gehad; inmiddels heeft ze een nieuwe Nederlandse
vriend.

Een groot deel van de leerlingen houdt zich in de vrije tijd, naast het
maken van huiswerk (zie 4.7), bezig met verschillende activiteiten, zoals
buiten spelen, sportbeoefening, lezen, televisie kijken en met de computer
spelen. Leerlingen die graag lezen zijn 105, 205, 303, 308 en 315 en tekenen is een
hobby van 308, 312, 315 en vooral 105. Drie leerlingen (105, 302, 310) verzorgen
graag dieren (bijvoorbeeld bij Nederlandse buren). De groep leerlingen die in
de vrije tijd voornamelijk televisie kijkt, bestaat uit 202, 203, 302, 306 en 313
(allen meisjes). Toen de leerlingen in de brugklas zaten, vond een aantal van
hen het leuk om na school en in het weekend "in de stad rond te hangen";
het gaat om de jongens 101, 107, 204, 301, 304, 310, 311 en 314 en om de meisjes
104, 302, 307 en 312. Vier jongens die nadrukkelijk geen behoefte hebben aan
rondhangen in de stad, zijn 205, 303, 305 en 308. Met name de moeder van
leerling 303 probeert haar zoon met alle mogelijke middelen van de straat te
houden en een beschermde opvoeding te geven. De meeste leerlingen zijn bij
minstens 66n club of vereniging. De meest actieve verenigingsleden zijn de
leerlingen 101, 106, 205, 303, 311, 313 en 314. Acht leerlingen zitten op dit
moment niet bij een club  (103,201,202,203,206,305,307,308). Bij veel leerlingen
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gaat het bij het verenigingsleven voornamelijk om sportclubs en spelletjes-
clubs. Leerlingen die (daarnaast) ook nog actief zijn in een ander soort

vereniging, zijn:
205,  303, 313 (muziek  en  dans);

-        102,  205,  309,  311, 315 (computer);
302, 306, 312 (naaien).

Enkele ouders proberen hun kinderen te stimuleren tot het lezen van boeken
en hebben zelf de kinderen ook altijd voorgelezen: 105,205,206,302,303,305,307
en 309. De moeder van leerling 315 stimuleert haar dochter tot lezen, maar
kan de kinderen niet voorlezen omdat zij zelf niet heeft leren lezen.

De meeste ouders hopen dat hun kind later een goede baan zal vinden en
niet zoals zijzelf in een fabriek terechtkomt of werkloos zal zijn. Ook
vinden zij het belangrijk dat hun kinderen zullen leven volgens de normen,
waarden en gedragsregels die zij hen als ouders hebben geleerd. Enkele
ouders benadrukken in hun opvoeding het belang van een gedegen schoolop-
leiding (102, 105, 107,205,206,303,305,307,315).

Veel leerlingen hebben al een idee over wat ze later willen gaan doen. Een
aantal jongens wit een baan vinden in de techniek: de electrotechniek (201,
308), de autotechniek (204, 310, 311) of de mechanische techniek (314). Andere
leerlingen willen proberen werk te vinden in de transportsector (304), de
middenstand/handel (202) of de modekleding (103, 313). Ook voor verzorgende
beroepen (104) en voor de administratieve sector 007) bestaat belangstelling.
Leerling 207 is al van jongs af aan van plan in de sport werk te zoeken
(voetbal). Het onderwijs    is een optie    voor de meisjes    105,   206   en    312.    Drie

jongens willen in elk geval een beroep met een hoge status gaan uitoefenen,
bij   voorkeur   dat   van   arts   (205,303,305). Het meisje   315 wil eerst   een   zo   hoog
mogelijk opleidingsniveau bereiken. Twee leerlingen, 102 en 203, geven de
voorkeur aan een religieus beroep. De overige zeven leerlingen weten nog
niet wat zij later willen worden. In paragraaf 4.2 is reeds besproken in
hoeverre de leerlingen hun toekomstplannen in Nederland of in Turkije
willen realiseren.

Evaluatie
De gezinnen uit het onderhavige onderzoek zijn gemiddeld kleiner dan de
gezinnen die in 1983/1984 zijn onderzocht door Polman (1987). In nogal wat
gezinnen uit het Eindhovense onderzoek zijn relatieproblemen tussen de
ouders, die in een aantal gevallen geleid hebben rot een scheiding.

Uit de Eindhovense resultaten is gebleken dat de ouders ervaren dat de
traditionele opvoeding zoals ze die zelf genoten hebben, in de Nederlandse
context niet altijd goed toepasbaar is en bij hun kinderen niet het gewenste
effect sorteert. Ook Van Geertruyen (1991) refereert, evenals de Commissie
Op-Stap-Opnieuw (1992), aan het verschil tussen de traditionele Turkse (en
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Marokkaanse) 'rolgerichte' opvoeding en de gangbare westerse 'persoonsge-
richte' opvoeding (Eppink, 1983 in Van Geertruyen, 1991). Van Geertruyen
constateert dat in migrantengezinnen geregeld opvoedingsproblemen voorko-
men en dat deze dikwijls verband houden met de verschillen in opvoeding in
het   herkomstland   en het immigratieland   (zie   ook   Pels, 1991). Migrantenou-
ders proberen hun kinderen Op te voeden zoals 'thuis', maar ze merken dat
ze er niet dezelfde resultaten mee behalen. Van Geer[ruyen haalt in dit
verband onderzoek aan van De Mey (1990, in Van Geertruyen, 1991)
waaruit blijkt dat allochtone ouders hun opvoeding willen veranderen, maar
ze weten niet hoe en ze zijn bang voor het verlies van de kinderen. Daarom
is er vaak een groot verschil tussen wat de ouders zeggen en wat ze in de
praktijk doen. Verder bespreekt Van Geertruyen Cherradi (1988, in Van
Geertruyen, 1991) die stelt dat er bij allochtone ouders een discrepantie is
tussen attitude en gedrag, die te wijten is aan het feit dat de attitudes vaak
gestoeld zijn op de westerse cultuur, maar het gedrag nog altijd bepaald
wordt door de traditionele cultuur. Cherradi concludeert dat er ten aanzien
van de opvoeding sprake is van een 'voorlopige moraal'. Hierdoor wordt
volgens Van Geertruyen de opvoedkundige aanpak van migrantenouders
gekenmerkt door onzekerheid en instabiliteit. In het Eindhovense onderzoek
zijn, zoals boven is besproken, sommige ouders verder gegaan in de aanpas-
sing en bijstelling van hun opvoeding dan andere. Een factor die in sommige
gezinnen de verhouding tussen ouders en kinderen bemoeilijkt, is volgens
Van Geertruyen (1991) het feit dat ouders afhankelijk worden van hun
kinderen met betrekking tot contacten met de buitenwereld. Deze kwestie
speelt ook in de Eindhovense gezinnen.

Ook in het onderzoek van Van der Leij e.a. (1991) willen sommige ouders
wat flexibeler met de opvoeding van hun kinderen omgaan. Maar ook bij
hen bestaat de vrees dat hun kinderen bepaalde vrijheden van de Nederlandse
samenleving zullen overnemen, waar zij als ouders sterk op tegen zijn. Met
name de opvoeding van de meisjes is daarom volgens de ouders wat strenger
dan die van seksegenoten in Turkije. Naarmate de meisjes ouder worden,
vertoeven ze meer binnenshuis en worden ze (veelvuldig) ingeschakeld bij
huishoudelijke en verzorgende taken. De jongens genieten meer vrijheid en
leren taken buitenshuis te vervullen en verantwoordelijkheid te dragen. In de
Eindhovense groep is dit verschil in opvoeding tussen jongens en meisjes ook
aanwezig. In de Eindhovense groep valt echter op dat enkele leerlingen,
onder wie zowel jongens als meisjes, thuis ontzien worden vanwege hun
studie.

Uit de resultaten van Van der Leij e.a. (1991) blijkt dat veel ouders geen
actieve rol spelen in de vrijetijdsbesteding van hun kinderen, maar wel
betrokken zijn bij wat de kinderen in hun vrije tijd ondernemen en met wie
ze omgaan. In paragraaf 4.3 is besproken dat ook de Eindhovense ouders hun
kinderen sturen, onder andere ten aanzien van de etnisch-culturele oriEntatie
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in vrijetijdsbesteding en sociale contacten. De vrijetijdsbesteding van de
Eindhovense leerlingen is gevarieerd. Toch is televisie kijken, zeker 's
avonds, vrij populair. Ook Aarts (1994) constateert dat televisie kijken
geprefereerd wordt boven bijvoorbeeld lezen. Opvallend in het onderhavige
onderzoek is de relatief grote deelname van jongens en meisjes aan het
verenigingsleven.

4.7 Onderwijsaspiraties en onderwijsondersteuning

Introductie
In paragraaf 4.6 zijn de gezinskenmerken en de maatschappelijke orientatie
van de leerlingen aan de orde geweest. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij
een specifiek aspect daarvan dat in het kader van het onderhavige onderzoek
naar schoolsucces bij uitstek relevant is, namelijk de onderwijsaspiraties van
de leerling en de ondersteuning die de leerling daarbij ondervindt van de
zijde van zijn ouders, zowel tijdens de basisschoolperiode als (later) in het
voortgezet onderwijs.

Al in de basisschoolperiode zullen er verschillen zijn tussen de leerlingen
wat betreft hun onderwijsaspiraties. Ook de onderwijsresultaten zullen per
leerling verschillen. Bij sommige leerlingen liggen de schoolprestaties grosso
modo in de lijn van hun aspiraties. Voor anderen zal dat niet of in mindere
mate het geval zijn. Het belang dat de leerlingen hechten aan bijvoorbeeld
het consciantieus maken van huiswerk en het leren van Nederlands hangt
samen met hun onderwijsaspiraties.

Aan het einde van de basisschool moet er beslist worden over de vervolg-
opleiding van de leerlingen: over het type opleiding, over de keuze voor een

bepaalde school/scholengemeenschap en misschien over het mogelijke
alternatief van het volgen van verder onderwijs in Turkije. In dit beslissings-
proces spelen leerlingen, ouders en leraren -soms wel, soms niet in interactie
met elkaar- een rol.

In het voortgezet onderwijs gaan leerlingen in een veranderde context
geleidelijk aan ideedn ontwikkelen over verder studeren en beroepskeuze. In
dit kader is ook hun visie op eigen kansen en mogelijkheden belangrijk,
mede in vergelijkend perspectief met de mogelijkheden en kansen van
autochtoon-Nederlandse leeftijdgenoten.

De mate waarin de leerlingen door hun ouders ondersteund en gestimuleerd
worden, kan onder andere te maken hebben met de onderwijservaring van de
ouders zelf. Ouders die in Turkije onderwijs gevolgd hebben, zijn vet-trouwd
met een aantal schoolse onderwerpen. Wanneer ouders bovendien zelf in
Nederland op school gezeten hebben (of eventueel cursussen gevolgd heb-
ben), zijn ze ook waI meer bekend met het Nederlandse onderwijssysteem en
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met Nederlandse onderwijsgewoontes. Een ander aspect van de onderwijs-
ervaring van de ouders is of zij zelf hebben leren lezen en schrijven. Naast de
eigen onderwijservaring van de ouders, speelt het toekomstbeeld dat zij voor
hun kind voor ogen hebben een rol. Ook mogelijke onderwijservaringen met
oudere kinderen uit het gezin kunnen van invloed zijn op de houding van de
ouders.

De onderwijsondersteuning van de ouders en de betrokkenheid bij de
school kunnen op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Zo krijgen
de meeste leerlingen van school huiswerk mee en dit zal in het gezin een
bepaalde plaats krijgen. Sommige allochtone leerlingen zijn in de gelegenheid
om thuis Nederlands te spreken, met hun broers en zussen, met vrienden en
vriendinnen of mogelijk met de ouders zelf (zie ook paragraaf 4.9). In een
aantal gezinnen praten ouders en kinderen over wat de leerlingen op school
gedaan hebben, in andere gezinnen wordt hier veel minder aandacht aan
geschonken. Er zijn ouders die regelmatig contact hebben met school, maar
er zijn er ook die dat veel minder of niet hebben.

Bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs kunnen de
ouders een (al dan niet nadrukkelijke) rol spelen in de keuze voor een
vervolgopleiding en een bepaalde school of scholengemeenschap. Het is
mogelijk dat de onderwijsondersteuning van de ouders wanneer hun kind
naar de brugklas is gegaan een andere dimensie krijgt dan in de basisschool-
periode.

Resultaten

Op basis van hun onderwijsaspiraties in de overgangsperiode van basisonder-
wijs naar voortgezet onderwijs, zijn de leerlingen in te delen in vier groepen.
Deze indeling wordt weergegeven in tabel 4.3.

1                              2                               3                              4

104,304,310,311, 101, 103, 106,201, 102,105, 107,206, 205,207,303,305,
314 202,203, 204, 301, 302, 312 307,308,315

306,309,313

Toelichting

1   - de leerling heeft lage onderwijsaspiraties;
2   - de leerling heeft matige onderwijsaspiraties;
3   - de leerling heeft bovengemiddelde onderwijsaspiraties;
4   - de leerling heeft hoge onderwijsaspiraties.

Tabel 4.3  Ondenn        es van de leerlingen in de overgangsperiode van basisonderu,ijs
naar voortgezet onderwg

De leerlingen met 'hoge onderwijsaspiraties' streven naar een zo hoog moge-
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lijk opleidingsniveau, zowel in het voortgezet onderwijs als daarna. Daarbij is
het aspiratieniveau van de leerlingen 205,303,307 en 315 iets hoger dan dat van
de andere drie leerlingen. Deze groep omvat vijf jongens en twee meisjes. De
zes leerlingen met 'bovengemiddelde onderwijsaspiraties' halen niet het
aspiratieniveau van de eerstgenoemde groep, maar zijn toch gemotiveerder
dan de gemiddelde leerling. Deze groep bestaat uit twee jongens en vier
meisjes. De grootste groep wordt gevormd door de leerlingen met een 'matig'
aspiratieniveau: vijf jongens en zes meisjes. Vijf leerlingen, vier jongens en
een meisje, ten slotte, hebben een uitgesproken 'laag' aspiratieniveau.

Het overgangsadvies aan het einde van het eerste leerjaar in het voortgezet
onderwijs (zie hoofdstuk 7) zien de leerlingen als een eerste toetssteen voor
hun aspiratieniveau. Sommige leerlingen waren teleurgesteld, andere hadden
reden tot optimisme. Het positieve of negatieve karakter van het advies heeft
bij de meeste leerlingen echter niet geleid tot een bijstelling van hun aspira-
tieniveau. Er zijn enkele uitzonderingen. De onderwijsaspiraties van de
leerlingen uit de categorie met een 'laag' aspiratieniveau (met uitzondering
van leerling 310) zijn nog iets verder gedaald. Deze leerlingen twijfelen eraan
of zij hun opleiding in het voortgezet onderwijs zullen afmaken. Leerling 103
is nog steeds redelijk gemotiveerd, maar is wel onzeker geworden over de
mogelijkheden om haar studie af te maken: "Ik wil de school wel afmaken,
maar Turkse mensen trouwen  al met zestien of zeventien."

De leerlingen die, zowel in groep acht als in de brugklas, het meest
consciEntieus met hun huiswerk omgaan, zijn 102, 105, 205, 207, 303, 305 en 315.
Deze leerlingen komen allemaal uit de categorie 'hoge onderwijsaspiraties' of
'bovengemiddelde onderwijsaspiraties'. De leerlingen die in verhouding
weinig aandacht aan hun huiswerk besteden, zijn 101, 204, 304, 309, 313 en 314.
Zij behoren allen tot de leerlingen met 'matige' of 'lage' aspiratieniveaus. De
leerlingen met bovengemiddelde tot hoge onderwijsaspiraties hechten in
verhouding meer waarde aan een goede beheersing van het Nederlands dan
de andere leerlingen.

De ideeEn die de leerlingen hebben over hun kansen als Turkse jongeren
met betrekking tot onderwijs- en arbeidsmarktperspectieven in vergelijking
met autochtone jongeren, blijken niet duidelijk samen te hangen met hun
onderwijsaspiraties. De ene helft van de leerlingen is optimistisch over de
eigen kansen, de andere helft heeft een somberder beeld. Alle leerlingen zijn
het erover eens dat een goede beheersing van het Nederlands de sleutel
vormt tot schoolsucces. De sleutel tot toegang op de arbeidsmarkt is vaardig-
heid in het Nederlands maar ook het bezitten van een adequaat diploma. De
leerlingen verschillen van mening over de mogelijkheden die hen geboden
worden om even goed Nederlands te leren als autochtone Nederlanders en
over de invloed van discriminatie bij het zoeken naar een baan. Op de vraag
"Denk je dat jij evenveel kans hebt als Nederlandse kinderen om op school
goede punten te helen?" antwoordt leerling 207: "Er zijn ook Nederlandse



124 Hoofdstuk 4

leerlingen die slecht zijn met begrijpend lezen. Niet alleen Turkse leerlingen
zijn slecht." Leerling 313 merkt daarentegen op: "Turkse en Nederlandse
leerlingen zijn hetzelfde, maar de Nederlandse leerlingen zijn goeder omdat
ze altijd Nederlands praten." En de leerlingen 315 en 205 zeggen hierover
respectievelijk: "Er zijn ook Nederlandse kinderen die een achterstand
hebben. De 66n is slim, de ander is minder slim. Zo is dat bij alle kinderen"
015). "Ik heb evenveel kansen als Nederlandse kinderen omdat we allemaal
dezelfde lessen krijgen en omdat ik 66k goed ben!" (205). Met betrekking tot
het zoeken naar een baan zegt leerling 303: "Als je een baan gaat zoeken,
moet je goed Nederlands kunnen praten. Dan denken ze namelijk dat je ook
gestudeerd hebt". Leerling 107 zegt over de ervaringen van een oudere broer:
"Mijn broer werkt bij een bedrijf in Eindhoven. Nederlanders die hetzelfde
diploma hebben als mijn broer, hebben daar toch hogere banen".

In tabel 4.4 zijn de ouders qua onderwijsondersteuning in drie categorieEn
ingedeeld.

I                                              H                                           III

101, 103, 104, 106, 201, 202, 102, 105, 107,204,206,207,  205,303, 307,315

203,304,310,311,313,314 301,302,305,306,308,309,
312

Toelichting

I    - de ouders bieden weinig toI geen onderwijsondersteuning;
U   - de ouders bieden matige onderwijsondersteuning;
m  - de ouders bieden veel onderwijsondersteuning

Tabel 4.4   Onderwijsonderiteuning door de ouders in de overgangsperiode van basisonderwijs
naar voortgezet onderunJs

De eerste categorie ouders bestaat uit die ouders die hun kinderen weinig tot
geen onderwijsondersteuning (kunnen) bieden. Het gaat om de ouders van
twaalf leerlingen (zeven jongens en vijf meisjes). Behalve ouders uit de 'lage-
re' opleidingscategoriein I-III (Zie tabel 4.2), bevinden zich in deze groep ook
ouders uit de 'hogere' opleidingscategorieEn IV (101,106,203,314) en V 004).
E6n vader heeft in Nederland onderwijs gevolgd (311). Cursussen Nederlands
zijn alleen gevolgd door de vaders van de leerlingen 101 en 106 en de moeder
van leerling 313. Van zeven leerlingen hebben de moeders geen basisschool-
opleiding: 104, 106, 202, 304, 310, 313, 314. De moeders van de leerlingen 310 en 313
hebben in Nederland wel aan Turkse alfabetisatiecursussen meegedaan.

De aspiraties van de ouders uit deze categorie ten aanzien van de school-
opleiding van hun kinderen zijn laag. De betrokkenheid bij en de interesse
voor schoolse zaken van deze ouders zijn gering en de ouders hebben weinig
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of geen kennis van het Nederlandse onderwijs. De ouders komen weinig op
school en hebben nauwelijks of geen rol gespeeld in het beslissingsproces met
betrekking tot de keuze voor een opleiding in het voortgezet onderwijs. "De
leraar weet het beter dan wij" is een veel gehoorde uitspraak in deze catego-
rie ouders.

De ouders uit deze categorie helpen hun kinderen niet (of kunnen hen
niet helpen) met het huiswerk. Twee leerlingen krijgen (enige) hulp van
broers/zussen (106,310). Sommige leerlingen gaan bovendien zo nu en dan
naar huiswerkbegeleiding, die wordt verzorgd in buurthuizen. Zes leerlingen
hebben een eigen (slaap)kamer (101, 104,201,310,311,313). Het komt in deze
categorie nauwelijks voor dat de ouders het spreken en lezen in het Neder-
lands stimuleren. De ouders van 103,104,202,203 en 313 hebben liever niet dat
hun dochters deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.

De tweede categorie wordt gevormd door de ouders die hun kinderen een
matige onderwijsondersteuning bieden. De ouders van dertien leerlingen
(zeven jongens en zes meisjes) vallen in deze categorie. Zes ouderparen
behoren tot een van de 'hogere' opleidingsgroepen uit tabel 4.2 (IV), de rest
is    lager    opgeleid    (III,    H    en    D. Een vader    (312)    en twee moeders    (102,   309)
hebben in Nederland op school gezeten. Verschillende ouders hebben
cursussen Nederlands als tweede taal gevolgd: de moeders van de leerlingen
301, 306 en 312, de vaders van de leerlingen 105, 107 en 305 en beide ouders van
102. De vaders van de leerlingen 102 en 312 hebben ook nog andere cursussen
in Nederland gevolgd. Van vier leerlingen hebben de moeders in Turkije
geen basisschoolopleiding gehad (102, 107, 301, 308). In gezin 207 heeft noch de
vader noch de moeder basisonderwijs genoten.

De aspiraties van de ouders met betrekking tot de schoolcarridre van hun
kinderen zijn matig. Zo nu en dan zoeken ze zelf contact met de leraren. De
(alleenstaande) moeder van leerling 306 is de enige ouder die haar kind
(dochter) liever niet laat meedoen aan buitenschoolse activiteiten. In het
keuzeproces met betrekking tot de vervolgopleiding in het voortgezet
onderwijs is de rol van de ouders uit deze categorie iets groter dan in de
vorige categorie. Opvallend is dat de ouders uit deze tWeede categorie minder
geneigd zijn dan indertijd bij de keuze voor een basisschool om hun kinde-
ren op een school voor voortgezet onderwijs aan te melden waar veel
allochtone leerlingen zijn. Ze zeggen dat ze daar in het basisonderwijs slechte
ervaringen mee hebben gehad. Ze zijn van mening dat 'zwarte' scholen niet
bevorderlijk zijn voor het onderwijs aan hun kinderen.

Alleen de ouders van de leerlingen 105,302 en 305 helpen zelf hun kind
met huiswerk. De leerlingen 107,204,206,301,306 en 308 worden in groep acht
geholpen door broers en/of zussen, maar in het voortgezet onderwijs kunnen
de broers/zussen van de leerlingen 107 en 308 geen hulp meer bieden. Leerling
102 maakt zijn huiswerk regelmatig in de stadsbibliotheek, omdat het daar
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rustig is, omdat er woordenboeken zijn en omdat hij hulp krijgt van de
bibliothecaresse. De ouders van leerling 207 (opleidingscategorie 4 nemen in
deze categorie een wat andere plaats in dan de andere ouders. Zij zeggen dat
ze zich bewust zijn van de geringe steun die zij hun zoon kunnen bieden,
maar proberen -omdat hij het op school vrij goed doet- naar oplossingen Ie
zoeken: hun zoon heeft een eigen kamer gekregen, zijn broer helpt hem met
huiswerk en onderhoudt de contacten met school en na groep acht hebben
de ouders gekozen voor een (t)huiswerkvrije school voor voortgezet onder-
Wijs.

De leerlingen 102, 204, 206, 207, 302 en 305 hebben (in het voortgezet onder-
wijs) de beschikking over een eigen kamer. In de gezinnen 102, 105, 107, 206,
207,302 en 309 praten de kinderen thuis (ook) Nederlands. In de gezinnen 105,
206, 207, 302, 305 en 309 stimuleren de ouders bovendien dat de kinderen
(Nederlandse) boeken lezen.

De ouders uit de derde categorie (veel onderwijsondersteuning) zijn de
ouders van de leerlingen 205, 303, 307 en 315. Drie van deze ouderparen (205,
303, 307) behoren tot de 'hogere' opleidingsgroepen (IV en V), zoals onder-
scheiden in tabel 4.2. In het gezin 315 heeft de vader een basisschoolopleiding,
de moeder niet. In alle vier de gezinnen heeft minimaal 66n ouder cursussen
Nederlands gevolgd: de moeder van leerling 307, de vader van leerling 315 en
de beide ouders van de leerlingen 205 en 303. De vader van leerling 205 heeft
daarnaast ook nog andere cursussen gevolgd.

De ouders uit deze cat:egorie hebben hoge aspiraties met betrekking tot de
schoolloopbaan van de betreffende kinderen. Zij praten veel met vrienden en
kennissen over de onderwijsmogelijkheden in Nederland. Zoals reeds eerder

opgemerkt, hebben de ouders van leerling 307 overwogen om hun dochter
naar Turkije te sturen voor vervolgonderwijs (vanwege de door hen als
bedreigend ervaren ontwikkelingen in Europa met betrekking tot het rechts-
extremisme), maar zij zijn hier uiteindelijk niet toe overgegaan. Alle ouders
hebben regelmatig contact met leraren, zowel in het basisonderwijs als in het
voortgezet onderwijs. Met name de moeder van leerling 303 is hierin heel
actief. De keuze voor de vervolgopleiding van hun kind in het voortgezet
onderwijs hebben alle vier de ouderparen in overleg met de basisschool en
met hun kind gemaakt.

De leerlingen 205,303 en 307 zijn thuis het oudste kind. Deze leerlingen
worden zowel door hun vader als hun moeder zo nu en dan geholpen met
huiswerk. De ouders van leerling 303 vragen op school af en toe om extra
huiswerk voor hun zoon. In het gezin van leerling 315 helpt de oudste zoon
(die door zijn ouders door een moeilijke schoolperiode is geholpen) zijn zus
met huiswerk. Alle vier de leerlingen hebben (in het voortgezet onderwijs)
de beschikking over een eigen slaapkamer, waar ze ook kunnen studeren. In
de vier gezinnen wordt zowel het spreken van het Nederlands als het lezen
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van (Nederlandse) boeken sterk gestimuleerd. Met name de leerlingen 205 en
303 worden thuis ook 'materieel' gesteund door hun ouders. Leerling 205
heeft bijvoorbeeld een eigen televisie en een computer. Leerling 303 vertelt (in
de periode dat hij in de brugklas Zit): "Ik heb een bureau, een lamp, alles. Ik
ga gewoon rustig aan mijn werk en ik word niet gestoord. Ik ken een jongen
die deed vwo. Maar hij moest thuis steeds oppassen op de kinderen. Hij kon
niet werken. Hij haalde steeds lagere cijfers. Mijn ouders steunen mij echt
veel. Als ze dat niet hadden gedaan, was ik naar een lagere school gegaan.
Mijn vrienden zien dat ook. Hun ouders doen dat niet. We hebben plannen
om dichtbij mijn school te gaan wonen, bijvoorbeeld als ik in de eind-
examenklas zit. De ouders van leerling 315 doen dat ook."

In tabel 4.5 worden de gegevens betreffende de onderwijsaspiraties van de
leerlingen en de onderwijsondersteuning van de ouders vergeleken.

onderwijsondersteuning ouders        I               H              III

onderwijsaspiraties leerlingen

1                              104,304,310,

311,314

2                                101, 103, 106, 204, 301, 306,             -

201,202,203, 309

313

3                                      -         102, 105, 107,            -
206,302,312

4                                  - 207,305,308 205,303,307,
315

Toelichting

Onderwijsaspiraties leerlingen
1   - de leerling heeft lage onderwijsaspiraties;
2   - de leerling heeft matige onderwijsaspiraties;
3   - de leerling heeft bovengemiddelde onderwijsaspiraties;
4   - de leerling heeft hoge onderwijsaspiraties.
Onderwijsondersteuning ouders:
I    - de ouders bieden weinig tot geen onderwijsondersteuning,
II   - de ouders bieden matige onderwijsondersteuning;
III  - de ouders bieden veel onderwijsondersteuning.

Tabel 4.5 Onderwijsaspiraties leerlingen en onder jsondersteuning ouders

Het blijkt dat de leerlingen 205, 303, 307 en 315, die hoge onderwijsaspiraties
hebben, thuis veel onderwijsondersteuning krijgen. De leerlingen 207,305 en
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308 hebben eveneens hoge onderwijsaspiraties, maar ontvangen thuis iets
minder steun ('matige onderwijsondersteuning').

De leerlingen met bovengemiddelde onderwijsaspiraties ontvangen in de
thuissituatie een matige onderwijsondersteuning (102, 105, 107, 206, 302, 312).

Van de elf leerlingen met matige onderwijsaspiraties ontvangen er zeven
thuis weinig   tot geen onderwijsondersteuning   (101,   103,   106,   201,   202,   203,   313).
Vier leerlingen krijgen van thuis een matige onderwijsondersteuning (204, 301,
306,309).

Vijf leerlingen hebben lage onderwijsaspiraties. Alle vijf krijgen van hun
ouders weinig tot geen onderwijsondersteuning (104, 304, 310, 311, 314).

Evaluatie
In het onderzoek van Aarts (1994) is ook gekeken naar de attitudes van de
Turkse leerlingen ten opzichte van school en naar het onderwijsondersteu-
nend thuisklimaat. De meeste leerlingen willen goede cijfers halen en vinden
in het algemeen dat ze op school nuttige zaken leren. De meeste ouders uit
het onderzoek van Aarts stimuleren hun kinderen voor school en zijn zelf
ook gemotiveerd voor schoolse thema's. Hun vermogen om daadwerkelijk
onderwijsondersteuning te bieden ligt evenwel een stuk lager. Eenzelfde
conclusie wordt getrokken door Ledoux e.a. (1992) naar aanleiding van
interviews met ongeveer honderd Turkse leerlingen aan her einde van de
basisschool.

In het onderzoek van Van der Leij e.a. (1991) wordt over de onderwijson-
dersteuning van de ouders opgemerkt dat een groot deel van de ouders
belangstellend en ondersteunend is; een klein deel is niet geYnteresseerd in de
Nederlandse schoolopleiding van hun kinderen. De mate en aard van contact
van de ouders met de leraren zijn heel verschillend.

De gegevens van bovengenoemde en andere onderzoeken hebben veelal
slechts betrekking op algemene kenmerken van de onderzoekspopulaties ten
aanzien van onderwijsaspiraties van de leerlingen en onderwijsondersteuning
door de ouders. Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt, sluit aan
bij de resultaten van het onderhavige onderzoek. In dit laatste zijn echter de
dimensies aspiraties en ondersteuning verder uitgewerkt en zijn leerlingen en
ouders op basis daarvan in specifieke categorieen ondergebracht, waardoor
meer gefundeerde en genuanceerde uitspraken over aspiraties en ondersteu-
ning mogelijk worden.

4.8 Taalattitudes

Introductie
Net als iedereen zullen ook de leerlingen uit dit onderzoek bepaalde attitudes
hebben ten opzichte van talen en sprekers van die talen in hun directe
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omgeving. Twee talen die een grote rol vervullen in hun dagelijks leven zijn
Turks en Nederlands. De leerlingen kunnen (vergelijkende) oordelen hebben
over de betreffende twee talen met betrekking tot bijvoorbeeld evaluatieve
aspecten, statusaspecten, solidariteitsaspecten en een voorkeur hebben voor
het gebruik van een van beide talen. Ook de mate waarin de leerlingen zich
zelfverzekerd en op hun gemak voelen in de twee talen kan verschillen.
Verder kunnen de leerlingen een verschillend belang hechten aan het le-
ren/onderhouden van de twee talen door henzelf en door anderen. De attitu-
des van de leerlingen kunnen vergeleken worden met de attitudes van hun
ouders.

De attitudes van de leerlingen ten opzichte van Turks en Nederlands
kunnen voorts vergeleken worden met hun attitudes tegenover dialecten uit
hun omgeving en tegenover een vreemde taal waar ze regelmatig mee te
maken hebben, namelijk het Engels (in de schoolcontext en ook thuis via
bijvoorbeeld de media).

In tegenstelling tot de gegevens die in de voorgaande paragrafen beschreven
zijn, is de informatie die in deze paragraaf gepresenteerd wordt niet uitslui-
tend door middel van mondelinge en schriftelijke interviews verkregen, maar
tevens via de afname van een matched-guise-test en een attitudevragenlijst. De
twee laatstgenoemde instrumenten zijn (evenals de interviews) uitgebreid
beschreven in 3.4.2. Teneinde aan de verschillende instrumenten recht te
doen, zal de beschrijving van de taalattitudes per instrument geschieden. In
deze paragraaf zal alleen ingegaan worden op die aspecten van de taalattitudes
van de deelnemende Turkse leerlingen die van belang zijn in het kader van
dit hoofdstuk. Een uitgebreide presentatie van de resultaten van de negenen-
twintig Turkse leerlingen en van andere leerlingen bij wie de betreffende
matched-guise-test en attitudevragenlijst zijn afgenomen, is te vinden in
Heuvelmans (1993) (matched-guise-test), Folmer e.a. (1994) (matched-guise-
test) en Klatter-Folmer e.a. (te verschijnen) (matched-guise-test en attitude-
vragenlijst). Heuvelmans (1993) bevat een rapportage van een in aansluiting
bij dit onderzoek uitgevoerd scriptie-onderzoek. De resultaten op de mat-
ched-guise-test zijn betrokken in de analyse van een grotere onderzoeksgroep
(n= 148), waardoor vergelijking met andere etnische groepen mogelijk wordt.
Voor de attitudevragenlijst waren deze gegevens op het moment van analyse
niet beschikbaar.

Resultaten

Matched-guise-test
Voor elk van de drie gebruikte 'guises', standaard-Nederlands versus respec-
tievelijk Brabants dialect ('guise' 1), standaard-Engels ('guise' 2) en standaard-
Turks ('guise' 3), zijn voor alle zestien schalen die werden gebruikt de
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verschilscores berekend. Op de totale verzameling verschilscores is vervolgens
een factoranalyse (principale-componentenanalyse) toegepast. Mede op basis
van literatuur (Ryan, 1979; Kerkhoff, 1988; Kerkhoff e.a., 1988) is gekozen
voor een oplossing met zes factoren:
1. attractiviteit;
2. integriteit;
3. moeilijkheidsgraad;
4. prosodie;
5. prestige;
6. vertrouwen.
De factor attractiviteit bestaat uit de bipolaire adjectiefparen 'slim - dom',
'onvriendelijk - vriendelijk', 'gezellig - ongezellig', 'modern - ouderwets',
'saai- leuk' en uit de schaal 'mooie - lelijke taal'. De factor integriteit (geinter-
preteerd als 'persoonlijke status') omvat vier bipolaire adjectiefparen: 'ijverig -
lui', 'onbeleefd - beleefd', 'oneerlijk - eerlijk' en 'deftig - ordinair'. De derde

factor, moeilijkheidsgraad, betreft de schaal 'moeilijke - gemakkelijke taal' en
de vierde factor, prosodie, heeft betrekking op de schaal 'afwisselende -
eentonige taal'. Ook de beroepenschaal leverde een relatief autonome factor
op  en  kreeg het label prestige ('maatschappelijke status'). De laatste factor,
vertrouwen, bestaat uit de drie schalen die betrekking hebben op het sociale
vertrouwen dat de leerlingen in de sprekers hebben. In figuur 4.1 wordt op
basis van uitgevoerde variantie-analyses (gemiddelde verschilscores;  p <.05)
voor de 'guise' standaard-Nederlands - standaard-Turks de rol van de onder-
liggende zes factoren duidelijk gemaakt voor vier groepen leerlingen uit de
totale groep die aan het onderzoek heeft meegedaan: Turkse leerlingen
(n=45), autochtone standaard-Nederlandssprekende leerlingen (n=50),
autochtone dialectsprekende    leerlingen    (n= 18) en Marokkaanse leerlingen
(n=35). Deze leerlingen zijn afkomstig uit diverse groepen acht van het
basisonderwijs in Eindhoven en Helmond (zie 3.4.5). De negenentwintig
leerlingen uit het onderhavige onderzoek vormen een deel van de groep van
vijfenveertig Turkse leerlingen.

De minimale score is -4 (maximale negatieve evaluatie van standaard-
Nederlands en maximale positieve evaluatie van standaard-Turks), de maxi-
male  score  is   + 4 (maximale positieve evaluatie van standaard-Nederlands  en
maximale negatieve evaluatie van standaard-Turks).
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Figuur 4.1 Verscbilscores van 'guise' 3: standaard-Nederlands - standaard·Turks

De verschillen tussen de vier groepen leerlingen zijn, met uitzondering van
de factor 'prosodie', voor alle factoren significant. Het blijkt dat de Turkse
leerlingen het Turks op alle factoren positiever beoordelen dan het standaard-
Nederlands. Op de factoren 'attractiviteit', integriteit', 'prestige' en 'ver-trou-
wen' is de voorkeur voor het Turks het duidelijkst. De groep van negenen-
twintig leerlingen, die deel uitmaakt van de groep van vijfenveertig Turkse
leerlingen, vertoont dezelfde tendens als de totale groep maar is op alle
factoren nog iets positiever ten aanzien van het Turks. Wat opvalt, is dat de
dialectsprekende leerlingen het Turks op alle factoren negatief evalueren.

De Turkse leerlingen uit het onderhavige onderzoek staan als groep dus
positiever tegenover het Turks dan tegenover het Nederlands. Tussen de
leerlingen zijn echter verschillen te constateren. De scores voor de zes
factoren per leerling laten het volgende patroon zien. De leerlingen 203, 204,
303, 304, 308, 309 en 313 zijn van de totale groep leerlingen her meest uitgespro-
ken positief over het Turks. Het positieve oordeel betreft vooral de factoren
'attractiviteit', 'integriteit' en 'prosodie'. De leerlingen die in vergelijking tot
de anderen het meest gematigd zijn in hun positieve oordeel over het Turks,
zijn 103, 105, 106, 202, 205, 207, 302 en 315. Hun gematigd oordeel betreft met
name de factoren 'attractiviteit' en 'vertrouwen'. Tussen deze beide extremen
bevindt zich de rest van de leerlingen. Hierdoor ontstaat de volgende
indeling met betrekking tot het vergelijkend oordeel van de leerlingen ten
aanzien van Turks en Nederlands zoals verkregen door middel van de
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matched-guise-test (tabel 4.6).

zeer positief over Turks in positief over Turks in gematigd positief over
vergelijking met vergelijking met Nederlands Turks in vergelijking met

Nederlands Nederlands

203,204,303,304,308, 101, 102, 104, 107, 201, 206,  103, 105, 106, 202, 205,

309,313 301, 305,306,307,310,311,  207,302,315

312, 314

Tabel 4.6  Attitude van de leerlingen ten aanzien van bet Turks  in vergelijking met bet
Nederlands (op basis van matched-guise-test)

Met betrekking tot de attitudes van de negentwintig Turkse leerlingen ten
opzichte van Brabants dialect en ten opzichte van Engels kan het volgende
opgemerkt worden. De Turkse leerlingen beoordelen standaard-Nederlands
op alle zes factoren positiever dan Brabants dialect. Engels daarentegen wordt
op vijf van de zes factoren positiever beoordeeld dan standaard-Nederlands.
Alleen met betrekking tot de factor 'moeilijkheidsgraad' krijgt Nederlands
een positievere evaluatie.

Attitudevragenlijst
De factoranalyses met betrekking tot de attitudevragenlijst voor Nederlands
en Turks geven aanleiding tot een indeling in vier factoren:
1. evaluatief oordeel;
2. instrumentele motivatie;
3.   zelfvertrouwen;
4. ouderlijke stimulering.
In tabel 4.7 worden voor het Nederlands de gemiddelde waarden op de
gehanteerde vijfpuntsschalen voor de totale groep van negenentwintig Turkse
leerlingen gepresenteerd.

factor gemiddelde sd minimum maximum

evaluatief oordeel 4.09 .54 2.75 5.00

instrumentele motivatie 2.48 .66 1.17 3.67

zelfvertrouwen 3.53 .98 1.50 5.00

ouderlijke stimulering 1.62 .55 1.00 3.00

Tabel 4.7  Gemiddelde scores van de leerlingen op de vier factoren met betrekking tot bet
Nederlands
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Het meest positieve oordeel wordt gegeven voor evaluatieve aspecten van de
Nederlandse taal en, in iets mindere mate, voor het zelfvertrouwen met
betrekking tot de beheersing van het Nederlands. De instrumentele motivatie
en de ouderlijke stimulering van het Nederlands krijgen lagere waarden. In
tabel 4.8 worden de scores met betrekking tot het Turks gegeven.

Het evaluatieve oordeel over het Turks is evenals dat ten aanzien van het
Nederlands 4.09. De volgorde in scores van de overige drie factoren is
vergelijkbaar met die voor het Nederlands. Deze factoren krijgen met
betrekking tot het Turks van de leerlingen echter hogere waarden dan met
betrekking tot het Nederlan(is.

factor gemiddelde sd mlnimum maximum

evaluatief oordeel 4.09 .58 2.50 5.00

instrumentele motivatie 3.25 .69 1.33 4.00

zelfvertrouwen 3.93 1.02 1.50 5.00

ouderlijke stimulering 2.33 .80 1.00 4.00

Tabel 4.8  Gemiddelde scores van de leerlingen op de vier factoren met betrekking tot bet
Turks

Wanneer de verschilscores voor Turks en Nederlands beschouwd worden,
kan de volgende driedeling gemaakt worden (tabel  4.9).

zeer positief over Turks in positief over Turks in gematigd positief over
vergelijking met vergelijking met Nederlands Turks in vergelijking met

Nederlands Nederlands

202,205,307,309,311, 101, 102, 106, 107, 201, 203, 103,104,105,204,206,

313, 314 207,302,303,305,308,310 301, 304, 306, 312, 315

Tabel 4.9 Attitude van de leerlingen ten aanzien van bet Turks in vergelijking met bet
Nederlands (op basis van attitudeuragenlijst)

In de groep leerlingen met een zeer positieve attitude ten opzichte van het
Turks, scoren de leerlingen 202, 307 en 311 het meest extreem. In de groep met
een meer gematigd positief oordeel scoren de leerlingen 104,304,306 en 312 het
meest extreem. Wat opvalt in de analyses is dat leerlingen die een positief
evaluatief oordeel hebben over het Nederlands, dat meestal ook hebben ten
aanzien van het Turks. Eenzelfde patroon geldt overigens ook voor de
attitudes op het gebied van zelfvertrouwen en ouderlijke stimulering.

Wanneer de scores van de individuele leerlingen op de matched-guise-test
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en de attitudevragenlijst met elkaar gecombineerd worden, ontstaat het
volgende beeld (tabel 4.10).

zeer positief over positief tot zeer gematigd positief tot gematigd positief
Turks in vergelijking positief over Turks positief over Turks over Turks in

met Nederlands in vergelijking met in vergelijking met vergelijking met
Nederlands Nederlands Nederlands

309,313 101, 102, 107,201, 104, 106,202,204, 103, 105, 315

203,303,305,307, 205,206, 207, 301,

308,310,311,314 302, 304, 306, 312

Tabel  4.10 A ttitude   van de leerlingen ten aanzien    van bet Turks in vergelilking   met   bet
Nederlands (combinatie resultaten matched-guise-test en attitudeuragenlijst)

Interviews
De matched-guise-test en de attitudevragenlijst zijn afgenomen in de periode
dat de leerlingen in het basisonderwijs zaten. In de interviews die in diezelfde
periode zijn afgenomen, waren ook vragen opgenomen die betrekking
hebben op taalattitudes. De antwoorden op de vragen over status- en solidari-
teitsaspecten, evaluatieve aspecten en preferenties ten aanzien van Nederlands
en Turks die in de interviews gesteld zijn, komen redelijk overeen met het
patroon dat in tabel 4.10 gepresenteerd is. In het algemeen zijn de antwoor-
den die in de mondelinge interviews gegeven zijn iets positiever over het
Nederlands dan in de andere twee instrumenten. Mogelijk heeft in het
interview de sociale wenselijkheid van bepaalde antwoorden een rol gespeeld.
Bij twee leerlingen wijken de resultaten van de interviews af van de gegevens
in tabel 4.10. Leerling 103 komt in het interview meer pro-Turks over dan in
de andere twee instrumenten en leerling 309 juist meer pro-Nederlands.

In de interviews op de basisscholen is verder ingegaan op het belang om
Turks en Nederlands te leren, c.q. te onderhouden, zoals dat door leerlingen
en ouders gepercipieerd wordt. Ook bij deze vragen valt op dat de leerlingen
in de interviews in het algemeen meer belang zeggen te hechten aan het leren
van Nederlands dan van Turks, in tegenstelling tot de richting waarin de
resultaten van de matched-guise-test en de attitudevragenlijst lijken te wijzen.
De aanwezigheid van een Nederlandse onderzoekster heeft mogelijk het
geven van sociaal-wenselijke antwoorden gestimuleerd. In het basisonderwijs
volgen alle leerlingen uit het onderzoek onderwijs Turks. De meeste leerlin-
gen zeggen deze lessen te volgen omdat "dat moet" van hun ouders of van de
leraren Turks. Een klein deel van de leerlingen geeft aan dit onderwijs zelf
graag te willen volgen. In het voortgezet onderwijs volgen elf leerlingen (op
drie verschillende scholen) onderwijs Turks. De leerlingen 104 en 202 wilden
zelf dit vak graag volgen en werden hiertoe ook door hun ouders gestimu-
leerd. De leerlingen 201, 204, 206, 301, 304, 308, 310, 311 en 314 zeggen dat hun
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ouders en/of de school erop aangedrongen hebben dat ze het vak Turks
zouden kiezen. In het algemeen vinden deze leerlingen de lessen Turks niet
leuk, hebben ze een slechte relatie met de leraren Turks en spijbelen ze
regelmatig bij dit vak.

Dat hun ouders Nederlands leren, vinden de meeste leerlingen belangrijk.
"Ons mam gaat wel eens alleen winkelen of naar de markt en dan kan ze
niet zeggen wat ze wil hebben", zegt leerling 103. "Wij praten veel Neder-
lands met broers en zussen en ik wil ook tegen mijn ouders Nederlands
praten" Beerling 107). Leerling 305 zegt: "Als ik er niet was, zijn ze alleen. Als
het huis in brand staat, kunnen ze bij 06-11 niet uitspreken wat hun straat
is". En leerling 311: "Ik vind het belangrijk dat mijn ouders Nederlands leren.
Ze leven per slot van rekening in Nederland! Ik zeg vaak tegen mijn moeder:
Ga naar de cursus Nederlands in het wijkhuis. Maar zij vindt dat moeilijk.
Ze heeft rijles gehad van een Nederlander. Ik weet niet hoe ze dat gedaan
heeft! Ze wist niet eens wat rechts en links was in het Nederlands. Knap van
mijn moeder." Leerling 315 zegt: "Als ze zelf Nederlands leren, hoef ik niet
steeds te vertalen. Daar heb ik niet altijd tijd voor." Leerling 106 vindt het
voor zijn moeder niet zo belangrijk omdat ze "toch altijd thuis blijft." De
leerlingen 207 en 301 denken dat hun ouders er teveel moeite mee zouden
hebben om Nederlands te leren.

Evaluatie
Van Duijnen Montijn & Kelek i-Kapikiran (1994) hebben in het kader van
hun scriptie-onderzoek de matched-guise-test uit het onderhavige onderzoek,
met enkele aanpassingen, op scholen in Deventer afgenomen. In tegenstelling
tot het onderhavige onderzoek hebben zij gewerkt met leerlingen uit zowel
groep zes, zeven als acht. In het Deventer onderzoek komen dezelfde zes
factoren naar voren. De factoren 'attractiviteit' en 'integriteit' laden echter
niet geheel op dezelfde items.

De analyses van de 'guise' standaard-Nederlands - standaard-Turks wijzen
uit dat de Turkse leerlingen in Deventer eveneens een patroon in het
voordeel van het Turks vertonen, maar minder uitgesproken dan bij de
Eindhovense en Helmondse leerlingen. Dit houdt mogelijk verband met hun
gemiddeld jongere leeftijd waardoor hun attitudes misschien minder sterk
ontwikkeld zijn of hun voorkeur nog minder uitgesproken is.

Van Duijnen Montijn & Kelek i-Kapikiran (1994) hebben, eveneens met
enige aanpassingen, ook de gehanteerde attitudevragenlijst voor Nederlands
en Turks in Deventer afgenomen. In hun onderzoek komen dezelfde
factoren naar voren als in het onderhavige onderzoek. Ook hier laadt echter
een aantal factoren niet geheel op dezelfde items.

De scores van de Turkse leerlingen in Deventer met betrekking tot het
Nederlands komen overeen met die van de Turkse leerlingen uit het onder-
havige onderzoek. De Turkse leerlingen uit Deventer scoren met betrekking
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tot het Turks vergelijkbaar op instrumentele motivatie en zelfvertrouwen. Ze
scoren lager op het evaluatieve oordeel over Turks en hoger op ouderlijke
stimulering. Dat de Deventer leerlingen in verhouding wat meer ouderlijke
stimulering zouden ervaren, kan te maken hebben met het feit dat deze
leerlingen gemiddeld jonger zijn dan de leerlingen uit Eindhoven en mis-
schien (meer) oudere broers en zussen hebben, waardoor hun ouders moge-
lijk meer ervaring hebben kunnen opdoen met schoolgaande kinderen.

4.9 Taalcontact

Introductie
De laatste thematische rubriek die hier besproken wordt, is het taalcontact
van de leerlingen. De leerlingen zijn, toen ze klein waren, door hun ouders
opgevoed in het Turks, maar zijn in later jaren ook nadrukkelijk in contact
gekomen met het Nederlands en groeien dus op in en met twee talen. Het
beeld van de aard en mate van contact in beide talen zal niet voor alle
leerlingen hetzelfde zijn.

Bij elke leerling zal in de loop der jaren een patroon ontstaan (zijn) ten
aanzien van het gebruik van Turks en/of Nederlands in contactsituaties die
bijvoorbeeld kunnen verschillen qua interactiepartner, plaats en onderwerp.
Contacten met Turkse mensen betreffen natuurlijk de ouders en de broers/
zussen, maar ook Turkse vrienden en vriendinnen. Taalcontact met Neder-
landers heeft vooral betrekking op contacten met Nederlandse vriendjes en
met Nederlandse mensen uit de buurt. Een speciale contactsituatie is de
schoolcontext en het taalgebruik van de leerlingen daar met Turkse en
Nederlandse klasgenoten en leraren. Contacten met Turken kunnen in het
Turks en/of in het Nederlands plaatsvinden, terwijl contacten met Nederlan-
ders nagenoeg volledig in het Nederlands zullen verlopen. Een speciaal
aandachtspunt is het gebruik van Nederlands, naast Turks, in de gezinnen
waaruit de leerlingen komen en de taalvaardigheid Nederlands van hun
ouders. Verder ontwikkelen de leerlingen een keuzepatroon met betrekking
tot Turks en/of Nederlands in mediagebruik: boeken, televisie/video/film en
radio. De taalgebruikspatronen van de leerlingen kunnen ter vergelijking
naast die van hun ouders gelegd worden.

Resultaten
Met betrekking tot het taalcontact met hun ouders en broers/zussen kunnen
de leerlingen, op basis van analyse van de gegevens uit de interviews en de
attitudevragenlijst, in vijf groepen verdeeld worden (tabel 4.11).
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ouders: T ouders: T ouders: T ouders: T&N ouders: TUN
br/zu: T br/zu: T&N br/zu: N br/zu: TkN br/zu: N

102,203 105,202,301, 106, 107,201, 302,309 101, 103, 104,

306,314 204,205,303, 206,207,308,

304,305,307, 313

310,311,312,
315

Tabel 4.11 Taalcontact van de leerlingen met bun ouders en broers/zussen: in Turks m, Turks
en  Nederlands (T&N) en/of Nederlands  (N)

Twee leerlingen spreken zowel met hun ouders als met hun broers/zussen
vrijwel uitsluitend Turks. Vijf leerlingen spreken met de ouders Turks, maar
met hun broers en zussen spreken ze afwisselend Turks en Nederlands. Een
grote groep van dertien leerlingen spreekt met de ouders eveneens Turks,
maar met hun broers en zussen Nederlands. Dan zijn er nog twee leerlingen
die Turks en Nederlands gebruiken in hun contacten met ouders dn broers/
zussen. Een laatste groep van zeven leerlingen gebruikt met de ouders Turks
en Nederlands, maar met hun broers en zussen vrijwel uitsluitend Neder-
lands. In de gezinnen waar de leerlingen ook Nederlands spreken met hun
ouders, gebeurt dat meestal meer met hun vader dan met hun moeder.
Volgens Broeder & Extra (1995) fungeert de moeder meestal sterker dan de
vader als 'gatekeeper' voor taalbehoud. Een aantal leerlingen merkt op dat
hun ouders thuis vooral Nederlands gebruiken als ze grappen willen maken
(ten   koste van Nederlanders). Ook bekende Nederlandse krachttermen
worden door de ouders gebruikt. Met hun 'beste' vrienden en vriendinnen
van Turkse herkomst spreken de leerlingen afwisselend Turks en Nederlands
of alleen Nederlands. "Meestal praten we alles door elkaar. En het hangt er
ook van af of de ander in het Turks of in het Nederlands begint", aldus
leerling 308. "Voor ons is het gewoon en natuurlijk dat we de twee talen in
66n zin door elkaar gebruiken", zegt leerling 102. Vier leerlingen spreken met
hun Turkse vrienden uitsluitend Turks   (201,  203,  207,  301). Met andere Turkse
leerlingen op school gebruiken de meeste leerlingen Turks en Nederlands of
alleen Nederlands. Wanneer de leerlingen onder elkaar Turks spreken en er
Nederlandse leerlingen bij komen, schakelen de Turkse leerlingen gewoonlijk
over op het Nederlands of vertalen ze in het Nederlands, behalve als de
Nederlandse leerlingen niet mogen weten waarover het gesprek gaat. In het
basisonderwijs volgen alle leerlingen onderwijs Turks. Contacten met de
leraren Turks tijdens de lessen Turks verlopen in het Turks. De leerlingen

gebruiken in de lessen Turks wel Nederlands onder elkaar wanneer zij niet
willen dat de leraar Turks hen verstaat (net zoals ze soms Turks gebruiken in
de  lessen  van de Nederlandse leraren).  Zo  nu  en dan proberen de leraren
Turks de leerlingen iets uit te leggen met behulp van het Nederlands.
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Leerlingen die in het algemeen met andere Turkse kinderen, in de eigen
vriendenkring of op school, wat vaker Nederlancis gebruiken, zijn 101, 105,
106,204, 303, 305,307, 308,309,310, 312 en 313.

De taalkeuze in contacten met Turkse familieleden, vrienden en kennissen
in Nederland wordt bij alle leerlingen voornamelijk bepaald door de leeftijd
van de betrokken personen. Met oudere Turkse mensen spreken de leerlin-
gen Turks, uit respect maar ook omdat deze mensen vaak geen Nederlands
spreken. Met jongere Turken wordt zowel Turks als Nederlands gebruikt.
De invloed van de locatie van het taalcontact betreft met name de domeinen
'binnenshuis' en 'buitenshuis'. Met vrienden thuis wordt bijvoorbeeld meer
Turks gebruikt dan wanneer de leerlingen met hun vrienden ergens buitens-
huis zijn. Maar buitenshuis maakt het specifieke domein weinig verschil. Of
de leerlingen zich nu in Turkse winkels, in de moskee, op Turkse feesten of
in Turkse ontmoetingscentra bevinden, de taalkeuze wordt op deze verschil-
lende plaatsen weer met name bepaald door de leeftijd van de Turkse
gesprekspartners.

Contacten met familie in Turkije worden voornamelijk door de ouders
onderhouden. Zo nu en dan schrijven de leerlingen een kaart of briefje, soms
ook omdat een van de ouders niet kan schrijven. Een enkele keer komen de
leerlingen ook aan de telefoon, maar echt graag doen ze dit niet omdat ze
zich in vergelijking met hun familieleden in Turkije weinig vaardig voelen in
het Turks en zich daarvoor schamen. Veel leerlingen vertellen dat de fre-
quentie van op vakantie naar Turkije gaan is afgenomen sinds de gezinsher-
eniging voltooid is en een aantal leerlingen wil bovendien niet meer mee op
vakantie naar Turkije: zij blijven in de vakantie liever in Nederland. Vaak
gaat alleen de vader in de zomer naar Turkije. In veel gezinnen betreffen de
contacten met familie in Turkije volgens de leerlingen vooral de financiale
afdracht door hun ouders aan familieleden in het land van herkomst.

In contacten met Turken kunnen de leerlingen dus kiezen tussen Turks en
Nederlands. In het geval van taalcontact met Nederlandse kinderen en
volwassenen, ligt Nederlands natuurlijk meer voor de hand. Een uitzonde-
ring wordt gevormd door de leraar van groep acht van de Vincent van
Goghschool, die redelijk goed Turks spreekt, wat de leerlingen zeer op prijs
stellen.

Wanneer het keuzepatroon van de leerlingen met betrekking tot lezen,
televisie, video, film en radio beschouwd wordt, blijken er drie groepen
leerlingen te zijn: leerlingen die Turkse media prefereren, leerlingen die
zowel Turkse als Nederlandse media gebruiken en leerlingen die vooral voor
Nederlandse media kiezen (zie ook paragraaf 4.3). In tabel 4.12 wordt deze
indeling gepresenteerd.
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meer Turks dan zowel Turks als Nederlands meer Nederlands dan
Nederlands Turks

102, 104,106, 201,202,306 101,107, 203,204,205,206, 103,105,207,304

301,302,303,305,307,308,

309,310, 311,312,313,314,
315

Tabel 4.12 Taalkeuzepatroon van de leerlingen ten aanzien van lezen, televisie, video. radio en
film

Zoals uit tabel 4.12 blijkt, kiezen de meeste leerlingen nu eens voor Turks,
dan weer voor Nederlands. Het keuzepatroon betreft vooral lezen en
televisie. Het medium radio wordt niet door alle leerlingen gebruikt en maar
weinig leerlingen gaan weI eens naar de film. Veel leerlingen vinden het aan
de ene kant prettig dat ze voortaan via de Turkse zender en/of via de
schotelantenne Turkse televisieprogramma's kunnen ontvangen en niet meer
aangewezen zijn op Turk e video's, maar aan de andere kant zijn zij nu
minder in de gelegenheid om naar Nederlandse programme's Ie kijken,
omdat hun ouders (vooral de moeders) vaak de Turkse zender prefereren.
V66r de introductie van het Turkse programma-aanbod, waren het vooral de
kinderen en niet de ouders die de (Nederlandse) programma's kozen.

Vanaf het moment dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten,
praten zij in het algemeen, binnen en buiten school, meer Nederlands.
Enerzijds heeft dit volgens hen te maken met het feit dat ze in verhouding
meer Nederlandse en minder Turkse klasgenoten hebben dan in het basison-
derwijs (dit geldt met name voor de leerlingen van de Vincent van Gogh-
school) en anderzijds met het gegeven dat het merendeel in het voortgezet
onderwijs geen lessen Turks meer volgt. Sommige leerlingen durven op de
school voor voortgezet onderwijs geen Turks te gebruiken, omdat andere
leerlingen "daar vreemd van opkijken".

De taalvaardigheid Nederlands van de verschillende ouders loopt uiteen. Op
basis van de zelfrapportages van de ouders ten aanzien van hun taalvaardig-
heid Nederlan(is naar aanleiding van de interviews die met hen gehouden
zijn, kunnen de gezinnen in vier categorieEn worden verdeeld (tabel 4.13).
De resultaten in tabel 4.13 hebben betrekking op het geheel van spreken,
luisteren, schrijven en lezen in het Nederlands. Drie ouderparen vinden dat
ze een redelijke beheersing hebben van de mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in het Nederlands. In twaalf gezinnen beheersen de ouders
volgens eigen zeggen het Nederlands slecht tot redelijk (bij 306 gaat het om
de alleenstaande moeder). In vier van deze gezinnen is de vader net iets beter
dan de moeder (105, 204, 305, 312). In elf gezinnen beheerst de vader de Neder-
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landse taal slecht rot redelijk, de moeder slecht. De moeders uit deze catego-
rie kunnen geen van allen lezen of schrijven en hebben dat gegeven betrok-
ken in hun zelfrapportage. Ditzelfde geldt voor de vader en moeder van
leerling 207 en de alleenstaande moeders 202 en 313 die samen de vierde
categorie vormen.

beide ouders vader slecht toI beide ouders slecht beide ouders redelijk
slecht redelijk, moeder tot redelijk

slecht

202,207, 313 102, 104, 106, 107, 101, 103, 105, 203, 205,303,307
201,301,304,308,   204,206, 302,305,

310,314,315 306,309,311,312

Tabel  4.13   Ze apportage   van de ouders ten aanzien    van bun taalvaardigbeid   Nederlands
(spreken, tuisteren, scbrijven en lezen)

De resultaten van de mondelinge verteltaak komen redelijk overeen met de
zelfrapportages van de ouders ten aanzien van hun produktieve mondelinge
vaardigheid. Ook Driessen (1992) vindt een redelijke samenhang tussen
taalvaardigheidstoetsen en (leerling)oordelen. De verteltaken van de moeders
van de leerlingen 101, 104, 205, 206, 309, 311 maar ook van 313 en die van de
vaders van de leerlingen 106,205 en 312 zijn door de beoordelaars als beste
aangewezen. De moeders van de leerlingen 103,105,106,107,201,202,204,308,314
en 315 en de vaders van de leerlingen 104, 107 en 201 hebben getracht de
verteltaak uit te voeren, maar zijn daar niet in geslaagd. De overige ouders
nemen een tussenpositie in. De ouders die niet aan de interviews hebben
deelgenomen, hebben uiteraard ook niet de verteltaak uitgevoerd.

In veertien gezinnen uit de eerste, tweede en derde categorie worden de
kinderen regelmatig ingeschakeld voor administratieve en andere onder-
steuning met betrekking tot het Nederlands (103, 105, 106, 107, 202, 204, 207, 302,
304, 306, 308, 310, 312, 314).

Ter vergelijking met de gegevens uit tabel 4.13 wordt hieronder in tabel
4.14 de uitslag van de zelfrapportage van de ouders met betrekking tot hun
taalvaardigheid Turks gepresenteerd.

beide ouders redelijk vader redelijk toI goed, beide ouders redelijk tot goed
moeder redelijk

202,207, 313 102, 104, 106, 107, 201, 101,103,105,203,204,205,206,

301,304, 308,310,314, 302,303,305,306,307,309,311,
315 312

Tabel 4.14 Zdfupportage van de ouders ten aanzien van bun taalvaardigbeid Turks (spreken,
kiste·ren, scbrijven en lezen)
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De resultaten van de zelfrapportage ten aanzien van Turks zijn positiever
dan die ten aanzien van Nederlands (de leerlingen hebben in de interviews
ook aangegeven dat hun ouders het meest vaardig zijn in het Turks). In
vijftien gezinnen vinden de ouders (in het geval van 306 de alleenstaande
moeder) dat ze het Turks redelijk tot goed beheersen, waarbij in de gezinnen
103, 105, 203, 204 en 307 de vader wat beter is dan de moeder. In de middelste
categorie gaat het bij de moeders weer om de vrouwen die niet hebben leren
lezen of schrijven. De ouders van de leerlingen 104 en 314 spreken met elkaar
veel Azeri en dit heeft volgens hen invloed op hun beheersing van het
Turks. Het ouderpaar 207 en de alleenstaande moeders 202 en 313 kunnen niet
lezen of schrijven.

E'uatuatie
Het taalcontact van de Turkse leerlingen Uit het onderhavige onderzoek kan
vergeleken worden met de gegevens die Van Duijnen Montijn & KelekQi-
Kapikiran (1994) hierover in ongeveer dezelfde periode in Deventer verza-
meld hebben (groep zes, zeven en acht). In tabel 4.15 worden de eerder

besproken resultaten uit het onderhavige onderzoek nog eens op een andere

wijze gepresenteerd om de vergelijking met de resultaten van Van Duijnen
Montijn & Kelek i-Kapikiran te kunnen maken. In de tabel zijn eerst de
percentages voor het onderhavige onderzoek vermeld en daarachter tussen

haakjes de percentages van Van Duijnen Montijn & Kelek i-Kapikiran. De
onderzoekspopulatie   van het onderhavige onderzoek   (n = 29) is kleiner   dan
die  van het Deventer onderzoek  (n = 66).

meestal Turks evenveel Turks als meestal Nederlands

interactiepartner(s) Nederlands

ouders 69.0 (67.7) 31.0 (27.7) 0.0 (4.6)

broers/zussen 6.9 (28.1) 24.1 (39.1) 69.0 (32.8)
vrienden/vriendinnen 13.8 (20.0) 34.5 (40.0) 51.7 (40.0)
andere kinderen op school 0.0 (10.8) 51.7 (49.2) 48.3 (40.0)

Tabel 4.15 Taalcontact van de leerlingen in bet onderbavige ondmoek (eerstgenoemde

percentage; n=29) en in bet onderzoek van Van Duijnen Montijn & K€lekd-
Kapikiran (1994) (percentage tussen baakjes; n-66) met bun ouders, broers/zussen,
vrienden/vriendinnen en andere kinderen op scbool

Het patroon van taalcontact met de ouders verschilt weinig tussen de
Eindhovense en de Deventer Turkse leerlingen. Ongeveer tweederde van de
leerlingen spreekt met de ouders Turks en bijna eenderde evenveel Turks als
Nederlands. In Deventer gebruiken drie leerlingen meestal Nederlands met
hun ouders; in de Eindhovense groep is dat aantal nul. Grotere verschillen
zijn er te constateren met betrekking tot het taalcontact met broers/zussen,
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vrienden en klasgenoten. De Eindhovense groep bevat meer leerlingen die
met broers/zussen en met goede vrienden vooral Nederlands spreken dan de
Deventer populatie. In beide onderzoeken blijkt er met andere kinderen op
school gemiddeld iets vaker afwisselend Turks/Nederlands te worden
gesproken dan alleen Nederlands.

Ook Driessen (1992) heeft het taalcontact van onder andere Turkse
leerlingen (n-368) met ouders, broers/zussen en leeftijdgenoten in kaart
gebracht. Zijn gegevens dateren uit het schooljaar 1987-1988. Bij de operatio-
nalisatie van de omgangstaal is uitgegaan van de vraag welke taal de leerlin-
gen meestal spreken. De data zijn verzameld in het hoogste leerjaar van het
basisonderwijs. De percentages voor taalcontact van de Turkse onderzoekspo-
pulatie van Driessen worden gepresenteerd in tabel 4.16.

interactiepartner(s) meestal Turks meestal Nederlands

ouders 92.5 7.5

broers/zussen 43.0 57.0
andere kinderen 41.0 59.0

Tabel 4.16 Taalcontact van Turkse leerlingen (n-368) uit groep acbt van bet basisonderwijs
met bun ouders, broers/zussen en andere kinderen, 1987/1988 (percentages) (bron:
Driessen, 1992)

De door Driessen onderzochte leerlingen zijn qua leeftijdsgroep beter
vergelijkbaar met de populatie uit het onderhavige onderzoek dan de Deven-
ter groep die uit leerlingen van groep zes, zeven en acht bestaat. De vraag-
stelling is echter meer dichotoom (meestal Turks, meestal Nederlands) en in
die zin niet geheel vergelijkbaar. Toch wordt uit de vergelijking van de
onderzoeksresultaten duidelijk dat de in 1987/1988 onderzochte leerlingen
thuis met de ouders in verhouding meer Turks spraken dan de leerlingen uit
het onderhavige onderzoek. Ook in de andere twee categorieiin, broers/zus-
sen en andere kinderen, is ten opzichte van de situatie in 1987/1988 een
verschuiving ten gunste van het Nederlands waar te nemen. De populatie van
Driessen is landelijk gespreid en daardoor representatiever dan de groep uit
het onderhavige onderzoek.

Ook in Van Hout e.a. (1989) zijn gegevens over taalcontact opgenomen,
verzameld in 1987 bij leerlingen uit groep zeven van de basisschool. In dit
onderzoek is onderscheid gemaakt tussen 'meestal eigen taal', 'beide talen
evenveel' en 'meestal Nederlands'. De resultaten voor Turkse en Marokkaan-
se leerlingen zijn samengenomen, omdat er volgens de onderzoekers op dit
punt geen verschillen waren tussen beide allochtone groepen (tabel 4.17).
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meestal eigen taal beide talen meestal Nederlands
interactiepartner(s) evenveel

ouders 70.1 28.4 1.5

broers/zussen 10.8 32.3 56.9

vrienden/vriendinnen 12.3 24.6 63.1

Tabel 4.17 Taalcontact van Turkse  (n =36)  en  Marokkaanse  (n =31)  leerlingen uit groep zeven

van bet basisondenvijs met bun ouders, broers/zussen en ·urienden/uriendinnen,
1987 (percentages) Oyron:  Van Hout e.a.,  1989)

Opvallend in de vergelijking van de gegevens van Van Hout e.a. uit 1987
met die van het onderhavige onderzoek is dat in het taalcontact met broers
en zussen in het meer recente onderhavige onderzoek een duidelijke ver-
schuiving in de richting van 'meestal Nederlands' heeft plaatsgevonden, maar
dat in interactie met vrienden en vriendinnen er een trend lijkt te zijn van
een toename in her gebruik van de eigen taal. In het Deventer onderzoek is
deze trend ten aanzien van interactie met vrienden overigens nog duidelijker.
De resultaten van Van Hout e.a. met betrekking tot het taalcontact met de
ouders zijn redelijk vergelijkbaar met die van de andere besproken onderzoe-
ken.

Uit het eerder besproken onderzoek van Polman (1987) dat in 1983/1984
is uitgevoerd onder Turkse gezinnen blijkt dat in die tijd in de gezinnen
tussen ouders en kinderen alleen Turks werd gesproken, maar dat de kinde-
ren onder elkaar naast Turks ook al Nederlands gingen gebruiken.

De vergelijking van de gegevens met betrekking tot taalcontact van het
onderhavige onderzoek met een aantal andere, deels recente, deels enkele
jaren eerder uitgevoerde onderzoeken laat zien dat het patroon van taalcon-
taCt met de ouders in ongeveer tien jaar niet wezenlijk veranderd is. Veel
leerlingen spreken vooral Turks met hun ouders en een kleiner deel gebruikt
naast Turks ook Nederlands. Dit heeft waarschijnlijk niet alleen te maken
met de wens van de ouders om het Turks te behouden en door te geven aan
hun kinderen, maar ook met de vaak gebrekkige beheersing van het Neder-
lands door de ouders. Wat in de loop der jaren wel veranderd blijkt te zijn is
dat Turkse kinderen in contact met hun broers en zussen relatief meer op
het Nederlands zijn overgegaan, terwijl er met Turkse vrienden en vriendin-
nen naast Nederlands ook Turks gebruikt wordt. Leerlingen van nu hebben
in verhouding meer broers en zussen die in Nederland op school gezeten
hebben en Nederlands geleerd hebben dan leerlingen van een jaar of tien
geleden. Een opmerkelijk resultaat, waarvan afgewacht moet worden of het
ook in ander onderzoek gevonden zal worden, is dat het Turks een wat
belangrijker plaats lijkt in te nemen in het contact met vrienden dan een
aantal jaren terug. Misschien voelen Turkse leerlingen meer dan vroeger de
behoefte om zich samen met hun vrienden te profileren als Turken. De



144 Hoofdstuk 4

vraag is of het taalgebruikspatroon met vrienden verschillend is voor contac-
ten binnenshuis en buitenshuis (zie ook boven bij Resultaten). Een relative-
rende opmerking ten aanzien van de hier gemaakte vergelijking van onder-
zoeksresultaten is dat deze een aantal beperkingen kent door de verschillen
in steekproefomvang, representativiteit en vraagstelling.

De leerlingen uit dit onderzoek zijn er zich van bewust dat ze soms
Nederlands en Turks door elkaar gebruiken, ook binnen 66n zin. Backus
(1996) heeft onderzoek gedaan naar codewisselingsgedrag onder Turkse
jongeren. Hij stelt vast dat zijn informanten in hun Nederlands Turkse
'slang'-woorden, scheldwoorden en interjecties gebruiken, terwijl in hun
Turks bijvoorbeeld Nederlandse onderwijstermen voorkomen. Backus stelt
dat codewisseling in zijn onderzoekspopulatie in het algemeen vooral een
kwestie is van 'tip of the tongue': wat het eerste te binnen schiet, wordt
gebruikt. Daarnaast switchen de jongeren soms naar het Turks om zich als
Turk te profileren.

4.10 Evaluatie en synthese: indeling in drie sociaal-culturele profielen

In de voorgaande paragrafen zijn de geanalyseerde sociaal-culturele kenmer-
ken van de negenentwintig aan het onderzoek deelnemende Turkse leerlin-
gen beschreven in acht thematische rubrieken:

migratiekenmerken;
- etnisch-culturele achtergrond en oriantatie;
- religieuze achtergrond en orientatie;
- sociaal-economische gezinssituatie;
-  gezinskenmerken en orientatie op de samenleving;
-  onderwijsaspiraties en onderwijsondersteuning;
- taalattitudes;
- taalcontact.
De resultaten van de leerlingen uit het onderhavige onderzoek Zijn telkens
vergeleken met de resultaten uit ander onderzoek. Uit deze vergelijking
blijkt dat de leerlingen uit het Eindhovense onderzoek als groep in hun
sociaal-culturele kenmerken niet wezenlijk verschillen van andere onderzoch-
te groepen Turkse leerlingen in Nederland. Uit de vergelijking wordt echter
ook duidelijk dat in het onderhavige onderzoek een aantal dimensies diep-
gaander en gedetailleerder is onderzocht.

Uit de beschrijvingen in de diverse thematische rubrieken is naar voren
gekomen dat de leerlingen ook op individueel niveau ten aanzien van hun
sociaal-culturele kenmerken overeenkomsten vertonen. Op een aantal
kenmerken is er echter sprake van uitgesproken verschillen. Wat de leerlin-
gen met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal kinderen van immigranten
zijn. De leerlingen zelf zijn echter nagenoeg allemaal in Nederland geboren



Sociaal,culturele kenmerken van de leerlingen 145

en opgegroeid en als onderinstromers op de Nederlandse basisschool gestart.
Hoewel de ene leerling zich gevoelsmatig meer tot de Turkse gemeenschap
rekent en de andere meer tot de Nederlandse, oriEnteren de meeste leerlingen
zich in het leven van alledag op zowel de Turkse als de Nederlandse gemeen-
schap. Op religieus gebied voelen de meeste leerlingen zich gematigd-islami-
tisch: ze respecteren en waarderen hun islamitische achtergrond en zijn
bereid zich in hun vrije tijd met hun religie verder vertrouwd te maken. In
het algemeen schatten de leerlingen in dat hun toekomst in Nederland zal
liggen, maar ze laten dit ook afhangen van de plannen van hun ouders. In de
meeste gevallen hebben deze plannen nog geen vaste vorm aangenomen.

Ondanks de overeenkomsten die op het eerste gezicht waargenomen
kunnen worden, zijn er zoals gezegd ook duidelijke verschillen, en dan met
name in de sociaal-culturele achtergrondkenmerken van de leerlingen. Deze
verschillen beperken zich niet tot 66n van de in de voorgaande paragrafen
besproken thematische rubrieken, maar doen zich op meerdere van de
beschreven terreinen voor. Bij de ontwikkeling van de hieronder te presente-
ren indeling in profielen is gekapitaliseerd op verschillen die het meest
uitgesproken zijn en op verschillen die mogelijk relevant zijn ter verklaring
van verschillen in schoolsucces van de leerlingen uit dit onderzoek. Zoals in
4.1 is uiteengezet, is er in de diverse analyses gewerkt met dimensies van
verschillende aard en met verschillende typen schalen. Hierdoor is het niet
mogelijk om alle gegevens uit de beschrijvingen in een totaaloverzicht te
presenteren. De weg van de resultaten van de analyses naar de indeling in
profielen is echter te traceren met behulp van de in de beschrijvingen
vermelde leerlingnummers. Er is een indeling in drie profielen ontwikkeld
(profiel A, B en C). Deze worden hieronder geschetst. Tevens wordt daarbij
telkens aangegeven welke leerlingen aan het betreffende profiel beantwoor-

...   ''
den. De meeste leerlingen zijn goed in te delen bil een van de drie profielen.
Sommige leerlingen hebben ook een of meer kenmerken van andere profie-
len, maar zijn bij dat profiel ingedeeld waar ze in hoge mate aan beantwoor-
den.

Sociaal-cultureel profiel A
De leerling groeit op in een gezin waarin de ouders grote waarde hechten
aan hun Turkse herkomst en voornamelijk geori8nteerd zijn op de Turkse
gemeenschap. De ouders hopen op korte of middellange termijn naar Turkije
te kunnen remigreren. In de opvoeding van hun kinderen proberen de
ouders vast te houden aan de tradities zoals ze die van hun eigen ouders
hebben geleerd en vanuit hun jeugd kennen. Ze ervaren weliswaar dat de
traditionele opvoeding zoals ze die aan hun kinderen in Nederland geven
niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, maar kunnen en/of durven hun
opvoeding niet aan te passen aan de veranderde situatie van het leven als
immigrant in Nederland. Voorts is de Islam voor de ouders heel belangrijk
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en deze religie speelt een grote rol in de opvoeding van de leerling.
De leerling heeft geen hoge onderwijsaspiraties en wordt door zijn ouders

niet of nauwelijks ondersteund in zijn schoolopleiding. In het gezin wordt
het spreken en lezen van het Nederlands niet gestimuleerd. De beheersing
van het Nederlands door de ouders van de leerling is zwak.

De leerlingen 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 304, 310, 311, 313 en 314 beantwoor-
den aan dit profiel.

Sociaal-cultureel profiel B
De leerling komt uit een gezin waar de ouders gericht zijn op de Turkse
gemeenschap. De ouders vinden echter dat ze -zolang ze in Nederland
wonen- ook enigszins zouden moeten participeren in de Nederlandse
gemeenschap. In de praktijk nemen de ouders echter nauwelijks deel aan de
Nederlandse samenleving. De ouders hebben remigratieplannen, maar hebben
deze voorlopig voor zich uitgeschoven. De discrepantie tussen attitude en
gedrag van de ouders zoals die zich manifesteert in hun etnisch-culturele
oriEntatie, speelt ook in de opvoeding van hun kinderen. De ouders probe-
ren hun opvoeding wat meer aan te passen aan de Nederlandse samenleving,
maar dit gebeurt slechts in beperkte mate en veelal ad hoc. De Islam is voor
de ouders belangrijk en ze willen graag dat hun kinderen de meest essentiele
normen en waarden van deze religie leren kennen.

De onderwijsaspiraties van de leerling zijn niet uitgesproken laag maar
ook niet uitgesproken hoog. De onderwijsondersteuning die de leerling van
zijn ouders krijgt, is matig. Thuis spreekt en leest de leerling zo nu en dan
Nederlands. De ouders erkennen het belang hiervan wel maar leveren zelf
geen actieve bijdrage. In her gezin heeft een van de ouders wel een cursus
Nederlands gevolgd, maar de beheersing van het Nederlands is veelal toch
nog beperkt.

Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 101,102,105,106,107,206,207,
302, 305, 306, 308, 309 en 312.

Sociaal-cultureel proftel C
De leerling heeft ouders die zich zowel op de Turkse als op de Nederlandse
gemeenschap willen orienteren en aan dit streven ook concreet vormgeven.
De ouders willen voorlopig in Nederland blijven om hun kinderen minstens
de gelegenheid te geven hun schoolopleiding te vokooien. De ouders probe-
ren nadrukkelijk om de opvoeding van hun kinderen af te stemmen op de
opvoeding zoals ze die Nederlandse ouders zien geven en weten dit streven
in daden om te zetten. Alhoewel ze het belijden van de Islam van belang
vinden, laten ze de schoolopleiding van hun kind prevaleren boven godsdien-
stige activiteiten daar waar fricties zouden kunnen optreden.

De leerling heeft hoge onderwijsaspiraties en ontvangt van zijn ouders
veel ondersteuning in zijn schoolloopbaan. De leerling wordt door zijn
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ouders sterk gestimuleerd om Nederlands te spreken en te lezen en de ouders
stellen zich hierin actief op. De ouders hebben zelf cursussen Nederlands
gevolgd en beheersen deze taal redelijk.

De leerlingen 205, 303, 307 en 315 beantwoorden aan dit profiel.

Uit de profielen wordt duidelijk dat de verschillen tussen de drie typen
leerlingen vooral liggen op het terrein van etnisch-culturele en religieuze
ori8ntatie, de mate van aanpassing van de opvoeding aan de veranderde
(immigratie)situatie door de ouders, onderwijsaspiraties van de leerlingen,
onderwijsondersteuning door de ouders en taalgebruik en taalbeheersing in
het gezin. Het valt op dat twee indicatoren voor de sociaal-economische
status van de gezinnen waaruit de leerlingen komen, namelijk het opleidings-
en beroepsniveau van de ouders, in de drie profielen Ontbreken. De reden
hiervoor is dat er geen indeling in profielen mogelijk is waarin de verschillen
met betrekking tot de bovengenoemde kenmerken corresponderen met
verschillen in opleidings- en beroepsniveau van de ouders. Er is weliswaar
sprake van verschillen in opleiding en beroep en deze zijn ook zichtbaar
gemaakt in de gehanteerde schaalindeling die 'aan de onderkant' redelijk
differentieert, maar de verschillen blijken toch te klein om de leerlingen op
dit punt van elkaar te onderscheiden, zeker in een profielindeling waarin
juist gekapitaliseerd wordt op verschillen tussen leerlingen. In hoofdstuk 8 en
9 zal op dit onderwerp uitvoeriger worden ingegaan.

Tot slot is het van belang aandacht te besteden aan verschuivingen in de
sociaal-culturele achtergrond en ori8ntatie van de leerlingen in de periode van
de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In dit
onderzoek zijn immers longitudinale data verzameld: de leerlingen zijn
gedurende twee jaar gevolgd. De meest opvallende veranderingen blijken
betrekking te hebben op de etnisch-culturele ori8ntatie van de leerlingen. Ze
worden zich in dit verband meer bewust van 'dubbele toerekening'. Uit de
resultaten komt naar voren dat de leerlingen zich, naarmate ze ouder
worden, sterker op de Turkse gemeenschap gaan richten. De mogelijkheid
van remigratie naar Turkije gaat de leerlingen sterker bezighouden en wordt
een optie waarover ze (gaan) nadenken, veel leerlingen gaan zich duidelijker
en bewuster met hun etnische groep identificeren en zich bijgevolg meer als
'Turk' profileren, de Turkse taal wordt meer 'gekoesterd' en de leerlingen
willen hun kennis van de Islam vergroten. Daartegenover staat dat ze
tegelijkertijd ook hun oriEntatie op de Nederlandse samenleving versterken.
Deze oriEntatie is voornamelijk instrumenteel gericht waar het gaat om hun
onderwijsloopbaan en de arbeidsmarktperspectieven daarna. Dit geldt deels
ook ten aanzien van hun aspiraties om het Nederlands beter te beheersen,
maar daarbij geldt tevens het integratieve motief om binnen de groep van
Nederlandse leeftijdgenoten te kunnen functioneren.



5 Taalvaardigheid Turks en Nederlands van
de leerlingen

5.1 Inleiding

De eerste in 3.2.3 geformuleerde onderzoeksvraag luidt: wat zijn de individu-
ele kenmerken en de achtergrondkenmerken van de deelnemende Turkse
leerlingen in termen van sociaal-culturele kenmerken (inclusief taalattitudes
en taalcontact) en taalvaardigheid Turks en Nederlands? Deze vraag, die
betrekking heeft op het variabelencluster leerlingkenmerken, is gedeeltelijk
beantwoord in hoofdstuk 4, waar de sociaal-culturele kenmerken van de
leerlingen beschreven zijn. In dit hoofdstuk komen de resultaten van de
uitgevoerde analyses inzake taalvaardigheid Turks en Nederlands aan de orde.

De taalvaardigheid Turks van de leerlingen is gemeten in groep acht van
de basisschool. Hun taalvaardigheid Nederlands is zowel in de laatste groep
van het basisonderwijs als in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs
onderzocht. In de paragrafen 3.4.2 en 3.5.2 is voor respectievelijk de basis-

schoolperiode en de periode van het voortgezet onderwijs vermeld welke
taalvaardigheidstoetsen Turks en Nederlands zijn afgenomen en is op elk van
deze toetsen een toelichting gegeven. In de periode van het basisonderwijs is
bovendien tijdens de interviews aan de leerlingen gevraagd hun taalvaar-
digheid Turks en Nederlands in te schatten (zie 3.4.2). Ook tijdens de
leerlinginterviews in de brugklas is hun taalvaardigheid onderwerp van
gesprek geweest (zie 3.5.2).

De afgenomen taalvaardigheidstoetsen zijn primair geanalyseerd met
betrekking tot de deelnemende Turkse leerlingen: de vergelijking van de
scores voor Turks en Nederlan(is vindt plaats binnen deze groep. De analyses
zijn gericht op het verkrijgen van informatie over de prestaties op zowel
groepsniveau als individueel niveau. De toetsresultaten van de individuele
leerlingen zijn tevens vergeleken met de zelfrapportages tijdens de interviews.
Hoewel de aandacht dus vooral gericht is op de vergelijking van de taalvaar-
digheid Turks en Nederlands binnen de onderzoekspopulatie, is het ook van
belang om na te gaan hoe de taalvaardigheid van deze populatie zich ver-
houdt tot die van andere leerlingen, zodat de onderzoeksresultaten in breder
perspectief geplaatst kunnen worden. Om deze reden zijn de resultaten op
een aantal toetsen dat daarvoor in aanmerking komt, vergeleken met resulta-
ten uit ander onderzoek. Tenzij anders vermeld is in de analyses steeds

tweezijdig getoetst op significantieniveau  .05 (*= significant). Op basis  van  de

uitgevoerde analyses is voor de leerlingen uit het onderhavige onderzoek een
indeling in profielen met betrekking tot taalvaardigheid Turks en Nederlands
ontwikkeld. Aangezien de taalvaardigheidskenmerken net als de sociaal-
culturele kenmerken behoren tot het cluster leerlingkenmerken, zijn de
posities van de individuele leerlingen in beide profielindelingen vergeleken
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teneinde te kunnen onderzoeken in hoeverre er sprake is van samenhang.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. De analyst van de resultaten

van de leerlingen op de taalvaardigheidstoetsen Turks wordt besproken in
paragraaf 5.2. De resultaten op de deelvaardigheidstoetsen Nederlands, die in
groep acht bij de leerlingen zijn afgenomen, komen aan de orde in 5.3. Naast
deze deelvaardigheidstoetsen Nederlands hebben de leerlingen in groep acht
ook een aantal clozetoetsen Nederlan(is gemaakt. De resultaten op deze
toetsen komen aan bod in 5.4. Paragraaf 5.5 bevat de analyse van de scores
van de leerlingen op twee toetsen Nederlands die in het eerste leerjaar van
het voortgezet onderwijs zijn afgenomen. De analyses die in de paragrafen
5.2 tot en met 5.5 worden besproken, betreffen stee(is de groepsresultaten. In
paragraaf 5.6 worden de resultaten van de individuele leerlingen en de
bovengenoemde indeling in taalvaardigheidsprofielen Turks/NederlancIs
gepresenteerd. In deze paragraaf wordt ook kort aandacht besteed aan de
zelfrapportages tijdens de interviews. Tot slot wordt in paragraaf 5.7 de
positie van de individuele leerlingen in de taalvaardigheidsprofielen vergele-
ken met hun positie in de sociaal-culturele profielen.

5.2 Resultaten taalvaardigheidstoetsen Turks basisonderwijs

Algemene gegevens met betrekking tot de resultaten van de totale groep
leerlingen op de vier taalvaardigheidstoetsen Turks, te weten de mondelinge
en schriftelijke woordenschattoets, de zinsbouwtoets en de tekstbegriptoets
(zie 3.4.2), zijn samengevat in tabel 5.1. Genoemde toetsen maken deel uit
van de Eindtoets Basisonderwijs, Toes Turkse Taal van het crro (Aarts & De
Ruiter,  1992).

max. score gemiddelde        sd % correct n leerlingen

Woordensch. m.         31 23.69 3.44                76                     29
Woordensch. s.          36 23.93 4.17         66            29

Zinsbouwtoets                 31 23.10 5.02                75                     29
Tekstbegriptoets           19 9.72 3.88                51                     29

Tabel 5.1 Resultaten op de vier taalvaardigbeidstoetsen Turks
(sd-standaarddeviatie, %correct-gen:iddeld percentage correcte antwoorden, woor-
densch.-woordenscbattoets, m.-mondeling,  s.-scbriftelijk)1

1Om vergelijking mogelijk te maken met de gegevens van Aarts (1994) zijn uit de
tekstbegriptoets zes van de vijfentwintig items verwijderd. Aarts (1994) heeft namelijk de
tekstbegriptoets voor gebruik in Turkije ingekort, omdat een van de teksten (zes items)
door de Turkse overheid niet geschikt werd geacht.
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De resultaten van de leerlingen op de vier toetsen kunnen vergeleken worden
met de resultaten uit het onderzoek van Aarts (1994), die de vier bovenge-
noemde toetsen in ongeveer dezelfde periode heeft afgenomen bij circa 260
Turkse leerlingen in Nederland (groep acht basisonderwijs) en circa 275
leerlingen in Turkije (klas vijf lagere school). In tabel 5.2 worden de scores
van de leerlingen uit het onderhavige onderzoek naast die van de onder-
zoekspopulaties van Aarts gezet. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
Aarts met twee qua leeftijd verschillende populaties gewerkt heeft: de in
Turkije wonende leerlingen uit het onderzoek van Aarts waren op het
moment van toetsing gemiddeld 10;6 jaar oud, terwijl de gemiddelde leeftijd
van de in Nederland woonachtige leerlingen uit haar onderzoek 12;8 jaar
was. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen uit het onderhavige onderzoek
ten tijde van de toetsing Turks was 12;0 jaar. Bovendien zijn er verschillen in
ontvangen onderwijs tussen Turkse leerlingen in Nederland en in Turkije.

Eindhovens onderzoek Aarts/Nederland Aarts/Turkije

gem. sd n gem. sd n gem. sd         n

Woordensch. 23.69 3.44         29 23.90 3.47 262 26.37 3.14 276

mondeling

Woordensch. 23.93 4.17         29 23.69 5.35 262 28.55 5.00 275

schriftelijk

Zinsbouw 23.10 5.02         29 21.59 5.50 262 23.38 4.90 276

Tekstbegrip 9.72 3.88         29 10.44 3.15 261 10.09 3.99 275

Tabel 5.2   Res:dtaten op de vier taalvaardigbeidstoetsen Turks van respectievelijk de leerlingen
uit bet onderbavige ondenoek, de leertingen uit Aarts (Nederland) en de leerlingen
uit  Aarts  (Turkije)  (1994)  (gem.-  gemiddelde,  sd=  standaarddeviatie)

De resultaten van t-tests die zijn uitgevoerd op de gegevens in tabel 5.2
wijzen uit dat er geen significante verschillen zijn tussen de toetsscores van
de leerlingen uit het onderhavige onderzoek en de scores van de in Neder-
land wonende leerlingen  uit het onderzoek van Aarts (1994). Hoewel  de
Eindhovense leerlingen op het moment van toetsing ruim een half jaar
jonger waren, scoren ze dus niet lager dan de gemiddeld oudere Nederlandse
populatie van Aarts. De Turkse populatie van Aarts scoort significant hoger
op de mondelinge woordenschattoets, de schriftelijke woordenschattoets en
de zinsbouwtoets dan haar Nederlandse populatie. De gemiddelden van beide
populaties verschillen niet significant voor de tekstbegriptoets. De leerlingen
uit het onderhavige onderzoek scoren significant lager op de beide woorden-
schattoetsen dan de Turkse populatie van Aarts; de verschillen op de twee
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andere toetsen zijn niet significant. Een mogelijke verklaring voor de relatief
lage scores van Turkse leerlingen in Nederland op de woordenschatonderde-
len is dat ze in vergelijking met kinderen in Turkije veel minder in de
gelegenheid zijn om door middel van lezen en mondeling taalcontact hun
woordenschat te vergroten. Wanneer Aarts de toetsen in Turkije had
afgenomen bij leerlingen die qua leeftijd meer overeenkomen met haar
Nederlandse onderzoeksleerlingen en met de leerlingen uit het onderhavige
onderzoek, waren de verschillen nog groter geweest. Aarts (1994) concludeert
op basis van haar data dat er nauwelijks of geen verschillen zijn tussen het
Turks van de Turkse leerlingen in Nederland en Turkije. Deze conclusie is
niet terecht en dit wordt nog eens bevestigd door de hierboven beschreven
resultaten van het onderhavige onderzoek. Niettemin zijn de scores van de
Turkse leerlingen in Nederland opvallend hoog te noemen gezien de uiterst
geringe aandacht die het onderwijs aan het Turks en de taalvaardigheid
Turks besteedt.

De betrouwbaarheid van de vier gebruikte toetsen is eerder vastgesteld bij
de ontwikkeling van de toetsbatterij (zie Aarssen e.a. 1992 en Aarts 1994).
Voor de volledigheid kan hier vermeld worden dat in het onderhavige
onderzoek de betrouwbaarheid van de mondelinge woordenschattoets .65 is,
van de schriftelijke woordenschattoets .70, de zinsbouwtoets .81 en de
tekstbegriptoets .76.

In het onderzoek van Aarts (1994) zijn de correlaties tussen de vier
gebruikte toetsen voor de leerlingen in Nederland alle significant. Door
Aarts uitgevoerde factoranalyses op de in Nederland verzamelde taaldata,
waarin ook drie andere door Aarts afgenomen toetsen betrokken zijn
(instructietaak, technisch lezen, spelling), leveren twee factoren op. Op de
eerste factor laden de onderdelen technisch lezen, spelling, schriftelijke
woordenschat, zinsbouw en tekstbegrip. Deze factor krijgt van Aarts het
label 'schriftelijke taalvaardigheid'. Op de tweede factor laden de onderdelen
mondelinge woordenschat en instructie: 'mondelinge taalvaardigheid'. De
twee factoren samen verklaren 62% van de variantie.

In het onderhavige onderzoek zijn de correlaties tussen de vier gebruikte
toetsen, met uitzondering van die tussen de mondelinge woordenschattoets
en de zinsbouwtoets, significant. In aansluiting bij de oplossing in twee
dimensies van Aarts (1994) -Turks mondeling en Turks schriftelijk- worden
in het huidige onderzoek twee scores voor taalvaardigheid Turks gehanteerd.
De eerste score betreft de mondelinge vaardigheid en is gelijk aan de score op
de mondelinge woordenschattoets. De tWeede score heeft betrekking op de
schriftelijke vaardigheid en is de optelsom van de scores op de schriftelijke
woordenschattoets, de zinsbouwtoets en de tekstbegriptoets. De correlatie
tussen deze totaalscores voor Turks mondeling en Turks schriftelijk bedraagt
.43 en is significant. De totaalscores worden verder besproken in paragraaf
5.6.
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5.3 Resultaten deelvaardigheidstoetsen Nederlands basisonderwijs

In groep acht van de basisschool zijn bij de leerlingen zes toetsen Nederlands
afgenomen die betrekking hebben op de beheersing van mondelinge dan wel
schriftelijke en receptieve dan wel produktieve vaardigheden. De gehanteerde
toetsen zijn een leeswoordenschattaak, een woorddefinitietaak, een schrijf-
taak, een verteltaak, een tekstbegriptoets en een luistertoets. De leeswoorden-
schattaak, de woorddefinitietaak en de schrijftaak zijn afkomstig uit de
Taaltoets Allocbtone Kinderen (bo·uenbouu) (TAK-bovenbouru) van Verhoeven &
Vermeer (1993). De verteltaak is in feite de tweede schrijftaak uit de TAK-
bovenbouw, maar deze is in het onderhavige onderzoek gehanteerd als
verteltaak. De tekstbegriptoets is in samenwerking met het CITO samenge-
steld uit zeer zorgvuldig ontwikkelde en veelvuldig geteste onderzoeksmateri-
alen van het CITO (zogenoemde Ankertoetsen). De luistertoets is in samen-
werking met het crro geconstrueerd met behulp van materiaal uit het
Voorbeeldenboek van Balans van bet taalonderwijs aan bet einde van de
basisscbool (Zwarts, 1990), een verslag van de eerste periodieke peiling van het
onderwijsniveau aan het einde van het basisonderwijs. Voor meer informatie
over de gebruikte toetsen wordt verwezen naar 3.4.2. Algemene gegevens
over de resultaten van de totale groep leerlingen staan vermeld in tabel 5.3.

max. gemiddelde       sd % correct n 1ln.
score

Leeswoordenschattaak           50 24.48 7.39                49                   29

Woorddefinitietaak              50 15.66 8.69                31                   29

Schrijftaak                       16 14.55 1.24                91                   29

Verteltaak                           16 13.55 2.10         85          29

Tekstbegriptoets              25 12.03 4.86                48                   29

Luistertoets                            20 10.28 4.71         51          29

Tabel 5.3  Resultaten op de zes deelvaardigbeidstoetsen Nederlands Bd=  standaarddeuiatie,
%correct= gemiddeld percentage correcte anttvoorden)

In tabel 5.3 is te zien dat de schrijf- en verteltaak wellicht een plafondeffect
vertonen; de gemiddelde score ligt bij beide taken 1.17 standaarddeviatie
onder de maximale score. Beide taken zijn blijkbaar relatief gemakkelijk.

De resultaten van de leerlingen op de leeswoordenschattaak en de woord-
definitietaak kunnen vergeleken worden met de resultaten van de onder-
zoekspopulatie (groep acht) uit het normeringsonderzoek van de TAK-
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bovenbouw (Verhoeven & Vermeer, 1996). Een dergelijke vergelijking is niet
mogelijk bij de schrijftaak, omdat Verhoeven & Vermeer conform de
opbouw van hun toetsbatterij de scores van de twee schrijftaken optellen. In
figuur 5.1 zijn de gemiddelden van de Eindhovense leerlingen op de lees-
woordenschattaak en de woorddefinitietaak afgezet tegen de gemiddelden van
de autochtone leerlingen (n= resp. 170 en 164), de Surinaamse/Antilliaanse
leerlingen  (n= 185  en  202)  en de mediterrane leerlingen  (n= 100  en  126)  uit
het normeringsonderzoek. Onder de groep mediterrane leerlingen vallen niet
alleen Turkse en Marokkaanse leerlingen, maar ook leerlingen uit andere
landen rond de Middellandse Zee.
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Figiur  5.1    Gemiddelden  op   de   leeswoordenscbattaak  en   de  tvoorddejinitietaak   van   de   leerlin-
gen Uit bet onderbavige onderzoek ('Tu') en van de autocbtone ('Ned'), Swinaam-
se/Antilliaanse ('SH/An') en mediterrane ('Med') leerlingen wit Verboeven &
Vermeer (1996)

Figuur 5.1 maakt duidelijk dat de autochtone leerlingen uit het normerings-
onderzoek op de twee toetsen de hoogste scores behalen, gevolgd door
respectievelijk de Surinaamse/Antillaanse en de mediterrane leerlingen. De
mediterrane leerlingen uit het normeringsonderzoek scoren op beide toetsen

hoger dan de Turkse leerlingen uit het onderhavige onderzoek. Door middel
van t-tests is vastgesteld dat de verschillen in prestaties tussen de leerlingen
uit het onderhavige onderzoek enerzijds en de drie groepen leerlingen uit het
normeringsonderzoek anderzijds significant zijn. De constatering dat autoch-
tone en Surinaamse/Antilliaanse leerlingen op toetsen Nederlands hoger
scoren dan Turkse leerlingen wordt ook in veel ander onderzoek aange-
troffen (bijvoorbeeld Uiterwijk,   1994).   Dat de groep mediterrane leerlingen
uit het normeringsonderzoek gemiddeld significant hoger scoort dan de
Eindhovense Turkse leerlingen, kan mede verklaard worden door het feit dat
eerstgenoemde groep naast Turkse (34%) en Marokkaanse (26%) leerlingen
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ook zuideuropese leerlingen (40%) bevat. Uit Uiterwijk (1994) blijkt dat de
scores op taaltoetsen Nederlands van zuideuropese leerlingen weliswaar lager
zijn dan die van autochtone, maar hoger dan die van Surinaamse/Antilliaanse
leerlingen. Het is waarschijnlijk dat de zuideuropese leerlingen het gemiddel-
de van de mediterrane groep positief beinvloed hebben. De standaarddeviaties
zijn bij de mediterrane leerlingen ook hoger dan bij de andere drie groepen,
wat aangeeft dat de spreiding in deze groep groter is. Een andere verklaring
voor de lage scores van de Turkse leerlingen in vergelijking met de mediter-
rane leerlingen zou kunnen zijn dat de Turkse leerlingen gemiddeld een half
jaar jonger zijn. Het relatief lage gemiddelde van de Turkse groep op de
woorddefinitietaak kan verklaard worden door het feit dat enkele Turkse
leerlingen bijzonder laag gescoord hebben.

In de TAK-bovenbouw zijn beoordelingstabellen opgenomen met behulp
waarvan de scores van leerlingen vergeleken kunnen worden met scores van
zowel eentalige Nederlandse leerlingen als tweetalige mediterrane (en Suri-
naamse/Antilliaanse) leerlingen uit groep acht van het basisonderwijs
(normeringsonderzoek). Met behulp van deze tabellen kan het beeld dat in
figuur 5.1 naar voren is gekomen, verder aangescherpt worden. De beoorde-
ling van de scores in vergelijking met eentalige Nederlandse leerlingen
geschiedt met de volgende omschrijvingstermen: 'hoog', 'boven gemiddeld',
'onder gemiddeld', 'laag', 'zeer laag'. De vergelijking met de tweetalige
leerlingen is wat globaler en loopt van 'hoog' via 'gemiddeld' naar 'laag'. De
leerlingen uit het onderhavige onderzoek scoren in vergelijking met Neder-
landse leeftijdgenoten gemiddeld 'zeer laag' op zowel de leeswoordenschat-
taak als de woorddefinitietaak. Uit de vergelijking met (andere) mediterrane
leerlingen blijkt dat de negenentwintig leerlingen op deze twee toetsen 'laag'
scoren, alhoewel de gemiddelde score op de leeswoordenschattaak tegen de
beoordeling 'gemiddeld' aan zit.

Het is opvallend dat de leerlingen uit het onderhavige onderzoek dus niet
alleen relatief laag scoren op de woordenschattoetsen voor Turks (zie
paragraaf 5.2), maar ook op die voor Nederlands. Uit veel onderzoek naar de
grootte van de woordenschat blijkt dat tweetaligen voor elk van beide talen
een kleinere woordenschat hebben dan eentaligen in de betreffende taal, wat
verklaard kan worden uit het gegeven dat tweetaligen de twee talen deels in
verschillende domeinen (leren) gebruiken (Swain, 1972; Saunders, 1982). Deze
conclusie lijkt ook voor de leerlingen uit het onderhavige onderzoek Op te
gaan.

Voor de volledigheid kan vermeld worden dat de betrouwbaarheden van
de leeswoordenschattaak en de woorddefinitietaak in het onderhavige
onderzoek respectievelijk .83 en .88 zijn; in het normeringsonderzoek van de
TAK-bovenbouw (Verhoeven & Vermeer, 1996) zijn de betrouwbaarheden
van  deze twee toetsen  respectievelijk  .86  en  .90 (voor mediterrane leerlingen).
De betrouwbaarheden van de tekstbegriptoets en de luistertoets -twee toetsen
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die ten behoeve van dit onderzoek nieuw zijn samengesteld uit bestaand
materiaal- zijn respectievelijk .79 en .85; van de schrijftaak en de verteltaak
zijn de betrouwbaarheden respectievelijk .32 en .70. Waarom de betrouw-
baarheid van de schrijftaak zo laag is, is niet duidelijk.

Op basis van de analyses van de zes deelvaardigheidstoetsen is besloten
66n totaalscore te berekenen: de optelsom van de scores op de leeswoor-
denschattaak, de woorddefinitietaak, de tekstbegriptoets en de luistertoets.
De correlaties tussen deze vier toetsen zijn alle significant. De schrijf- en
verteltaak worden niet meegenomen vanwege het eerder vermelde plafondef-

fect, waardoor er nauwelijks significante correlaties zijn tussen deze twee
taken en de andere deelvaardigheidstoetsen.

5.4 Resultaten clozetoetsen Nederlands basisonderwijs

Toen de leerlingen in het laatste jaar van de basisschool zaten zijn, zoals
eerder vermeld, ook drie Nederlandstalige clozetoetsen afgenomen. Uit
onderzoek is gebleken dat voorkennis van het contextmateriaal van toetsen
een potentiEle (culturele) bron van item-/toetsbias is (zie voor een bespreking
Uiterwijk, 1994). Door in het onderhavige onderzoek de culturele lading van
de clozetoetsen te vari8 ren, is additioneel nagegaan of dit van invloed is op
de scores. Er zijn drie toetsen gebruikt: de 'clozetoets/Nederlands' en de
'clozetoets/Turks' uit Kerkhoff & Vallen (1985) en de 'clozetoets/neutraal'
uit Kerkhoff (1988). De verschillende culturele lading van de toetsen betreft
het onderwerp van de teksten. De clozetoets/Nederlands handelt over een
typisch Nederlandse viering van een 12lk-jarig huwelijksfeest. De cloze-
toets/Turks heeft een typisch Turks feest als onderwerp: 'Seker bayrami'
('Suikerfeest'). De clozetoets/neutraal is een toets met een zo neutraal
mogelijke culturele lading en gaat over 'schelden', een thema waar zowel
autochtone als allochtone leerlingen mee te maken hebben. Er is getracht
drie toetsen te vinden die zo vergelijkbaar mogelijk zijn qua syntactische en
semantische complexiteit van het Nederlands. De clozetoets/Nederlands en
de clozetoets/Turks komen wat betreft het niveau van talige complexiteit
redelijk overeen; het niveau van de clozetoets/neutraal ligt iets boven dat van
de andere twee toetsen (zie voor meer gegevens over de toetsen 3.4.2). Door
de drie clozetoetsen ook af Ie nemen bij de klasgenoten van de Turkse
leerlingen, zijn tevens gegevens verzameld over de invloed van de culturele
lading van de toetsen op de scores van Nederlandse leerlingen. Bovendien
kan een vergelijking worden gemaakt tussen de scores van de Turkse leerlin-
gen op de gehanteerde globale maat voor taalvaardigheid Nederlands (cloze-
toetsen) en die van hun autochtone klasgenoten (zie ook Koopman (1994) in
aansluiting bij dir onderzoek).

In de analyse van de resultaten is uitgegaan van de zogenoemde 'exacte
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scoringsmethode'. Bij dit type scoring worden alleen de antwoorden die exact
overeenstemmen met de woorden in de oorspronkelijke tekst als correcte
antwoorden beschouwd. Een andere wijze van scoring bij clozetoetsen is de
'acceptabele scoringsmethode', waarbij ook antwoorden die niet overeenstem-
men met de woorden in de oorspronkelijke tekst, maar die wel in alle
opzichten (semantisch en syntactisch) een acceptabel alternatief vormen, als
goed worden beoordeeld. Aan beide manieren van scoring kleven voor- en
nadelen. Een bespreking daarvan valt buiten het bestek van deze paragraaf
(zie daarvoor en voor een bespreking van het principe van de clozetoetsen
Van Els e.a., 1984). Wel is het relevant op deze plaats te wijzen op een van
de belangrijkste voordelen van de exacte scoringsmethode, namelijk de hoge
mate van objectiviteit. Dit is in het onderhavige onderzoek de voornaamste
overweging geweest om aan de exacte methode van scoring de voorkeur te
geven. Bovendien is in het onderhavige onderzoek uit uitgevoerde correlatie-
analyses gebleken dat bij de drie toetsen de correlatie tussen exacte scoring en
acceptabele scoring hoog is (zie ook Kerkhoff & Vallen, 1985; Kerkhoff,
1988). Ander onderzoek heeft eveneens laten zien dat beide wijzen van
scoring hoog correleren (Oller, 1979; Hinofotis, 1980). Daarnaast is uit
strooidiagrammen naar voren gekomen dat de exacte methode van scoring
voor vrijwel geen enkele leerling uit het huidige onderzoek nadelig is in
vergelijking met de acceptabele scoringsmethode. Informatie over de gemid-
delde scores op de drie afgenomen toetsen van de Turkse leerlingen en hun
autochtone klasgenoten is te vinden in tabel 5.4.

Turkse leerlingen autochtone leerlingen

gem. sd %c n gem. sd %c n
Clozetoets/Nederlands
(max. score 50) 19.86 4.83 40 29 32.27 5.03 65 22

Clozetoets/neutraal
(max. score 50) 17.32 4.87 35 28 24.18 5.49 48 22

Clozetoets/Turks
(max. score 50) 25.25 4.79    51    28 29.77 3.88    60    22

Tabel 5.4    Resultaten  van   de   Turkse   leerlingen  en  bun  autocbtone  ktasgenoten  op   de  drie
Nederlandstalige   clozetoetsen   (gem.-    gemiddelde,   sd-    standaarddeviatie,   %c=
gemiddeld percentage correcte antwoorden)

De gemiddelde scores van de Turkse leerlingen op de drie clozetoetsen zijn
aan de lage kant. Hun autochtone klasgenoten scoren op alle onderdelen
hoger. Uit uitgevoerde t-teStS blijkt dat deze verschillen significant zijn.

Ten behoeve van variantie-analyse zijn voor de drie toetsen z-scores
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berekend. Twee Turkse leerlingen (304 en 314) zijn in deze berekeningen niet
meegenomen, omdat ze een van de drie clozetoetsen niet gemaakt hebben.
De gemiddelde z-scores worden gepresenteerd in tabel 5.5.

Turkse leerlingen   (n- 27) autochtone leerlingen (n-22)

Clozetoets/Nederlands ..70 .86

Clozetoets/neutraal -.49 .61

Clozetoets/Turks -.40 .49

Tabel 5.5  Gemiddelde z-scores op  de drie clozetoetsen voor de Turkse leerlingen en bun
autocbtone klasgenoten

De resultaten van de variantie-analyse laten een significant interactie-effect
zien tussen 'etnische groep' en 'toetsversie' alsmede een significant effect
voor 'etnische groep'. De Nederlandse leerlingen scoren stee(is significant
hoger dan de Turkse leerlingen, maar de omvang van de verschillen varieert
(zie figuur 5.2).
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Figuur 5.2 Gemiddelde z-scores op de drie clozetoetsen voor de Turkse leerlingen (1'u) en bun
autocbtone Wasgenoten (Ned)

Naar aanleiding van de verschillen in culturele lading tussen de drie toetsen,
was de verwachting vooraf dat het verschil in scores tussen beide groepen
leerlingen het grootst zou zijn bij de clozetoets/Nederlands, omdat de
autochtone leerlingen bij die toets qua culturele voorkennis het meest in het
voordeel zouden zijn. Het verschil tussen de twee groepen leerlingen zou
waarschijnlijk het kleinst zijn bij de clozetoets/Turks, omdat de voorkennis
van het contextmateriaal van de autochtone leerlingen bij die toets, in
vergelijking met de andere twee toetsen, het meest beperkt is.
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In figuur 5.2 iS te zien dat het verschil tussen de twee groepen leerlingen
inderdaad het grootst is bij de clozetoets/Nederlands. Het verschil tussen
beide groepen is in verhouding kleiner bil de clozetoets/neutraal en het
kleinst bij de clozetoets/Turks. Het verschil tussen de clozetoets/neutraal en
de clozetoets/Turks is echter kleiner dan verwacht en niet significant. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de Nederlandse leerlingen een dermate
groot surplus aan taalvaardigheid Nederlands hebben dat dit hun gebrek aan
vereiste culturele voorkennis bij de clozetoets/Turks (deels) compenseert,
terwijl de Turkse leerlingen door hun geringere taalvaardigheid Nederlands
niet in die mate kunnen profiteren van hun culturele voorkennis van het
contextmateriaal als verwacht. Deze resultaten wijzen op het belang van
ontwikkeling en gebruik van taalvaardigheidstoetsen die qua culturele lading
zo neutraal mogelijk zijn, omdat dergelijke toetsen leerlingen uit verschil-
lende etnische groepen een eerlijke kans bieden om hun taalvaardigheid
(Nederlands) te etaleren.

De drie toetsen zijn al op betrouwbaarheid getest in de onderzoeken waaruit
ze afkomstig zijn (Kerkhoff & Vallen, 1985; Kerkhoff, 1988). In het huidige
onderzoek is voor de totale groep leerlingen de betrouwbaarheid van de
clozetoets/Nederlands .88, van de clozetoets/neutraal .83 en van de cloze-
toets/Turks .68. De correlatie tussen de clozetoets/Nederlands en de cloze-
toets/Turks bedraagt in het onderhavige onderzoek .67, tussen de cloze-
toets/Turks en de clozetoets/neutraal .73 en tussen de clozetoets/Nederlands
en de clozetoets/neutraal .74 (alle significant). Om in het huidige onderzoek
het beeld met betrekking tot de Turkse leerlingen scherper te maken, is
besloten de scores van de drie toetsen op te tellen tot 66n totaalscore. De
redelijk hoge correlaties tussen de drie toetsen rechtvaardigen deze optelling.
Ten behoeve van de analyses zijn voor de leerlingen 304 en 314, die respectie-
velijk de clozetoets/neutraal en de clozetoets/Turks niet hebben gemaakt, op
basis van de gemiddelden van de andere clozetoetsen 'vervangende' scores
voor de door hen gemiste toetsen bepaald.

5.5 Resultaten taalvaardigheidstoetsen Nederlands voortgezet onder-

Wijs

In het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zijn opnieuw enkele
taalvaardigheidstoetsen Nederlands bij de leerlingen afgenomen. Zoals in
paragraaf 3.5.2 is beschreven, betrof dit acht diagnostische (deeDtoetsen
leesvaardigheid en een toets algemene schriftelijke taalvaardigheid ((ie zoge-
noemde uitstroomtoets). Deze instrumenten zijn afkomstig uit de toetsbatte-
r4 Scbriftelijke Taalvaardigbeden Allocbtone en Autocbtone Leerlingen (STAAL)
(Schuurs, 19933). Voor een toelichting op de toetsen wordt verwezen naar
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paragraaf 3.5.2. Uit de psychometrische verantwoording van STAAL (Schuurs,
1993b) blijkt dat de betrouwbaarheid van de uitstroomtoets hoog is, maar dat
de acht, relatief weinig opgaven omvattende diagnostische (deeDtoetsen
leesvaardigheid een (veeD lagere betrouwbaarheid hebben. Om die reden
worden in het onderhavige onderzoek de acht leesvaardigheidstoetsen
samengevoegd en beschouwd als 66n 'leesvaardigheidstoets'. De betrouw-
baarheid van de samengevoegde toetsen bedraagt dan .87. Het geheel van de
acht toetsen geeft een goed beeld van de leesvaardigheid van de leerlingen in
de brugklas. De betrouwbaarheid van de uitstroomtoets in het onderhavige
onderzoek is .78. Algemene gegevens over de scores op de leesvaardigheids-
toets en de uitstroomtoets zijn opgenomen in tabel 5.6.

max. gemiddelde       sd % correct n leerlingen
score

Leesvaardigheidstoets 75 46.69 10.47         62            29

Uitstroomtoets                 24 13.21 4.47         55            29

Tabel 5.6  Resultaten  op  de  leesvaardigbeidstoets  en  de  uitstroomtoets  Nederlands  Ad-
standaarddeviatie, %correct= gemiddeld percentage correcte antwoorden)

Uit de analyses blijkt dat de leerlingen met betrekking toI de leesvaardig-
heidstoets naar verhouding het beste presteren op respectievelijk de items van
'zoekend lezen' (effectief zoeken naar aangeduide detailinformatie) en van
'schrijfintenties' (bedoeling zin/tekst onderkennen). Het moeilijkst blijken  de
items van 'studerend lezen' (essentiifle informatie uit een tekst halen en
schematisch weergeven) en van 'woordbetekenis afleiden' (de betekenis van
woorden afleiden  uit de context). Ten aanzien  van de scores  op het onder-
deel 'studerend lezen' dient opgemerkt te worden dat de wijze waarop de
vragen beantwoord moeten worden bij de leerlingen nogal waI verwarring
veroorzaakte. De onderdelen 'globaal lezen', 'zinsbegrip', 'inhoudelijke
samenhang' en 'verbindingswoorden' nemen qua scores een tussenpositie in
(zie ook Smits,  1995).

De uitstroomtoets bevat vier onderdelen: 'leesvaardigheid', 'schrijfvaardig-
heid', 'woordenschat' en 'studievaardigheid'. De leerlingen scoren gemiddeld
het hoogste op de items van respectievelijk 'leesvaardigheid' en 'studievaar-
digheid' en het laagste op de items van 'woordenschat'. Er zijn (nog) geen
gegevens uit ander onderzoek beschikbaar, waarmee de resultaten uit het
huidige onderzoek vergeleken kunnen worden. Met betrekking tot de
uitstroomtoets is wel een vergelijking mogelijk met de percentuele verwachte
correctscore die in de psychometrische verantwoording van STAAL (Schuurs,
199319 wordt gegeven voor de gemiddelde allochtone leerling uit het eerste
leerjaar VBO/MAVO. Deze verwachte correctscore bedraagt 44%; het gemid-
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deld percentage correcte antwoorden van de leerlingen uit het onderhavige
onderzoek is 55%. Dit hogere percentage kan veroorzaakt worden door het
feit dat de populatie uit het huidige onderzoek ook enkele leerlingen uit
hogere typen van het voortgezet onderwijs telt.

De lage scores op woordenschatonderdelen in zowel de leesvaardigheids-
toets als de uitstroomtoets sluiten aan bij resultaten van eerder onderzoek
naar taalvaardigheid Nederlands van allochtone leerlingen, waaruit blijkt dat
deze leerlingen het laagst presteren op microniveau (woord- en zinsniveau) in
vergelijking met mesoniveau (alinea's) en macroniveau (hoofdthema, tekst-
soort, strekking) van teksten (Hacquebord, 1989; Uiterwijk, 1994). In
paragraaf 5.3 is al geconstateerd dat de leerlingen uit het onderhavige onder-
zoek laag scoren op de deelvaardigheidstoetsen Nederlands met betrekking
tot woordenschat en ook op de Turkse woordenschattoetsen, respectievelijk
in vergelijking met eentalige Nederlandse en Turkse leerlingen.

Aangezien  de twee gebruikte toetsen significant hoog correleren  (r=.81)
en ze beide schriftelijke taalvaardigheden meten, worden de scores in de
analyses verder samengenomen als 66n totaalscore.

5.6 Indeling in vijf taalvaardigheidsprofielen

In de vorige paragrafen zijn de analyses van de resultaten van de Turkse
leerlingen op de verschillende taalvaardigheidstoetsen Turks en Nederlands
besproken. Op basis van deze analyses en de aanvullende informatie die deze
hebben opgeleverd met betrekking tot de samenhang tussen de diverse
toetsen, zijn -zoals steeds aan het eind van de betreffende paragrafen is
beschreven- (vijf) totaalscores berekend. Totaalscore 1 is de score op de
mondelinge woordenschattoets Turks. Totaalscore 2 is de optelsom van de
scores op de schriftelijke woordenschattoets, de zinsbouwtoets en de tekstbe-
griptoets Turks. Totaalscore 3 is de optelling van de scores op vier deelvaar-
digheidstoetsen Nederlands: de leeswoordenschattaak, de woorddefinitietaak,
de tekstbegriptoets en de luistertoets. Totaalscore 4 is samengesteld uit de
scores op de drie clozetoetsen Nederlands. Totaalscore 5 is de optelling van
de scores op de leesvaardigheidstoets en de uitstroomtoets Nederlands, die in
het voortgezet onderwijs zijn afgenomen. In tabel 5.7 worden de correlaties
tussen de vijf totaalscores gepresenteerd.

Zoals te verwachten, correleren de totaalscores voor Turks (1-2), alsook
die voor Nederlands 0-5), onderling significant. Totaalscore 1 correleert niet
alleen significant met totaalscore 2, maar ook met totaalscore 3 (optelling
deelvaardigheidstoetsen Nederlands). Totaalscore 2 correleert eveneens
significant met totaalscore 3 en daarnaast met totaalscore 5 (Nederlands
voortgezet onderwijs). Totaalscore 3 vertoont significante correlaties met alle
andere totaalscores. Totaalscore 4 (clozetoetsen) correleert alleen significant



162 Hoofdstule 5

met de twee andere totaalscores voor Nederlands. Totaalscore 5, ten slotte,
correleert niet alleen significant met de andere totaalscores voor Nederlands,
maar ook zoals eerder gezegd met totaalscore 2. Opvallend is dat totaalscore
2 hogere correlaties met de totaalscores voor Nederlands vertoont (waarvan
twee significant) dan totaalscore 1.

Totaalscore 1

Totaalscore 2 .4289*

Totaalscore 3 .3763* .4282*          -

Totaalscore 4 .2145 .3486 .7609*

Totaalscore 5 .2149 .4430* .7964* .6500*

Correlaties Tot.sc. 1 Tot.sc. 2 Tot.sc. 3 Tot.sc. 4 Tot.sc. 5

Tabel 5.7    Correlaties tussen de vijf totaalscores

Aangezien de bovenstaande correlaties een clustering van taalvaardigheid
Turks en Nederlands laten zien, is in een volgende analyse een aparte index
voor Turks en Nederlands berekend. De index voor Turks is samengesteld
uit totaalscore 1 en 2 en de index voor Nederlands bestaat uit de totaalscores
3-5. Gezien de significante correlaties is de totaalscore voor Nederlands in
het voortgezet onderwijs (totaalscore 5) opgeteld bij de twee totaalscores
voor Nederlands in het basisonderwijs (totaalscores 3 en 4). De correlatie
tussen de twee indexen bedraagt .47 en is, hoewel niet erg hoog, wel signifi-
cant (ook Driessen 1992 vindt relatief lage correlaties tussen Nederlandse en
Turkse taalvaardigheid). De twee indexen zijn vervolgens omgerekend naar z-
scores en afgezet in figuur 5.3. Ter informatie zijn in het diagram de leerling-
nummers vermeld.

Interessant aan figuur 5.3 is dat we een patroon lijken te zien, namelijk
dat er zich weliswaar een redelijk acceptabel lineair verband lijkt af te
tekenen, maar ook dat de combinatie hoog taalvaardig Nederlands - laag
taalvaardig Turks niet voorkomt. Het patroon wordt daarmee eerder 'drie-
hoekig' dan 'lineair', een vaststelling die nauwelijks in de literatuur is terug
te vinden (standaard wordt uitgegaan van een lineaire samenhang).



Taalvaardigbeid Turks en Nederlands van de leerlingen 163

2.5

2

307

1.5 i . 295       1
311

'1      1  -         1
199      393

9 .                         315
0.6                                              9    5 127     191

312          1

291                                            .3050
202• -203 2P                                                          1

0.5                                                                       196
394                                            193

296
-1 313•9                    F

314
·1.5 104

 

1 .1         .314 2.5

2            2.5·2.5 -2 -1.5 -1          -0.5 0 0.5 1 1.5

Z-score Nederlands

Piguur 5.3 Spreidingsdiagram taalvaardigbeid Turks en Nederlands

Om een meer genuanceerd beeld te verkrijgen van de positie van de leerlin-
gen ten opzichte van elkaar met betrekking tot taalvaardigheid, is gekozen
voor multidimensionele schaalanalyse (Multidimensional Scaling, Kruskal &
Wish, 1994). In deze analyse zijn de vijf totaalscores gebruikt. In figuur 5.4
wordt het resultaat van deze analyse getoond.

Figuur 5.4 is gebaseerd op twee dimensies. Technische gegevens in relatie
tot het aantal dimensies staan in tabel 5.8. Op basis van die gegevens zou
men kunnen twijfelen tussen een voorkeur voor een oplossing in twee of in
drie dimensies. Uiteindelijk is de voorkeur gegeven aan twee dimensies,
omdat het resultaat veruit het best te interpreteren was. Elk punt in de
configuratie correspondeert met een van de leerlingen (zie leerlingnummers).
Hoe groter het verschil in taalvaardigheid Turks en Nederlands tussen twee

leerlingen, hoe verder ze in de configuratie uit elkaar liggen.
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Fipur 5.4 Stimulusconfiguratie multidimensionele scbaalanalyse

Dimensie Stress Sstress                           R 

1 .25452 .22474 .80777

2 .12607 .12238 .92185

3 .05574 .05744 .97902

4 .01521 .01848 .99814

5 .00003 .00004 1.00000

Tabel 5.8  Waarden Stress (gebaseerd op 'distance'), Sstress (gebaseerd op 'squared distance') en
RSQ ('squared multiple correlation') voor de oplossingen in een, twee, drie, vier en
vijf dimensies

In de tweedimensionele ruimte (figuur 5.4) kunnen vijf groepen leerlingen
worden onderscheiden (de assen in de figuur hebben geen betekenis voor de
interpretatie van de dimensies). De eerste groep wordt gevormd door de
leerlingen 205, 307, 312 en 315: zij combineren in vergelijking met de andere
leerlingen een hoge taalvaardigheid Turks met een hoge taalvaardigheid
Nederlands. Tot de tweede groep behoren de leerlingen 101,106,107,207,302,
303,305,306,308 en 309. Deze leerlingen beschikken over een matige taalvaar-
digheid Turks en Nederlands. De derde groep bestaat uit de leerlingen 201,
202, 203, 204, 301 en 311. Deze leerlingen hebben een matige taalvaardigheid
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Turks en een lage taalvaardigheid Nederlands. De vierde groep leerlingen,
102, 103, 104,206,313 en 314, heeft een lage taalvaardigheid Turks en Neder-
lands. De vijfde groep wordt gevormd door de leerlingen 105,304 en 310 en
wordt gekenmerkt door een zeer lage taalvaardigheid Turks en Nederlands.

De aanwezigheid van de groepen hoog-hoog, matig-matig, laag-laag en zeer
laag-zeer laag wijst op een uitgesproken relatie tussen de taalvaardigheid
Turks en Nederlands van de leerlingen. De groep die eruit springt is groep 3,
die een matige taalvaardigheid Turks combineert met een lage taalvaardigheid
Nederlands. Uit de classificatie wordt duidelijk dat de taalvaardigheid Turks
in alle vijf onderscheiden groepen steeds gelijk of hoger (derde groep) is dan
de taalvaardigheid Nederlands. Er komen dus geen combinaties voor waarbij
leerlingen laag taalvaardig zijn in Turks en hoog taalvaardig in Nederlands.
Deze resultaten bevestigen het eerder gevonden 'driehoekige' in plaats van
'lineaire' patroon van samenhang. Gesteld kan worden dat een redelijke
beheersing van het Turks een noodzakelijke voorwaarde is voor een redelijke
beheersing van het Nederlands, maar dat dit op zich geen voldoende voor-
waarde is. Dit laatste wordt geYllustreerd door de derde groep, waarvan de

leerlingen matig zijn in Turks, maar zwak in Nederlands. Dit idee van de
'noodzakelijke maar op zich niet voldoende voorwaarde' wordt evenals het
'driehoekige' patroon nauwelijks in onderzoeksliteratuur teruggevonden.

Op basis van het voorgaande wordt voor de leerlingen uit het onderhavige
onderzoek een indeling in vijf profielen met betrekking tot taalvaardigheid
Turks en Nederlands voorgesteld:

Taalvaardigbeidsprofiel a
De leerling heeft een zeer lage taalvaardigheid Turks en Nederlands.
De leerlingen 105,304 en 310 beantwoorden aan dit profiel.

Taalvaardigbeidsprofiel b
De leerling heeft een lage taalvaardigheid Turks en Nederlands.
Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 102, 103, 104, 206, 313 en 314.

Taalvaardigbeidsprofiel c
De leerling heeft een matige taalvaardigheid Turks en een lage taalvaardigheid
Nederlands.
Dit profiel past bij de leerlingen 201,202,203,204,301 en 311.

Taalvaardigbeidsprofiel d
De leerling heeft een matige taalvaardigheid Turks en Nederlands.
De leerlingen die aan dit profiel beantwoorden zijn 101, 106, 107, 207, 302, 303,
305,306,308 en 309.
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Taalvaardigbeidsprofiel e
De leerling heeft een hoge taalvaardigheid Turks en Nederlands.
Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 205,307,312 en 315.

In de interviews die met de leerlingen zijn gehouden in groep acht is hen
gevraagd hoe ze hun eigen vaardigheid in Turks en Nederlands inschatten
met betrekking tot de vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen.
Ten aanzien van de beoordeling van deze vier vaardigheden konden de
leerlingen kiezen uit de volgende omschrijvingen: 'zeer goed', 'goed', 'matig',
'slecht', 'zeer slecht', die in de analyses respectievelijk de waarden 5,4,3,2
en 1 kregen. Gemiddeld over alle leerlingen worden de hoogste zelfbeoor-
delingen toegekend aan lezen en schrijven in het Nederlands (beide waarde
4.2) en aan luisteren in Nederlands en Turks (beide 4.0). Spreken in het
Nederlands en lezen in het Turks (beide 3.8) en spreken en schrijven in het
Turks (beide 3.7) krijgen de laagste beoordelingen. De spreiding is bij alle
onderdelen (vaardigheden) laag. De correlaties tussen spreken in het Turks en
het Nederlands zijn significant alsmede tussen luisteren in het Turks en het
Nederlands. Wat betreft de schriftelijke vaardigheden correleren de beoorde-
lingen voor schrijven in het Turks significant met die voor lezen in het
Turks en het Nederlands. Schrijven in het Nederlands correleert alleen
significant met lezen in het Nederlands. Lezen in het Nederlands hangt
verder significant samen met lezen en schrijven in het Turks.

Wanneer per taal gekeken wordt naar het totaal van de vier vaardigheden,
blijkt dat negentien leerlingen de eigen vaardigheid in het Nederlands hoger
inschatten dan die in het Turks (101, 102, 103, 104, 107, 201, 204, 206, 301, 302, 304,
307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315). Vijf leerlingen vinden zichzelf even vaardig in
beide talen (105, 106, 205, 303, 305) en vijf andere leerlingen schatten hun
taalvaardigheid Turks hoger in dan hun taalvaardigheid Nederlands (202, 203,
207, 306, 311).

De zelfrapportages voor schriftelijke vaardigheden in het Turks hangen
significant samen met de eerder besproken totaalscore 2 (Turks schriftelijk).

Voor het Nederlands zijn er geen significante correlaties tussen de zelfbeoor-
delingen voor schriftelijke vaardigheden en de betreffende totaalscores.
Opvallend genoeg is er wel een significante correlatie tussen de zelfbeoorde-
lingen voor luisteren in het Nederlands en totaalscore 4 (clozetoetsen Neder-
lands). Verder   zijn   er geen significante correlaties tussen zelfrapportages   en
totaalscores. Het feit dat nogal wat leerlingen uit het huidige onderzoek
zeggen hun taalvaardigheid Nederlands hoog in te schatten (wat dus niet in
overeenstemming is met de resultaten van de taaltoetsen), kan onder meer te
maken hebben met de aanwezigheid van de Nederlandse onderzoekster en
met de schoolcontext waarin de interviews zijn afgenomen.

In de interviews is vervolgens ingegaan op meer specifieke activiteiten.
Het blijkt dat de leerlingen in het Turks meer moeite hebben met tijdschrif-
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ten lezen, brieven schrijven en vragenlijsten invullen dan met kinderprogram-
ma's op televisie, een gesprek met een arts of een boek (voor)lezen. In het
Nederlands hebben ze de meeste moeite met vragenlijsten invullen, brieven
schrijven, een gesprek met een arts en het jeugdjournaal op televisie en de
minste problemen met het (voor)lezen van tijdschriften en boeken.

In de interviews in het voortgezet onderwijs is gebleken dat de meeste
leerlingen vinden dat hun Nederlands sterk tekort schiet om in dit onderwi s
goed te kunnen functioneren en presteren. Ze hebben grote problemen met
het feit dat er steeds weer veel woorden zijn die ze niet kennen en dat ze
zinnen vaak niet goed begrijpen. Ook het begrijpen van vaste uitdrukkingen
vormt volgens de leerlingen een probleem. Alhoewel de problemen vooral
op micro- en mesoniveau lijken te liggen (vergelijk ook Hacquebord, 1989;
Uiterwijk, 1994; Uiterwijk & Vallen, 1994), raken de leerlingen ook op
macroniveau nogal eens de draad kwijt. Zoals leerling 314 het uitdrukt: "Ik
denk de h6le tild: waar hbt-ie 't over?!"

5.7 Synthese: de sociaal-culturele profielen en de taalvaardigheids-

profielen van de leerlingen

Aan het einde van hoofdstuk 4 is voor de leerlingen uit het onderhavige
onderzoek een indeling in drie sociaal-culturele profielen gepresenteerd en
zijn de leerlingen vervolgens in die indeling geplaatst. Deze drie profielen
worden voor de volledigheid hieronder nog eens weergegeven.

Sociaal-cultureel profiel A
De leerling groeit op in een gezin waarin de ouders grote waarde hechten
aan hun Turkse herkomst en voornamelijk georianteerd zijn op de Turkse
gemeenschap. De ouders hopen op korte of middellange termijn naar Turkije
te kunnen remigreren. In de opvoeding van hun kinderen proberen de
ouders vast te houden aan de tradities zoals ze die van hun eigen ouders
hebben geleerd en vanuit hun jeugd kennen. Ze ervaren weliswaar dat de
traditionele opvoeding zoals ze die aan hun kinderen in Nederland geven
niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, maar kunnen en/of durven hun
opvoeding niet aan te passen aan de veranderde situatie van het leven als
immigrant in Nederland. Voorts is de Islam voor de ouders heel belangrijk
en deze religie speelt een grote rol in de opvoeding van de leerling.

De leerling heeft geen hoge onderwijsaspiraties en wordt door zijn ouders
niet of nauwelijks ondersteund in zijn schoolopleiding. In het gezin wordt
het spreken en lezen van het Nederlands niet gestimuleerd. De beheersing
van het Nederlands door de ouders van de leerling is zwak.
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Sociaal-cultureel profiel B
De leerling komt uit een gezin waar de ouders gericht zijn op de Turkse
gemeenschap. De ouders vinden echter dat ze -zolang ze in Nederland
wonen- ook enigszins zouden moeten participeren in de Nederlandse
gemeenschap. In de praktijk nemen de ouders echter nauwelijks deel aan de
Nederlandse samenleving. De ouders hebben remigratieplannen, maar hebben
deze voorlopig voor zich uitgeschoven. De discrepantie tussen attitude en
gedrag van de ouders zoals die zich manifesteert in hun etnisch-culturele
orientatie, speelt ook in de opvoeding van hun kinderen. De ouders probe-
ren hun opvoeding wat meer aan te passen aan de Nederlandse samenleving,
maar dit gebeurt slechts in beperkte mate en veelal ad hoc. De Islam is voor
de ouders belangrijk en ze willen graag dat hun kinderen de meest essentiale
normen en waarden van deze religie leren kennen.

De onderwijsaspiraties van de leerling zijn niet uitgesproken laag maar
ook niet uitgesproken hoog. De onderwijsondersteuning die de leerling van
zijn ouders krijgt, is matig. Thuis spreekt en leest de leerling zo nu en dan
Nederlands. De ouders erkennen het belang hiervan wel maar leveren zelf
geen actieve bijdrage. In het gezin heeft een van de ouders wel een cursus
Nederlands gevolgd, maar de beheersing van het Nederlands is veelal toch
nog beperkt.

Sociaal-cultureel profiel C
De leerling heeft ouders die zich zowel op de Turkse als op de Nederlandse
gemeenschap willen oridnteren en aan dit streven ook concreet vormgeven.
De ouders willen voorlopig in Nederland blijven om hun kinderen minstens
de gelegenheid te geven hun schoolopleiding te voltooien. De ouders probe-
ren nadrukkelijk om de opvoeding van hun kinderen af te stemmen op de
opvoeding zoals ze die Nederlandse ouders zien geven en weten dit streven
in daden om te zetten. Alhoewel ze her belijden van de Islam van belang
vinden, laten ze de schoolopleiding van hun kind prevaleren boven godsdien-
stige activiteiten daar waar fricties zouden kunnen optreden.

De leerling heeft hoge onderwijsaspiraties en ontvangt van zijn ouders
veel ondersteuning in zijn schoolloopbaan. De leerling wordt door zijn
ouders sterk gestimuleerd om Nederlands te spreken en te lezen en de ouders
stellen zich hierin actief op. De ouders hebben zelf cursussen Nederlands
gevolgd en beheersen deze taal redelijk.

In paragraaf 5.6 zijn vijf taalvaardigheidsprofielen voorgesteld. Deze profielen
kunnen als volgt kort worden omschreven:
-   taalvaardigbeidsprofiel a: zeer lage taalvaardigheid Turks en Nederlands
-   taalvaardigbeidspro el b: lage taalvaardigheid Turks en Nederlands
-  taalvaardigbeidsprofiel c: matige taalvaardigheid Turks en lage taalvaardig-

heid Nederlands
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-   taalvaardigbeidsprofiel d: matige taalvaardigheid Turks en Nederlands
taalvaardigbeidsproftel e: hoge taalvaardigheid Turks en Nederlands

In tabel 5.9 wordt voor elk van de leerlingen zijn/haar positie in zowel de
indeling in sociaal-culturele profielen als in de indeling in taalvaardigheids-
profielen gegeven (beide behorend  rot het cluster leerlingkenmerken).

Taalvaardigheidsprofiel a b c d e

Sociaal-cultureel profiel

A 304,310 103, 104, 201, 202,        -

313,314 203,204,

301, 311

B 105 102,206 -      101, 106, 312

107, 207,
302,305,
306,308,
309

C                                                      -                    -                    - 303 205,307,
315

Tabel  5.9      Positie   van   de   leerlingen   in   de   sociaal-culturele   profielen   A-C   en   in   de   taalvaay.
digbeidsprofielen a.e (de profielen zijn toegelicbt in de tekst vooyafgaande aan de
tabel)

Uit tabel 5.9 kan afgelezen worden dat de leerlingen met de taalvaardigheids-
profielen a tot en met c, de profielen met een zeer lage tot lage taalvaardig-
heid Nederlands en een zeer lage tot matige taalvaardigheid Turks, voorna-
melijk behoren tot het sociaal-culturele profiel A: kortweg gezegd leerlingen
met lage onderwijsaspiraties uit een traditioneel Turks gezin met een zwak
onderwijsondersteunend thuisklimaat, waar het gebruik van het Nederlands
niet gestimuleerd wordt en de vaardigheid van de ouders in het Nederlands
zwak is. Verreweg de meeste leerlingen op wie het taalvaardigheidsprofiel d
van toepassing is (matige vaardigheid in beide talen), bevinden zich in het
sociaal-culturele profiel B: samengevat leerlingen met middelmatige onder-
wijsaspiraties uit gezinnen die voornamelijk Turks-georifnteerd zijn, maar
zich in beperkte mate ook op de Nederlandse gemeenschap richten, waar het
onderwijsondersteunend thuisklimaat matig is, waar het gebruik van het
Nederlands redelijk gestimuleerd wordt en de beheersing van het Nederlands
door de ouders matig is. Van de vier leerlingen met het taalvaardigheidspro-
fiel e (hoge vaardigheid in beide talen), behoort er 66n tot het sociaal-culture-
le profiel B en de andere drie tot C. Dit laatste profiel kan als volgt kort
gekarakteriseerd worden: leerlingen met hoge onderwijsaspiraties uit een
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gezin dat zich zowel op de Turkse als de Nederlandse gemeenschap richt,
waar het onderwijsondersteunend thuisklimaat sterk is, het gebruik van het
Nederlands sterk gestimuleerd wordt en de ouders zelf het Nederlands
redelijk goed beheersen.

Deze resultaten zijn geanalyseerd in een 2x2-tabel. De taalvaardigheid
Turks/Nederlands van de leerlingen is daartoe verdeeld in 'laag' (profielen a-
c) en 'hoog' (profielen d en e). Het taalvaardigheidsprofiel c is ingedeeld bij
'laag', omdat de taalvaardigheid Turks daarin weliswaar 'matig' is, maar de
taalvaardigheid Nederlands 'laag'. De sociaal-culturele kenmerken zijn
eveneens verdeeld in 'laag' (profiel A) en 'hoog' (profielen B en C). De
analyse wordt gepresenteerd in tabel 5.10.

Taalvaardig laag Taalvaardig hoog Totaal
(a,b,c) (d,e)

Soc.-cult. laag (A)                     12                        0                    12
41.4

Soc.-cult. hoog (B,C)                3                    14                 17
58.6

Toraal                                       15                           14                       29
51.7 48.3 100

Tabel 5.10 2x2-tabel met sociaal-culturele kenmerken in relatie tot taalvaardigbeidskenmerken

Uit de tabel blijkt dat het verband tussen sociaal-culturele kenmerken en
taalvaardigheidskenmerken sterk is (Cramer's V = .81).

Geconcludeerd kan worden dat in het huidige onderzoek zowel de
taalvaardigheid Turks als de taalvaardigheid Nederlands beter is ontwikkeld
bij leerlingen die -daarin gesteund door hun ouders- prioriteit leggen bij
integratie in de Nederlandse samenleving en een succesvolle schoolloopbaan
en die door hun ouders gestimuleerd worden om naast Turks ook Neder-
lands te gebruiken, dan bij leerlingen die evenals hun ouders hun prioriteiten
anders leggen. Ander onderzoek lijkt deze conclusies te bevestigen. Aarts
(1994) vindt bij Turkse leerlingen van vergelijkbare leeftijd eveneens samen-
hang tussen onderwijsondersteuning vanuit het gezin en de mate van gelet-
terdheid in Turks en Nederlands van de leerlingen. Andere onderzoeken zijn
veelal gericht op de samenhang tussen sociaal-culturele orifntatie en beheer-
sing van het Nederlands. Hierin worden relaties gevonden tussen enerzijds de
beheersing van het Nederlands en anderzijds factoren als het onderwijsonder-
steunend thuisklimaat en de onderwijservaring in Nederland (Meijnen &
Riemersma, 1992), taalkeuze/taalcontact/taalbeheersing in het gezin (Ver-
meer, 1986) en etnisch-culturele/religieuze orifntatie (Lalleman, 1986;
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Verhoeven, 1987; Extra & Vallen, 1990). Ten slotte wordt in veel onderzoek
gewezen op de rol van motivatie en aspiraties in tweede-taalverwervingssuc-
ces (vergelijk Ellis, 1994; Dashorst  &  Van  der  Werf,   1995). In hoofdstuk  8  en
9 wordt nader op de boven geformuleerde conclusies ingegaan.



6 Onderwijskenmerken

6.1 Inleiding

De resultaten met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag (zie 3.2.3) zijn
besproken in de hoofdstukken 4 en 5. Daarbij ging het om het variabelen-
cluster leerlingkenmerken. De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op
het variabelencluster onderwijskenmerken en luidt: wat zijn de onderwijsken-
merken van de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs die de
deelnemende Turkse leerlingen hebben bezocht in termen van schoolbeleid
en schoolorganisatie, school- en klaspopulatie en onderwijsleerproces? Hier-
over handelt het onderhavige hoofdstuk.

De plaats van het cluster onderwijskenmerken in het onderzoeksontwerp
is dat met betrekking tot dit cluster, evenals ten aanzien van het cluster
leerlingkenmerken, wordt nagegaan wat de samenhang is tussen de in dat
verband onderzochte kenmerken en de onderwijsresultaten van de deelne-
mende leerlingen.

Ten behoeve van het onderzoek naar onderwijskenmerken zijn op de basis-
scholen en de scholen voor voortgezet onderwijs met behulp van verschillen-
de instrumenten gegevens verzameld (zie 3.4.3 en 3.5.3). Op de basisscholen
is allereerst een studie van relevante documenten uitgevoerd, waarbij het
schoolwerkplan centraal stond. Daarnaast werd het van belang geacht om
aan de groepsleraren, de leraren Turks en de directeuren vragen voor te
leggen over de wijze waarop het schoolwerkplan in de praktijk gel[mplemen-
teerd wordt. De groepsleraren en de directeuren hebben daartoe een schrifte-
lijke vragenlijst ingevuld. De vragen aan de leraren Turks zijn in een monde-
ling interview door de Turkse onderzoeksassistente en de onderzoekster
gesteld, omdat deze leraren niet in voldoende mate in staat bleken de
Nederlandstalige vragenlijsten schriftelijk te beantwoorden. Verder zijn door
de onderzoekster participerende en gestructureerde observaties in de klas
uitgevoerd om een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen
tussen 'retoriek' en alledaagse onderwijspraktijk. In de lessen Turks vonden
alleen participerende observaties plaats. Ten slotte is in de interviews met de
leerlingen hun 'schoolbeleving' onderwerp van gesprek geweest.

Ten aanzien van de scholen voor voortgezet onderwijs is eveneens een
documentenstudie uitgevoerd en zijn schriftelijke vragen voorgelegd aan de
mentoren/conrectoren van de leerlingen. In het voortgezet onderwijs zijn
geen (klas)observaties uitgevoerd omdat de leerlingen daar, in tegenstelling
tot het basisonderwijs, niet van 66n vaste leraar les krijgen. In de interviews
met de leerlingen is hun schoolbeleving ook hier een van de gespreksthema's
geweest.

De gegevens die met de verschillende instrumenten zijn verzameld, zijn in
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de analyses gel[ntegreerd ondergebracht in zogenoemde 'schoolportretten'. De
portretten van de basisscholen zijn omvangrijker en gedetailleerder dan die
van de scholen voor voortgezet onderwijs, omdat met betrekking tot de
basisschoolperiode meer data verzameld zijn. De dataverzameling in het
voortgezet onderwijs is minder uitgebreid opgezet, omdat de leerlingen in die
periode verspreid waren over een groot aantal verschillende scholen.

De samengestelde schoolportretten zijn vervolgens met elkaar vergeleken
op basis van een aantal centrale onderwijskenmerken die blijkens ander
onderzoek samenhangen met schoolsucces. Verder is ook de overgang van de
leerlingen van basisschool naar voortgezet onderwijs geanalyseerd, waarin
tevens de wijze waarop leerlingen deze overgang zelf beleefd hebben is
betrokken.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.2 worden de
onderwijskenmerken van de drie basisscholen in schoolportretten beschreven.
Na een korte introductie (6.2.1) worden de Jan van Brabantschool, de Anne
Frankschool en de Vincent van Goghschool (fictieve namen) respectievelijk
geportretteerd in de paragrafen 6.2.2, 6.2.3 en 6.2.4. In paragraaf 6.2.5
worden de portretten van de drie basisscholen met elkaar vergeleken op basis
van onderscheidende kenmerken zoals die uit ander onderzoek naar voren
zijn gekomen. De scholen voor voortgezet onderwijs komen aan de orde in
paragraaf 6.3. Na een korte introductie in 6.3.1, worden de scholen in 6.3.2
in vergelijkend perspectief beschreven. Ook bij die vergelijking worden
resultaten van ander onderzoek betrokken. In 6.4 wordt ingegaan op de
overgang van de leerlingen van basisschool naar voortgezet onderwijs en op
de mogelijkheid tot een indeling in schoolprofielen.

6.2 Basisscholen

6.2.1 Introductie

Elk basisschoolportret bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste wordt een
beschrijving gegeven van de school en van de populatie in de betrokken
groep acht. Met betrekking tot de school worden met name die kenmerken
belicht die van belang zijn in het kader van het onderhavige onderzoek:
- algemene kenmerken (signatuur, populatie, situering);
- uitgangspunten, doelstellingen en specifiek beleid met betrekking tot

allochtone leerlingen;
- onderwijskundige organisatie, onderwijsprogramma, werkvormen, groepe-

ringsvormen en leerlingenbegeleiding;
-  evaluatie en rapportage;
- relatiesystemen.
Ten aanzien van groep acht wordt een beschrijving gegeven van de samen-
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stelling van de klas. Het eerste onderdeel wordt afgesloten met een korte
schets van de directeur.

Het tweede onderdeel van elk portret wordt gevormd door een beschrij-
ving van de leraar van groep acht en het onderwijsleerproces zoals hij dat in
zijn groep vorm geeft. Punten van aandacht met betrekking tot de leraar zijn
diens opleiding tot leraar, onderwijservaring, specifieke ervaring met onder-
wijs aan allochrone leerlingen, opvattingen over het onderwijsleerproces en
visie op de onderwijspositie van allochtone leerlingen. Met betrekking tot
het onderwijsleerproces in groep acht is de aandacht vooral gericht op de
vakken Nederlands (NTl/NT2) en Turks en op Intercultureel Onderwijs
(ICO). Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de samenwerking met de
leraar Turks en aan het onderwerp huisbezoek.

Als derde en laatste onderdeel van elk portret volgt een schets van de
leraar Turks en het onderwijsleerproces in zijn groep. Ook ten aanzien van
deze leraar wordt informatie gegeven over zijn opleiding en ervaring (in
Turkije en Nederland), zijn opvattingen over het onderwijsleerproces en visie
met betrekking tot de onderwijspositie van Turkse leerlingen. In het verleng-
de hiervan wordt aandacht geschonken aan het onderwijsleerproces in de
OET-groep (het vak Turks). Ook huisbezoek en de samenwerking tussen de
leraar Turks en de groepsleraar komen ter sprake.

De portretten van de groepsleraren en de leraren Turks Zijn tot stand
gekomen op basis van gegevens die met verschillende instrumenten verza-
meld zijn. De beschrijving van de persoonlijke gegevens van de leraren
alsmede de passages over het onderwijsleerproces en hun visie op de onder-
wijsresultaten van allochtone leerlingen, zijn hoofdzakelijk gebaseerd op
informatie uit de documentenstudie en de vragenlijst. De uitgevoerde
observaties vormen de basis voor de impressie van de lespraktijk.

6.2.2       Portret van de Jan van Brabantschool

De school en groep acht
De Jan van Brabantschool, de school van de leerlingen 101 rot en met 107, is
een katholieke basisschool en is tevens OVB-school. In het eerste dataverza-
melingsjaar (1992-1993) telde de school 228 leerlingen. Ruim 90% van deze
leerlingen komt uit gezinnen met een lage sociaal-economische status (vol-
gens de leerlinggewichtenregeling). Het percentage allochtone leerlingen
bedraagt 40%. De grootste allochtone groep zijn de Turkse leerlingen; zij
vormen 18% van de schoolbevolking (zie ook paragraaf 3.3.3).

De betreffende groep acht bestond uit negenentwintig kinderen: zeventien
autochtone, acht Turkse (een van hen heeft zoals eerder vermeld niet aan het
onderzoek deelgenomen), twee Antilliaanse, een Surinaamse en een Chinese
leerling. De groep telde meer meisjes (zestien) dan jongens (dertien). Alle
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leerlingen zijn afkomstig uit lage sociaal-economische milieus.
De wijk waarin de Jan van Brabantschool is gelegen, is besproken in

paragraaf 3.3.3. Het gaat om een zogenoemde zwak-sociale buurt in het
centrum van Eindhoven met een werkloosheidspercentage van 13 S 14%. Van
de buurtbewoners is 13% van Turkse herkomst. De Turken vormen de
grootste allochtone groep.

De in dit onderzoek gebruikte verkorte versie van het schoolwerkplan begint
met een tekst over de (religieuze) uitgangspunten van de school. Hierin
wordt benadrukt dat de katholieke identiteit van de school op de eerste
plaats betekent dat het een school is voor iedereen. Verder moet de katholie-
ke overtuiging vooral tot uiting komen in de wijze waarop er op school met
elkaar wordt omgegaan. De school vindt een relativerend standpunt ten
aanzien van 'prestaties' op zijn plaats en wil de leerlingen bewust maken van
algemeen menselijke waarden die in het leven centraal zouden moeten staan.
Specifiek katholieke thema's wil de school binnen de schoolkatechese naar
voren laten komen, waarbij voorkomen dient te worden dat de eigen
overtuiging aan niet-katholieke leerlingen wordt opgedrongen.

Binnen de algemene doelstelling van het basisonderwijs legt de Jan van
Brabantschool eigen accenten. Ten eerste ziet de school de totale ontwikke-
ling van het kind als progressief: de blik moet gericht zijn op de steeds weer
veranderende samenleving, met het besef daar deel van uit te maken. Op de
tweede plaats dient volgens de school het uiteindelijke rendement van het
onderwijs te zijn dat elk kind op kritische en creatieve wijze zijn plaats als
sociaal individu binnen de maatschappij kan bepalen. Met betrekking tot
leerlingen uit allochtone groepen wordt in het schoolwerkplan opgemerkt
dat deze kinderen vaak afkomstig zijn uit sociaal-economisch zwakke
gezinnen waar men in traditioneel opzicht sterk (en vaak sterker dan in het
herkomstland) op de eigen etnisch-culturele gemeenschap gericht is. Dit
wordt als een ongunstige uitgangssituatie voor de schoolcarribre van de
leerlingen aangemerkt.

Ten aanzien van de onderwijskundige organisatie huldigt de school de opvat-
ting dat er met nog meer energie gewerkt moet worden aan de doelstelling
om een achtjarige aaneengesloten basisschool te vormen. Bovendien wordt
het juist voor deze school van groot belang geacht om aandacht te besteden
aan de periode v66r en na de basisschool. Daartoe wordt in ovB-verband
intensief samengewerkt met het wijkcentrum en de onderwijsbegeleidings-
dienst. De school vindt dat de contacten met het voortgezet onderwijs nog
sterke verbetering behoeven, omdat basisonderwijs en voortgezet onderwijs
nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.

Bij de samenstelling van het onderwijsprogramma zijn voor de Jan van
Brabantschool 'vraag- en aanbodfactoren' van belang Oeerlingen, ouders,
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vervolgonderwijs, arbeidsmarkt). Wat betreft werkvormen en groeperingsvor-
men gaat de school ervan uit dat die vormen gehanteerd moeten worden die
in een bepaalde leersituatie het meest adequaat zijn. Daarbij zijn naar het
oordeel van de school ook traditionele klassikale vormen nog steeds goed
bruikbaar. Leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen van het
onderwijsleerproces, krijgen extra begeleiding, in kleine groepjes of individu-
eel. De school blijft deze leerlingen echter ook nadrukkelijk bij de totale
groep betrekken.

In het onderhavige onderzoek is met betrekking tot evaluatie en rapporta-
ge vooral de wijze van totstandkoming van het advies voor voortgezet
onderwijs van belang. De onderwijsbegeleidingsdienst biedt ondersteuning bij
deze keuze. De procedure die de onderwijsbegeleidingsdienst hiervoor
ontwikkeld heeft, start in groep zeven met een van de twee versies van de
CITO-Entreetoets (CITO, 1985), het intelligentie-onderdeel van de Interesse-
Schoolvorderingen-Intelligentie Reeks (ISI-test, Snijders, Souren & Welten,
1963-1970) en een zogenoemde schoolvragenlijst over opvattingen en houding
van de leerlingen. Het jaar daarop volgen de andere versie van de CITO-
Entreetoets en de schoolvragenlijst voor groep acht. Verder wordt ook de
persoonlijke beoordeling door de groepsleraar in de procedure betrokken.
Deze gegevens vervangen in groep acht de CITo-Eindtoets, die vanaf het
schooljaar 1992-1993 niet meer op de school gebruikt wordt, omdat deze te
weinig zou differenti8ren met betrekking tot zwakke (allochtone) leerlingen.

De Jan van Brabantschool hecht grote waarde aan goede relaties met de
ouders en ziet de ouders als primaire opdrachigevers van de onderwijsgeven-
den. Dit neemt niet weg dat de school vindt dat de taken en functies van
school en ouders duidelijk gescheiden moeten blijven.

De directeur van de Jan van Brabantschool is bijna vijftig jaar en werkt
sinds 1965, aanvankelijk als groepsleraar, in het Eindhovense basisonderwijs.
In 1974 is hij directeur van de Jan van Brabantschool geworden. Naar eigen

zeggen heeft hij inmiddels veel ervaring met onderwijs aan allochtone leerlin-
gen. In ovG-kader heeft hij voorts diverse cursussen op dit terrein gevolgd.

De groepsleraar en het onderwijsleerproces in groep acht
De leraar van groep acht is een man van bijna veertig die na de HAVO de
Pedagogische Academie afgerond heeft.  Hij is sinds  1978  in het basisonder-
wijs werkzaam en sinds 1979 op de Jan van Brabantschool. Naar zijn eigen
oordeel heeft hij veel ervaring in het lesgeven aan allochtone leerlingen; hij
heeft op dit gebied enkele (nascholings)cursussen gevolgd.

De betreffende groep acht had aan het begin van het schooljaar een
andere onderwijsgevende, maar deze is wegens overspannenheid met ziekte-
verlof gegaan. De groepsleraar die in het onderhavige onderzoek heeft
geparticipeerd, gaf in het betreffende schooljaar aanvankelijk les aan groep
zes, maar heeft na drie maanden groep acht overgenomen. Inmiddels hadden
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de leerlingen uit deze groep al verschillende andere leraren gehad. De klas
heeft altijd bekend gestaan als een 'probleemgroep' waar het een hele klus
wordt gevonden om de orde te handhaven. In het begin had ook de (nieuwe)
leraar moeite met de groep, maar geleidelijk zijn leraar en leerlingen beter
aan elkaar gewend geraakt.

Het lesrooster voor de Turkse leerlingen uit deze groep wijkt alleen af van
dat van hun klasgenoten wat betreft het uur Turkse les aan het eind van de
dinsdagmiddag (binnen schooltijd). De onderwijs- en leermiddelen zijn bij
alle vakken hetzelfde voor autochtone en allochtone leerlingen.

Het onderwijs Nederlands wordt gegeven met behulp van Taalkabaal
(Project Onderwijs en Sociaal Milieu, 1981/1985) en Allemaal Taal (Rotter-
damse School Advies Dienst, 1991). De einddoelen voor Nederlands zijn
voor autochtone en allochtone leerlingen gelijk. De leraar vindt het namelijk
belangrijk dat de allochtone leerlingen uit zijn groep even goed Nederlands
leren als de autochtone, omdat de allochtone leerlingen volgens hem in
Nederland zullen blijven en dus de Nederlandse taal goed moeten beheersen.

Zoals eerder vermeld, wordt het vak Turkse taal gedurende 66n uur per
week gegeven (zie ook verderop). Deze les valt samen met een van de zaak-
vakken die dan wisselend op het programma staan. De gemiste leerstof wordt
op een ander moment tijdens de zaakvaklessen ingehaald. De groepsleraar

zegt geen overleg te voeren met de leraar Turks; de lessen worden dus niet
op elkaar afgestemd. De groepsleraar vindt de relatie met de leraar Turks niet
al te best en Zegt: "De kinderen voelen zelf ook aan dat hij niet veel doet in
de les (praten, overschrijven, tekenen). Hij spreekt  na  al die jaren nog steeds
zo slecht Nederlands dat het moeilijk is effectief met hem te communiceren.
Hij is niet betrokken bij de school en heeft weinig contact met de rest van
het  schoolteam."   De groepsleraar vindt het belangrijk  dat de Turkse leerlin-
gen het Turks goed leren beheersen, omdat het volgens hem een belangrijke
basis is om de Nederlandse taal te leren. WeI vindt hi j dat van leerlingen in
groep acht verwacht mag worden dat ze de Nederlandse taal al redelijk
beheersen en daarmee vervalt naar zijn oordeel het argument om in groep
acht (nog steeds) lessen Turks te geven.

De groepsleraar besteedt aandacht aan ICO door middel van thema- en
kringgesprekken tijdens de lessen Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis.
Verder wordt meegedaan aan katecheseprojecten over bijvoorbeeld de Rama-
dan en aan het Internationale Kinderfeest.

De leraar van groep acht gaat normaal gesproken niet op huisbezoek bij
zijn leerlingen. In groep zeven en acht gaan de leraren van de Jan van Bra-
bantschool alleen nog op huisbezoek wanneer daar een directe aanleiding toe
is.

Aan de groepsleraar is gevraagd welke factoren naar zijn idee van invloed
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zijn op schoolsucces. Bij autochtone leerlingen speelt volgens de leraar sociaal
milieu een rol, terwijl bij Turkse leerlingen vooral de factor sekse van belang
is. Turkse jongens behalen betere resultaten dan Turkse meisjes. De leraar
vindt het moeilijk om uitspraken te doen over de invloed van sociaal milieu
bij Turkse leerlingen, omdat hij daar minder zicht op heeft. Wel noemt hij
de geringe bereidheid van Turkse ouders om te integreren en om hun
kinderen in hun schoolloopbaan in Nederland te ondersteunen alsmede de
zwakke beheersing van het Nederlands door ouders en kinderen als factoren
die een negatieve invloed hebben op het schoolsucces.

In zijn adviezen aan Turkse leerlingen met betrekking tot het type
vervolgonderwijs, zegt de leraar door ervaring voorzichtig te zijn geworden.
Als hij de onderwijsondersteuning door de ouders laag inschat, past hij zijn
advies daaraan aan. Ook houdt hij sterk rekening met de taalvaardigheid
Nederlands van de leerlingen.

Het algemene beeld van de groepsleraar zoals dat uit de observaties naar
voren komt, is dat van een ervaren en consci8ntieuze leraar. Hij geeft les aan
een groep die niet alleen vrij groot en druk is, maar ook zeer heterogeen wat
betreft prestatieniveau en achtergrondkenmerken. De leraar weet echter door
zijn rustige en consequente manier van optreden een goed onderwijsklimaat
te scheppen. Na een moeilijke start in deze groep lijkt de leraar het vertrou-
wen van de leerlingen te hebben gewonnen. Hij is betrokken bij de kinde-
ren, vooral ook bij de leerlingen die door hun afwijkend/storend gedrag
extra aandacht vragen.

De leraar besteedt tildens de lessen in didactisch opzicht niet meer
aandacht aan de Turkse en andere allochtone leerlingen dan aan de Neder-
landse en gaat ook niet expliciet in op aspecten van meertaligheid in zijn
klas. Wel hamert hij er regelmatig bij alle leerlingen op dat de uitbreiding
van hun woordenschat van het grootste belang is. Zo nu en dan stelt de
leraar, op eigen initiatief of naar aanleiding van signalen van leerlingen,
onderwerpen aan de orde die speciaal tot de leefwereld van de Turkse leerlin-
gen behoren, zoals Turkse feesten en uitingen van racisme en discriminatie.
Hierbij betrekt hij ook duidelijk de autochtone leerlingen.

Tijdens de observaties van de Turkse leerlingen valt een aantal zaken op.
De Turkse leerlingen nemen in vergelijking met hun klasgenoten weinig deel
aan door de leraar geinitieerde of door leerlingen spontaan gestarte discussies.
Ook melden ze zich zelden of nooit om voor te lezen, bijvoorbeeld tijdens
de zaakvaklessen. Heel af en toe mengen ze zich in kring- of klassegesprek-
ken als het onderwerp hen erg aanspreekt (bijvoorbeeld wanneer het een
hobby betreft). Om grappen die door de leraar of de leerlingen gemaakt
worden, wordt door de Turkse leerlingen meestal niet gelachen. Wanneer er
in de klas over racisme en discriminatie wordt gesproken, ontstaan er af en
toe felle discussies tussen Turkse en autochtone leerlingen, omdat sommige
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autochtone leerlingen vinden dat er te veel en onnodige aandacht wordt
geschonken aan allochtonen. De felle reacties van de Turkse leerlingen vallen
des te meer op omdat ze zich in deze klas normaal gesproken weinig mani-
festeren. Soms sluiten de Turkse leerlingen zich aan bij de standaardtaal-
sprekende autochtone leerlingen die lachen om de accenten van dialectspre-
kende klasgenoten. In dit verband kan verwezen worden naar paragraaf 4.8
en naar Folmer e.a. (1994), waar wordt geconstateerd dat (deze en andere)
Turkse en dialectsprekende leerlingen soms tegenover elkaar staan in de
waardering van elkaars moedertaal: de dialectsprekers beoordelen het Turks
overwegend negatief en de Turken doen hetzelfde met het dialect.

De leraar Turks en het onderwijsleerproces in de OEr-groep
De leraar Turks, geboren in Turkije, is rond de vijftig. Hij heeft in zijn
geboorteland een opleiding tot leraar basisonderwijs gevolgd en is daar in
1959 begonnen met lesgeven. Hij is werkzaam geweest op verschillende
basisscholen in een Turkse stad. In 1973 is hij naar Nederland gekomen,
waar hij conform de regelingen in die tijd op een groot aantal scholen in
Eindhoven is ingezet. In 1978 is hij op de Jan van Brabantschool aangesteld
en ten tijde van het onderhavige onderzoek was dat de enige school waar hij
les gaf. Op de Jan van Brabantschool heeft hij twee OET-collega's: een voor
Turks en een voor Arabisch (Spaanse leerlingen volgen op een andere school
OET). In Nederland heeft de leraar Turks verschillende (nascholings)cursussen
gevolgd. De leraar schat zijn beheersing van het Turks als zeer goed in en die
van het Nederlands als matig: hij kan zich redden. Ook spreekt hij een beetje
Duits.

Vier jongens en vier meisjes uit groep acht volgen bij deze leraar gedurende
66n uur per week Turkse les. De kern van de passage over OET in het
(verkorte) schoolwerkplan is dat de leerlingen recht hebben op OET, maar
dat niet uit het oog verloren mag worden dat ze daardoor andere onderdelen
van het curriculum missen. De school wijst ook op het gevaar van een te
grote belasting voor de leerlingen, bijvoorbeeld door extra lessen eigen taal
en godsdienst buiten schooltijd. In het eigen programma wil de school
overlappingen vermijden: OETC moet -onder schooltijd- OET worden (nadruk
op de T van taal), maar het gehele onderwijs zal de voormalige c van OETC
via Ico op interculturele wijze moeten invullen. Verder vermeldt het school-
werkplan het streven om OET een geintegreerd onderdeel van het gehele plan
te laten worden.

De leraar Turks legt in zijn jaarplanning de nadruk op Turkse taal en
grammatica. Een belangrijk onderdeel van zijn programma is de uitbreiding
van de woordenschat van de leerlingen met woorden uit de Turkse stan-
daardtaal en met typische 'schoolwoorden'. Andere onderdelen zijn: uit-
spraak, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, zinsbouw, stellen, leesbe-
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vordering en taalbeschouwing. De leraar probeert ook aandacht te besteden
aan bijvoorbeeld (religieuze) feestdagen, dans en muziek. Een kanttekening
die hij bij zijn jaarprogramma maakt, is dat het aantal lesuren per jaar heel
beperkt is. De methodes die hij gebruikt zijn in Turkije of in Duitsland
uitgegeven en zijn vaak oud. Het aanschaffen van nieuwe boeken is volgens
de leraar te duur.

De leraar vindt het van belang dat zijn leerlingen het Turks goed leren
beheersen, omdat het een basis vormt voor andere schoolresultaten: een
goede beheersing van het Turks is bevorderlijk voor een goede taalvaardig-
heid Nederlands, wat weer van invloed is op de gehele schoolloopbaan.
Volgens de leraar stromen Turkse leerlingen sinds de invoering van OET(C)
vaker door naar hogere vormen van voortgezet onderwijs dan voor die tijd.
Bovendien leren de leerlingen zichzelf beter kennen, raken ze vertrouwd met
de cultuur van hun land van herkomst (of dat van hun ouders) en kunnen ze
met andere Turkse mensen communiceren. De leraar verwijst dus zowel naar
de ondersteunende functie van het onderwijs Turks, als naar autonome
doelen. De leraar Turks vindt het voor zijn leerlingen ook belangrijk dat ze
het Nederlands goed leren, omdat hij ervan uitgaat dat ze in Nederland
blijven wonen en zullen moeten integreren. Ten aanzien van dit laatste punt
zijn de groepsleraar en de leraar Turks het dus met elkaar eens.

Verschil van mening tussen beide leraren bestaat er over de mate van
afstemming van beide onderwijsleerprocessen. Onder afstemming/samenwer-
king verstaat de leraar Turks bijvoorbeeld her samen vieren van feesten, het
feit dat de groepsleraar hem om informatie vraagt als deze tijdens zaakvakles-
sen een Turks onderwerp wil behandelen en het advies dat hem wordt ge-
vraagd met betrekking tot de overgang naar het voortgezet onderwijs. De
leraar Turks spreekt de groepsleraar ongeveer een keer per maand, tijdens de
pauzes. Geconstateerd kan worden dat beide leraren een verschillende invul-
ling geven aan de begrippen afstemming/samenwerking. Terwijl de groepsle-
raar het contact van de leraar Turks met de andere collega's beperkt vindt,
zegt de leraar Turks een goed contact met de andere leden van het team te
hebben. Hij vindt dat zijn gebrekkige taalvaardigheid Nederlands in de
contacten met Nederlandse collega's geen probleem hoeft te vormen. In OVB-
verband overlegt de leraar Turks met andere OET-leraren die onderwijs Turks
verzorgen. De leraar Turks gaat tweemaal per jaar op huisbezoek bij ouders
van leerlingen voor wie hij dat nodig acht. Als er geen speciale problemen
zijn, wordt er meestal geen huisbezoek afgelegd. De leraar vindt dat zijn
huisbezoeken veel informeler zijn dan die van zijn Nederlandse collega's.
Bovendien spreekt hij nogal wat Turkse ouders op straat, waarbij wat gemak-
kelijker over leerlingen gesproken kan worden. Uit het interview met de
leraar Turks over de individuele leerlingen blijkt dat deze leraar veel beter op
de hoogte is van de thuissituatie en de achtergronden van de Turkse leerlin-
gen dan de groepsleraar.
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De leraar Turks ziet sociaal milieu als een factor die van invloed is op
schoolsucces. Opvallend is dat zijn onderscheid in sociale milieus meer
gebaseerd is op de tWeedeling stad-platteland (en West- versus Oost-Turkije)
dan op opleidings- en beroepsniveau: "De gezinnen uit het oosten van
Turkije hebben een eigen dorpscultuur en spreken thuis geen echt standaard-
Turks. Zij hebben een laag sociaal milieu. Dit in tegenstelling toI Turken Uit
het  westen  en  uit de grote steden  die  tot de hogere sociale milieus behoren."
Ook sekse speelt een rot, in die zin dat jongens vaak betere prestaties
behalen. De factor sekse hangt volgens de leraar samen met sociaal milieu,
omdat in Turkse gezinnen met een lage sociaal-economische status jongens
vaak meer gestimuleerd worden in hun schoolloopbaan dan meisjes. De
leraar noemt verder nog de geringe bereidheid van de ouders tot integratie in
de Nederlandse samenleving.

Een punt waar de leraar zich grote zorgen over maakt is het feit dat
sommige ouders hun kind op een weekendinternaat voor Koranonderwijs
plaatsen. Naar zijn overtuiging worden de leerlingen op deze internaten op
een onverantwoord strenge wijze onderwezen en opgevoed. De leerlingen
maken in zo'n weekend zeer veel uren wat een slechte invloed heeft op hun
onderwijsresultaten in het reguliere Nederlandse onderwijs. De leraar is bezig
bij deskundigen aandacht te vragen voor dit probleem. Hij heeft leerling 102
sinds deze een weekendinternaat is gaan bezoeken, zien terugvallen in school-
prestaties en vindt dat deze leerling sindsdien ook steeds geslotener is gewor-
den.

In de lessen van de leraar Turks is een aantal participerende observaties uitge-
voerd. De leraar Turks komt over als een strenge leraar die in deze groep
echter moeilijk de orde kan bewaren. De leerlingen maken in de lessen
Turks een veel minder gemotiveerde indruk dan in de andere lessen. Bij
weerstand van de leerlingen tegen opgedragen werk geeft de leraar hen vrij
snel hun zin en krijgen ze expressieve opdrachten. Hij zelf houdt zich daarbij
tamelijk afzijdig en laat de leerlingen hun eigen gang gaan. In het interview
dat met de leraar gehouden is, zei hij het heel prettig te vinden om zonder
tijdsdruk en in zijn eigen taal te kunnen praten over het onderwijs Turks.
Het beeld van de leraar dat uit het interview naar voren komt, is dat van een
leraar die indertijd met hoge verwachtingen aan OETC begonnen is, maar in
de loop der jaren gefrustreerd is geraakt omdat hij door het geringe aantal
beschikbare lesuren zijn onderwijstaak niet naar eigen tevredenheid kan
uitvoeren. Ook steekt het hem dat de C uit OETC is gehaald en dat er op
school weinig begrip is voor het probleem dat hij daarmee heeft. Naar zijn
oordeel zijn de Turkse taal en cultuur sterk met elkaar verbonden en kan
kennis over de taal de leerlingen het beste bijgebracht worden met behulp
van de cultuur en vice versa. Deze persoonlijke achtergrond vormt waar-
schijnlijk een van de verklaringsgronden voor de betrekkelijk geringe
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motivatie van de leraar tijdens de lessen.

6.2.3     Portret van de Anne Frankschool

De school en groep acht
De Anne Frankschool, de school waarop de leerlingen 201 tot en met 207
zaten, is eveneens een katholieke basisschool en OVB-school. In het schooljaar
1992-1993 stonden 134 leerlingen op de school ingeschreven. Het merendeel
van deze leerlingen (ruim 90%) is, volgens de leerlinggewichtenregeling,
afkomstig uit een laag sociaal-economisch milieu. Van de leerlingen is 58%
van allochtone herkomst. Het gaat daarbij vooral om Turkse leerlingen; deze
vormen 49% van de schoolpopulatie (zie ook paragraaf 3.3.3).

Groep acht waarin de onderzoeksleerlingen zaten, bestond uit zeventien
leerlingen: acht autochtone, zeven Turkse en twee Marokkaanse. In de groep
zaten negen meisjes en acht jongens. Vrijwel alle leerlingen in de groep
komen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status, wat ook geldt
voor de wijk als geheel. Deze ligt tegen het centrum van Eindhoven aan en
had in 1993 een werkloosheidspercentage van 12.7%. De allochtonen in de
wijk zijn voornamelijk van Turkse herkomst (9%).

Het bestudeerde schoolwerkplan van de Anne Frankschool heeft een forme-
ler karakter dan de populaire schoolwerkplanversie die bij de Jan van
Brabantschool gebruikt is. Blijkens het schoolwerkplan wil de Anne Frank-
school primair via de katecheselessen invulling geven aan haar katholieke
signatuur en dat verder uitwerken in de overige onderwijsactiviteiten. De
school vindt katholieke vorming vooral van belang, omdat ze de indruk
heeft dat veel ouders dat aan de school willen overlaten. Naast leerlingen uit
katholieke gezinnen telt de school ook leerlingen met andere religies die
eveneens tot hun recht moeten komen. Aansluitend bij de algemene doelstel-
ling van het basisonderwijs, streeft de school ernaar de leerlingen ZO te
onderwijzen en te vormen dat ze als zelfstandige, verantwoordelijke, creatie-
ve en kritische mensen in het leven komen te staan. Het vertrekpunt van de
school daarbij zijn de gezinsmilieus en de buurt waaruit de kinderen komen.
Aangezien de school veel allochtone en autochtone leerlingen uit lage sociale
milieus telt, wordt er in het onderwijsprogramma onder meer veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van het Nederlands. In het schoolwerkplan
worden specifiek ten aanzien van allochtone leerlingen twee punten van
aandacht genoemd: het opgroeien in twee culturen en de achterstand in
taalvaardigheid Nederlands. Verder wijst de school erop dat onderwijs in het
weekend op het gebied van de Koran en de Arabische taal een extra belasting
voor de leerlingen betekent.
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Ook de Anne Frankschool streeft naar verbetering van de onderwijskundige
organisatie, in het bijzonder de doorgaande lijn in de acht groepen van de
basisschool. In het onderwijsprogramma wordt speciale aandacht besteed aan
integratie van de verschillende leer- en vormingsgebieden. Op de Anne
Frankschool vindt instructie van nieuwe leerstof in principe plaats op klassi-
kaal niveau. Bij de verwerking van de leerstof door de leerlingen variEren de
werk- en groeperingsvormen. Volgens de school hebben veel allochtone
leerlingen moeite met zelfstandig werken, individueel dan wel in groepjes.
Aangezien voor remedial teaching weinig uren beschikbaar zijn, vindt hulp
aan de allochtone leerlingen vooral plaats via individuele begeleiding door de
groepsleraar tijdens de lessen.

In groep acht doen de leerlingen mee aan de Eindtoets Basisonderwijs van
het CITO. De school betrekt in haar advies voor vervolgonderwijs niet alleen
de uitslag van deze toetS, maar ook de rapporten van groep zeven en acht en
de resultaten op de versie van de CITO-Entreetoets die in groep zeven is
afgenomen. De school tracht op verschillende manieren de ouders bij het
onderwijs te betrekken. De contacten met de allochtone ouders verlopen via
de OET-leraren of ouders die zich daarvoor inzetten.

De directeur van de Anne Frankschool is bijna vijfenveertig en werkt
sinds 1970 in het basisonderwijs. Na vijf jaar op de Anne Frankschool als
groepsleraar werkzaam te zijn geweest, is hij daar in 1985 directeur gewor-
den. Hij heeft verschillende cursussen met betrekking rot onderwijs aan
allochtone leerlingen gevolgd en vindt dat hij op dit gebied inmiddels veel
ervaring heeft.

De groepslerares en het onderwijsleerproces in groep acht
De lerares van groep acht is rond de veertig. Ze heeft een opleiding tot
onderwijsgevende gevolgd en de akten Engels L.0. en M.0.-A gehaald. Ze is
sinds 1971 in het basisonderwijs werkzaam en na enkele jaren loopbaanon-
derbreking in 1976 op de Anne Frankschool begonnen. Ze vindt dat ze veel
ervaring heeft opgedaan in het lesgeven aan allochtone kinderen en heeft in
dit kader cursussen gevolgd. Ook op andere terreinen heeft ze cursussen
gevolgd, bijvoorbeeld 'Schoolmanagement voor vrouwen'. De groepslerares is
een paar jaar na de uitvoering van het onderhavige onderzoek directeur van
een andere basisschool in Eindhoven geworden.

Het lesrooster voor groep acht van de Anne Frankschool is redelijk vergelijk-
baar met dat van de Jan van Brabantschool. Op de Anne Frankschool is
echter wat meer tijd ingeruimd voor extra activiteiten met betrekking tot het
vak Nederlands. De onderwijs- en leermiddelen zijn bij alle vakken hetzelfde
voor autochtone en allochtone leerlingen.

Het vak Nederlands wordt gegeven met behulp van Taal Actief (Van
Duren, 1982/1991) en Allemaal Taal (Rotterdamse School Advies Dienst,
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1991). De lerares hanteert voor alle leerlingen dezelfde einddoelen, maar wijst
erop dat allochtone leerlingen die vaak niet bereiken. Ze vindt het van groot
belang dat allochtone leerlingen het Nederlands goed leren beheersen, omdat
ze ervan overtuigd is dat de meesten de rest van hun leven in Nederland

zullen blijven.
De lessen Turks die de zeven Turkse leerlingen gedurende tweeifneenhalf

uur op woensdagochtend volgen, worden gegeven in de tijd dat hun klasge-
noten Nederlandse taal, godsdienst en lichamelijke oefening krijgen. De
gemiste stof wordt niet ingehaald. De groepslerares stemt haar onderwijs niet
af op het onderwijs Turks. Volgens haar beheerst de leraar Turks de Neder-
landse taal zo slecht dat samenwerking niet van de grond komt. De groepsle-
rares vindt het wel van belang dat de leerlingen Turks leren, omdat een
goede taalvaardigheid Turks belangrijk is in hun eigen sociale milieu en
bovendien een positieve invloed heeft op de schoolresultaten en de verwer-
ving van het Nederlands.

In het vakgebied wereldverkenning wordt aandacht besteed aan ICO, door
middel van specifieke projecten (bijvoorbeeld Ramadan, wereldgodsdiensten,
Foster-Parentsplan). Verder worden tijdens alle lessen waar mogelijk ervarin-
gen uit de verschillende culturele milieus uitgewisseld. De groepslerares gaat
normaal gesproken niet op huisbezoek, maar alleen op uitnodiging of bij
problemen.

Volgens de groepslerares behalen autochtone leerlingen uit hogere sociale
milieus meer schoolsucces dan autochtone leerlingen uit lagere milieus. Dat
heeft naar haar idee te maken met het feit dat ouders uit hogere milieus meer
betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kinderen en bovendien het Neder-
lands beter beheersen.

Ten aanzien van Turkse leerlingen vindt de groepslerares het moeilijk om
uitspraken te doen over de factor milieu, omdat ze alleen ervaring heeft met
Turkse leerlingen uit lagere milieus. Ze heeft wel een Marokkaanse leerling
uit een hoger sociaal milieu in de groep en stelt vast dat deze leerling thuis
veel meer steun krijgt in haar schoolloopbaan dan Marokkaanse leerlingen
uit lagere milieus. De invloed van de factor sekse is volgens haar niet
eenduidig. Factoren die volgens de groepslerares wel van belang zijn voor een
gunstige onderwijsloopbaan van Turkse leerlingen zijn: her gebruik van het
Nederlands in het gezin, de opleiding van de ouders en hun onderwijs-
ondersteuning. Verder wijst ze ook nog op het feit dat de aanwezigheid van
een goed presterende Turkse leerling in de klas de andere Turkse leerlingen
kan stimuleren tot betere prestaties. Leerling 205 vervult in deze groep die
rol.

Ten aanzien van de advisering van Turkse leerlingen met betrekking tot
een vervolgopleiding, vindt de lerares de mate waarin de leerling op onder-
steuning van thuis kan rekenen van groot belang. Wanneer zij denkt dat het
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onderwijsondersteunend thuisklimaat zwak is, geeft ze een lager advies. Ook
de taalvaardigheid Nederlands van de leerling speelt bij haar advisering een
belangrijke rol.

Uit de observaties blijkt dat de groepslerares een zeer planmatige aanpak
heeft en haar lessen zorgvuldig voorbereidt en uitvoert. Ze moet de leerlin-
gen desondanks nogal eens tot de orde roepen. Dit heeft enerzij(is te maken
met de aanwezigheid van enkele leerlingen die zich slecht kunnen concentre-
ren en onrust in de klas veroorzaken (onder andere leerling 204), anderzijds
met het feit dat de lerares daar op sommige momenten net iets te laat op
lijkt te reageren. De lerares heeft een goede band met de kinderen in haar
groep.

De lerares besteedt tijdens haar lessen didactisch gezien geen extra aan-
dacht aan de Turkse en andere allochtone leerlingen. Ook gaat ze niet of
nauwelijks expliciet in op aspecten van meertaligheid in de klas. Het multi-
culturele karakter van de groep komt wel zo nu en dan aan de orde, wan-
neer de lerares bijvoorbeeld onderwerpen bespreekt die direct te maken
hebben met de Turkse of Marokkaanse leerlingen in de klas.

Tijdens de observaties van de Turkse leerlingen valt op dat deze een
andere plaats in de klas innemen dan de Turkse leerlingen in groep acht van
de Jan van Brabantschool. De participatie van de laatstgenoemde leerlingen
in de klas is gering en ze houden zich tamelijk afzijdig bij discussies en
andere gesprekken. De Turkse leerlingen van de Anne Frankschool daarente-
gen klieren en kletsen net zoveel, roepen net zo vaak om beurten en weten
met grappen net zo vaak de lachers op hun hand Ie krijgen als hun autochto-
ne klasgenoten. En ze lachen nog veel harder dan de autochtone leerlingen
wanneer andere Turkse leerlingen fouten in het Nederlands maken. De
Turkse leerlingen lijken redelijk geintegreerd in de klas. Anderzijds profile-
ren ze zich ook duidelijk als Turkse groep. Dit betekent onder meer dat ze
in de klas onderling veel Turks spreken: ze praten en smoezen tijdens de
lessen veel met elkaar in het Turks, roepen elkaar Turkse vertalingen toe van
woorden die de lerares aanbiedt, leveren kritiek op elkaar in het Turks en
roepen bij spel tijdens de gymlessen constant in het Turks instructies naar
elkaar. Ook wanneer ze in tweetallen elkaar leerstof moeten overhoren,
geschiedt dat in het Turks. Als ze in groepjes werken en er niet-Turkstalige
leerlingen bij zitten, verlopen de gesprekken ook voornamelijk in het Turks.
In de nabespreking van de observaties vertelde de lerares dat ze nadrukkelijk
probeert om het gebruik van het Turks in de klas terug te dringen, maar dat
dat niet eenvoudig is bij zo'n hechte groep. Na deze klas krijgt ze een groep
met meer allochtone leerlingen en ze is bang dat ze er dan veel meer buiten
zal staan dan in deze groep acht.
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De leraar Turks en het onderwijsleerproces in de OET-groep
De leraar Turks van de Anne Frankschool is in Turkije geboren en is bijna
vijfenvijftig jaar. Na een opleiding tot leraar basisonderwijs in Turkije, is hi j
daar in 1959 gestart met lesgeven. Hij heeft tot 1974 op vier verschillende
basisscholen gewerkt, een in een grote stad en drie op het platteland. In 1978
is hij naar Nederland verhuisd, waar hij vervolgens op diverse Eindhovense
scholen Turks heeft gegeven (onder andere ook op de Vincent van Gogh-
schooD. Sinds 1981 is hij aan de Anne Frankschool verbonden. Ten tijde van
het onderzoek was dat de enige school waar hij werkzaam was. Hij verzorgt
hier het grootste deel van het onderwijs Turks. Een vrouwelijke collega geeft
Turks aan de kleuters. Verder is er een Marokkaanse OET-leraar op school.
In 1978, na aankomst in Nederland, heeft de leraar een cursus Nederlands
gevolgd. In 1992 is hij nogmaals zo'n cursus gaan volgen, maar is daar
halverwege mee gestopt, omdat hij zich niet thuis voelde tussen de Gongere)
medecursisten. In ovE-verband pleegt hij regelmatig overleg met andere
leraren Turks en volgt hij (nascholings)cursussen. Hij vindt dat hij zijn
moedertaal goed beheerst en het Nederlands "maar een beetje".

De leraar geeft gedurende twee8neenhalf uur per week Turks aan vier
jongens en drie meisjes uit groep acht. In het schoolwerkplan wordt gewezen
op het belang van OET voor het behoud van het cultureel erfgoed, de
communicatie in de gezinnen en de mogelijke instroom in het (voortgezet)
onderwijs in het land van herkomst. Verder wordt vermeld dat de OET-
leraren ingeschakeld worden bij opvang/introductie van nieuwe allochtone
leerlingen en ouders, rapportbesprekingen, huisbezoeken, ouderavonden en
het vertalen van schooldocumenten en correspondentie.

De jaarplanning van de leraar Turks loopt parallel met de inhoud van de
leerboeken die hij hanteert. Hij vindt echter dat in deze boeken te weinig
aandacht besteed wordt aan (uitbreiding van) de woordenschat van de leerlin-
gen, die naar zijn oordeel vooral "straattaal-Turks" beheersen. De leraar

gebruikt daarom aanvullende materialen voor woordenschatontwikkeling.
Verder oefent hij met de leerlingen vooral schriftelijke vaardigheden, omdat
hij deze minder ontwikkeld vindt dan mondelinge. Een punt van aandacht
hierbij is de spelling, omdat verschillen tussen het Turkse en het Nederlandse
alfabet de leerlingen nog wel eens parten spelen. De taalmethoden die de
leraar in zijn lessen gebruikt, zijn veelal afkomstig uit Duitsland en dateren
uit de jaren tachtig. Hij stimuleert ook sterk dat de leerlingen lees- en
leerboeken lenen Om thuis te lezen. Alhoewel sociaal-culturele kennis
officieel niet op het rooster staat, ruimt de leraar hiervoor toch tijd in,
omdat dit volgens hem in Turkije een belangrijk onderdeel van het curricu-
lum is. In de lessen sociaal-culturele vorming is ook plaats voor Nederlandse
culturele onderwerpen. De leraar betreurt het dat er geen schooltelevisiepro-
gramma's voor het vak Turks zijn, maar wijst erop dat er gezien het beperk-
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te aantal lesuren ook geen tijd zou zijn om die programma's te behandelen.
Wat betreft de mondelinge vaardigheden van de leerlingen, is de leraar ervan
overtuigd dat de toename van het aanbod aan Turkse televisieprogramma's
een positieve invloed heeft. De leerlingen zijn immers niet meer uitsluitend
aangewezen op het taalaanbod van hun familieleden. De leraar vindt het
belangrijk dat zijn leerlingen het Turks goed (leren) beheersen, omdat
volgens hem uit onderzoek is gebleken dat ze dan in het voortgezet onder-
wijs gemakkelijker andere talen leren en betere onderwijsresultaten behalen.
Een tweede belangrijke reden is volgens hem dat de Turkse cultuur be-
schermd moet worden. Op de derde plaats vindt hij het leren van Turks
belangrijk in verband met communicatie binnen de Turkse gemeenschap. De
leraar vindt het voor zijn leerlingen zeer belangrijk dat ze goed Nederlands
leren, omdat deze taal de basistaal is voor de verdere opleiding in Nederland.
De leraar is ervan overtuigd dat de leerlingen niet terug zullen gaan naar
Turkije. Deze generatie Turkse leerlingen zal volgens hem als schakel tussen
de Turkse en Nederlandse gemeenschap gaan fungeren, en daarvoor is een
goede beheersing van het Nederlands onontbeerlijk.

Evenals de groepslerares, geeft de leraar Turks aan dat het overleg tussen
hen beiden weinig frequent en weinig intensief is. Anders dan de groepslera-
res beschouwt hij dit echter niet als een probleem, omdat naar zijn idee de
afstemming alleen enkele belangrijke momenten in het jaar betreft en die
afstemming er dan wat hem betreft ook is. Bovendien informeert hij regelma-
tig bij zijn leerlingen naar wat er in de Nederlandse les aan de orde is ge-
weest. De leraar voelt zich goed thuis in het team, waar hij nu ruim tien jaar
deel van uitmaakt. Hij ervaart het echter als een probleem dat er aan het
begin van het schooljaar nooit duidelijkheid is over zijn lesrooster. Hij offert
zich gedurende het jaar wel eens op als leraren in zijn lestijd andere activitei-
ten willen plannen, maar zegt dat anderzijds ook collega's niet moeilijk doen
als hij de leerlingen eens een uur extra wil lesgeven. Zoals eerder opgemerkt,
overlegt de leraar in OVB-verband met andere leraren Turks. Hij gaat eenmaal
in de twee maanden op huisbezoek en kent alle gezinnen goed.

De leraar Turks Ziet sociaal milieu als een van de factoren die een rol spelen
in schoolsucces (en stelt evenals de leraar Turks van de Jan van Brabant-
school dat sociale milieus in Turkije "geografisch bepaald" zijn). Het oplei-
dingsniveau van de ouders is daarbij volgens hem niet het kenmerk bij
uitstek dat van invloed is op het schoolsucces van de kinderen. Als voorbeeld
noemt hij leerling 207 die het op school goed doet, maar waarvan geen van
beide ouders basisonderwijs heeft gevolgd. Ook in vorige klassen heeft hij
dergelijke gevallen meegemaakt. De leraar denkt dat niet zozeer het oplei-
dingsniveau als wel de onderwijsondersteuning die de ouders (kunnen) bieden
van belang is voor de onderwijsloopbaan van het kind. De leraar ziet vooral
voor de moeders een centrale rol weggelegd, omdat deze voornamelijk met
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de opvoeding van de kinderen bezig zijn.
Ook de factor sekse speelt volgens de teraar een rol: Turkse meisjes

behalen in het algemeen minder goede resultaten dan Turkse jongens. Hij
stelt vast dat de voorbeeldfuncties van Turken in de Nederlandse samenle-

ving vooral vervuld worden door mannen. Er zullen nog enige jaren verlo-
pen, voordat ook meisjes en vrouwen deze functies zullen kunnen vervullen.
De leraar vindt dat Turkse meisjes in de hogere groepen van de basisschool
vooral bezig zijn met toekomstige relaties en minder met hun schoolloop-

baan, c.q. het voortgezet onderwijs. Hij denkt dat dit bij Turkse meisjes op
jongere leeftijd speelt dan bij Nederlandse meisjes. Dit heeft zeker ook te
maken met de opvoeding van Turkse meisjes: "In Turkse gezinnen is
iedereen al vroeg bezig met het voorbereiden van de meisjes op een huwelijk.
De  schoolloopbaan  is van minder belang".

In het algemeen is de leraar van mening dat de onderwijsresultaten van
Turkse leerlingen aanzienlijk verbeterd kunnen worden, wanneer ze in
speciale voorbereidingsklassen intensief onderwijs Nederlands zouden krijgen
voorafgaand aan het kerncurriculum van de basisschool. Verder vindt ook
deze leraar het bezwaarlijk dat zijn leerlingen in hun vrije tijd vele uren
godsdienstonderwijs volgen, al dan niet op weekendinternaten. Dit onderwijs
is volgens de leraar cognitief een zware belasting, ook omdat de nadruk ligt
op schriftelijke vaardigheden en het nog bovenop de reguliere onderwijsbelas-
ting van de leerlingen komt.

Naar aanleiding van de participerende observaties kan de leraar Turks ge-
schetst worden als een onderwijsgevende die in een gezellige, bijna huiselijke
sfeer zijn leerlingen vertrouwd wil maken met de Turkse taal en nadrukke-
lijk ook met de Turkse cultuur. Een verschil met de Jan van Brabantschool is
dat op de Anne Frankschool tweefneenhalf uur voor Turks beschikbaar is,
wat de leraar meer ruimte biedt om lessen sociaal-culturele kennis in te
voegen. De lessen verlopen rustig en gestructureerd en de leerlingen maken
een redelijk gemotiveerde indruk. Uit de observaties maar ook uit de
interviews blijkt dat de leraar goed op de hoogte is van de achtergronden en
de thuissituaties van de verschillende leerlingen.

6.2.4      Portret van de Vincent van Goghschool

De school en groep acht
De Vincent van Goghschool, de school van de leerlingen 301 tot en met 315,
is een protestants-christelijke basisschool en OVB-school. In het schooljaar
1992-1993 telde de school 115 leerlingen. Van hen komt 98% uit gezinnen
met een lage sociaal-economische positie. Het percentage allochtone leerlin-
gen is 82%. Van de schoolpopulatie is 67% Turks (zie ook paragraaf 3.3.3).
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Groep acht bestond in 1992-1993 uit achttien leerlingen: een autochtone,
vijftien Turkse en twee Marokkaanse. Er zaten evenveel jongens als meisjes
in de klas en alle leerlingen komen uit gezinnen met een lage sociaal-econo-
mische status. De Vincent van Goghschool ligt net als de beide andere
scholen in een zogenoemde zwak-sociale wijk. De werkloosheid in april 1993
was 22.3% (de stad Eindhoven als geheel had op dat moment een werkloos-
heidspercentage van 9.7%). Van de bewoners in de wijk is 17% van Turkse
herkomst; de andere allochtone groepen zijn veel kleiner.

Ten tijde van het onderzoek bevond de school zich in een crisissituatie.
De toekomst van de school was al geruime tijd onzeker en leidde tot vertrek
van diverse teamleden. Tussen de overgebleven leraren spelen grote proble-
men en ook de relatie tussen leraren en directie is verstoord. Volgens de
groepsleraar en de leraren Turks van groep acht heerst er een echte 'eilanden-
cultuur'. De onderwijsbegeleidingsdienst is ingeschakeld om het team in deze
situatie te begeleiden.

Het schoolwerkplan van de Vincent van Goghschool begint met een lange
passage over het vertrekpunt: de multiculturele school. Geschetst wordt hoe
de school, oorspronkelijk een kleine 'Witte' volksschool, in de loop der jaren
steeds meer autochtone en Surinaamse leerlingen verloren heeft. Inmiddels
bestaat de school voor het merendeel Uit Turkse leerlingen. De school heeft,
zo wordt vermeld, te kampen met veel problemen. Aandachtsgebieden zijn:
basisdoelen/eindtermen, effectieve onderwijsleersituaties, leerlingvolgsysteem,
schoolklimaat en contacten met ouders en wijkinstellingen.

De school gaat ervan uit dat niet-protestantse leerlingen en ouders de
religieuze uitgangspunten van de school respecteren. Godsdienstlessen nemen
op de school een belangrijke plaats in. In deze lessen wordt de laatste jaren
ook gezocht naar aanknopingspunten met de Islam. Een knelpunt hierbij is
volgens de school dat sommige islamitische ouders vinden dat groepsleraren
beter niet over de Islam kunnen spreken, omdat ze daar volgens hen geen
verstand van hebben.

Aansluitend bij de algemene doelstelling van het basisonderwijs, formu-
leert de Vincent van Goghschool een aantal specifieke doelen. De school wil
alle leerlingen veel extra begeleiding geven bij het onderwijs Nederlands en
hen leren functioneren in een multiculturele samenleving. Bovendien wil ze
allochtone leerlingen de mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van de eigen
taal en cultuur.

Met betrekking tot beleid ten aanzien van allochtone leerlingen wordt op
diverse plaatsen in het schoolwerkplan duidelijk dat, gezien de etnisch-
culturele samenstelling van de school, dit beleid vaak synoniem is met het
algehele schoolbeleid. Het uitgangspunt dat de school in dit kader hanteert is
dat het overgrote deel van de allochtone leerlingen in Nederland zal blijven.
In het schoolwerkplan worden diverse structurele en praktische mogelijkhe-
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den genoemd om het onderwijs aan allochtone leerlingen te verbeteren en de
betrokkenheid van hun ouders bij de school te vergroten. Uit de participe-
rende observaties is gebleken dat hier in de praktijk ook inderdaad werk van
gemaakt wordt, op onderdelen in samenwerking met andere instellingen in
de wijk. In de onderbouw wordt het onderwijs veelal verzorgd door Neder-
landse en Turkse leraren samen. In de uitgebreide passage die in het school-
werkplan aan OET gewijd is, wordt naast de inhoudelijke informatie daarover
met nadruk gewezen op het feit dat Koranonderwijs buiten schooltijd
minder vrije tijd en ontspanning voor de leerlingen betekent en een duidelijk
negatief effect heeft op de schoolvorderingen.

Wat onderwijskundige organisatie betreft verschilt de Vincent van Gogh-
school niet veel van de andere twee basisscholen. Een belangrijk verschil is
wel dat OET-leraren in de onderbouw structureel ingeschakeld worden.

In het onderwijsprogramma ligt sterk de nadruk op actualisering en
optimalisering van het taalonderwijs (NT 1, NT2, OET). Ook de ontwikkeling
van adequaat Ico krijgt veel aandacht. In de sfeer van leerlingenbegeleiding
zoekt de school naar nieuwe wegen om deze beter op de individuele leerlin-
gen af te stemmen, bijvoorbeeld via een leerlingvolgsysteem of regelmatige
leerlingbesprekingen binnen het team. De school hanteert verschillende
werkvormen en groeperingsvormen, maar besteedt met name binnen het
onderwijs Nederlands veel aandacht aan vergaande differentiatie.

De onderwijsbegeleidingsdienst biedt de school ondersteuning bij het
adviseren met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Net als op de Jan van
Brabantschool worden in groep zeven een crro-Entreetoets, het intelligentie-
onderdeel van de ISI-test en de schoolvragenlijst afgenomen en in groep acht
wederom een CITo-Entreetoets en de vragenlijst. Bovendien doet de school
mee aan de Eindtoets Basisonderwijs van het crro.

De contacten met de ouders van de leerlingen onderhoudt de school door
middel van huisbezoek, oudergesprekken naar aanleiding van rapporten en
ouderavonden. Bij contacten met ouders van allochtone leerlingen worden
ook de OET-leraren ingeschakeld. De directie en de leraren van de boven-
bouw onderhouden de contacten met het voortgezet onderwijs.

De directeur die, na diverse directiewisselingen op school, in het school-
jaar 1992-1993 de leiding heeft, is een man van ongeveer vijftig jaar. Hij heeft
de kweekschool en een opleiding M.0.-A Pedagogiek afgerond. Van 1964 tot
1993 is hij werkzaam geweest op twee protestants-christelijke basisscholen in
Eindhoven. Van een van die scholen is hij twintig jaar directeur geweest. In
januari 1993 is hij voor 50% als directeur aangesteld op de Vincent van
Goghschool en werkte hij de rest van de week op de andere ('witte') school.
Hij heeft naar eigen zeggen zeer weinig ervaring met onderwijs aan allochto-
ne leerlingen en heeft op dit gebied ook nog geen (nascholings)cursussen
gevolgd.
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De groepsleraar en het onderwijsleerproces in groep acht
De leraar van groep acht is midden dertig en heeft na de MAVO en HAVO de
Pedagogische Academie gevolgd. Hij is in 1980 begonnen op de Vincent van
Goghschool en is daar sindsdien blijven werken. Hij vindt zelf dat hij inmid-
dels veel ervaring heeft in het lesgeven aan allochtone leerlingen en hij heeft
veel cursussen op dit gebied gevolgd. De groepsleraar is bovendien Turks
gaan leren vanwege het grote aantal Turkse leerlingen op school. Hij kan
zich naar zijn eigen oordeel daarin aardig redden.

In het rooster van groep acht is per week twee uur gereserveerd voor OET.
De lessen vallen  op de maandagmiddag (binnen schooltijd).  In de andere
lessen van het rooster worden voor de (zeventien) allochtone leerlingen en de
enige autochtone leerling dezelfde onderwijs- en leermiddelen gehanteerd.

Het vak Nederlandse taal wordt gegeven met behulp van Taalkabaal
9roject Onderwijs en Sociaal Milieu, 1981/1985) en AUemaal Taal (Rotter-
damse School Advies Dienst, 1991). De einddoelen zijn voor alle leerlingen
gelijk. De leraar vindt het van groot belang dat de allochtone leerlingen in
zijn groep even vaardig worden in het Nederlands als Nederlandse leeftijdge-
noten, omdat ze pas dan een dchte kans hebben op participatie in de Neder-
landse samenleving. Zijn inschatting is dat veel allochtone leerlingen perma-
nent in Nederland zullen blijven. Wanneer de taalvaardigheid Nederlands
van allochtonen per generatie toeneemt, verwacht de leraar dat ook hun
schoolsucces zal verbeteren.

De Turkse leerlingen volgen twee uur per week het vak Turkse taal (zie
ook verderop). Ze missen in die tijd geen lessen van het overige curriculum,
omdat het rooster zodanig is aangepast dat de drie andere leerlingen dan
extra begeleiding of verdiepingsstof krijgen. De groepsleraar en de twee OET-
leraren die de Turkse lessen voor groep acht verzorgen, voeren wekelijks
overleg. Dit overleg is niet op uur en tijd gepland, maar vindt wel plaats. De
groepsleraar vindt het voor de Turkse leerlingen uit zijn groep belangrijk dat
ze Turks leren, omdat het hun eigen identiteit versterkt en omdat het een
positieve bildrage levert aan het leren van de Nederlandse taal.

In groep acht wordt aandacht besteed aan ICO binnen de vakken wereld-
verkenning, Nederlandse taal en sociale redzaamheid. Verder wordt er
jaarlijks een projectweek 'Nederland, een multiculturele samenleving'
georganiseerd, waarin een uitwisseling plaatsvindt met een 'witte' school in
Nuenen, een buurtgemeente van Eindhoven. De leraar vindt dat ICO Ook
meespeelt in de wijze waarop hij rekening houdt met de culturele achter-
gronden van zijn leerlingen, vooral tijdens de lessen Nederlandse taal en
godsdiienst.

De groepsleraar gaat eenmaal per jaar "heel uitgebreid" op huisbezoek bij
zijn leerlingen. Daarnaast doen zich regelmatig omstandigheden voor die
nogmaals om huisbezoek(en) vragen. Omgekeerd komt het ook voor dat



Onderwijskenmerken 193

ouders en leerlingen bij de leraar thuis op bezoek komen. De leraar onder-
houdt veel contact met een groot aantal oud-leerlingen.

De groepsleraar ziet zowel bij autochtone als allochtone leerlingen verschil-
len in schoolsucces ten gevolge van verschillen in sociaal milieu. In hogere
milieus bieden de ouders meer onderwijsondersteuning, "bijvoorbeeld door
mee te leven met het wel en wee van hun kinderen op school, door de
kinderen op tijd naar bed te sturen en door zelf een voorbeeldfunctie te
vervullen". Bij de Turkse leerlingen speelt bovendien de orientatie van het
gezin op de Nederlandse samenleving een rol. Turkse leerlingen uit gezinnen
die nauwelijks gericht zijn op integratie en op het Nederlandse onderwijs,
hebben het veel moeilijker dan andere leerlingen. Ook de grootte van het
(Turkse) gezin speelt volgens de leraar een rol: in kleine gezinnen kan wat
meer aandacht besteed worden aan de afzonderlijke kinderen. Tot slot is er
bij Turkse leerlingen een verschil in schoolprestaties tussen jongens en
meisjes. In tegenstelling toI wat enkele andere leraren uit dit onderzoek
stellen, constateert deze groepsleraar dat Turkse meisjes het veelal beter doen,
zeker in het voortgezet onderwijs. Een en ander relateert de leraar aan het
feit dat meisjes vanuit hun cultuur een rustiger houding meekrijgen, waaruit
een goede leerhouding kan volgen. Turkse jongens gedragen zich vaak stoer
en dit heeft een negatief effect op hun gedrag in de klas en in het verlengde
daarvan op hun schoolresultaten.

Met betrekking tot adviezen aan Turkse leerlingen voor het voortgezet
onderwijs staat de leraar op het standpunt dat aan deze leerlingen, zeker
wanneer ze vanuit de thuissituatie weinig onderwijsondersteuning ontvangen,
beter een wat lager advies gegeven kan worden: "Beter een afgeronde VBO-
opleiding, waarna altijd nog verder gestudeerd kan worden, dan het risico
van afstroom onder andere door gebrek aan steun van thuis." Een andere
factor hierbij is de beheersing van het Nederlands. Verder is de leraar
voorstander van plaatsing van allochtone leerlingen op kleine scholen waar
men ervaring met deze leerlingen heeft.

Ook in deze klas is een reeks observaties uitgevoerd. De algehele indruk van
de groepsleraar naar aanleiding daarvan is die van een zeer gedreven leraar
die zijn vak uiterst serieus neemt en daar zowel binnen als buiten schooltijd
mee bezig is. Allochtone leerlingen gaan hem zeer aan het hart en hij ziet
het als zijn doel deze kinderen tot even goede onderwijsresultaten te brengen
als hun autochtone medeleerlingen. Hij hamert er in de klas regelmatig op
dat allochtone leerlingen harder zullen moeten werken dan Nederlandse
kinderen om gelijk beoordeeld te worden. Woordenschatuitbreiding en het
belang daarvan brengt hij dagelijks onder de aandacht. Tijdens het onderzoek
gebruikte hij de Turkse onderzoeksassistente als voorbeeld van wat een
Turkse vrouw in Nederland kan bereiken. Ook tijdens een ouderavond
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waarop voorlichting werd gegeven over de mogelijkheden in het voortgezet
onderwijs, had hij een Turkse buurman uitgenodigd om deze te laten
vertellen hoe hij erin geslaagd was in Nederland maatschappelijk succes te
behalen. In de klas maar ook bij de ouders thuis gebruikt de leraar zijn
kennis van het Turks, niet alleen uit communicatieve of didactische overwe-
gingen, maar ook om zijn betrokkenheid te tonen. Buiten schooltijd is hij
ook actief met zijn leerlingen bezig. Hij gaat met ze voetballen en probeert
de Turkse leerlingen te leren schaatsen in het kader van een schaatsproject
waaraan ook een van de leraren Turks meedoet. Hij organiseert dit soort
activiteiten, omdat hij hun belangstellingssfeer wil vergroten en wil voorko-
men dat ze op straat terechtkomen. Om de leerlingen te motiveren en ook
om positieve berichtgeving over allochtone kinderen te stimuleren, zorgt hij
ervoor dat deze initiatieven regelmatig de krant halen. In de nabespreking
van de observaties legt de leraar uit dat hij er in groep acht alles aan wil
doen om zijn leerlingen zoveel mogelijk mee te geven. Hij denkt veel na
over mogelijkheden om (allochtone) leerlingen in het voortgezet onderwijs,
in samenwerking met de docenten aldaar, nog een tijd te kunnen laten
begeleiden door hun basisschoolleraren. Zijn ervaring is namelijk dat nogal
wat allochtone leerlingen in het tweede of derde leerjaar van het voortgezet
onderwijs afhaken en dat een klein aantal van hen bovendien in criminele
circuits terechtkomt. Het gaat daarbij volgens hem vaak om leerlingen die
beinvloedbaar zijn en tegelijkertijd weinig onderwijsondersteuning van thuis
krijgen. Nazorg door leraren van de basisschool met wie ze vertrouwd zijn,
zowel groepsleraren als OET-leraren, zou een steun in de rug kunnen zijn.

De leraren Turks en het onderwijsleerproces in de OET-groep
De Turkse leerlingen uit groep acht krijgen in twee subgroepen onderwijs
Turks van twee verschillende leraren. Deze twee leraren worden verder
aangeduid als leraar Turks A en B.

Leraar Turks A is geboren in Turkije en is bijna veertig jaar. Hij heeft een
lerarenopleiding gevolgd en is (in Turkije) bevoegd om les te geven op zowel
basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs. Na zeven maanden
Turks te hebben gedoceerd aan een lyceum in Ankara, is hij in 1979 naar
Nederland geamigreerd. De reden daarvoor was dat zijn vrouw in 1978
overleden was en het grootste deel van zijn familie zich inmiddels in Neder-
land had gevestigd. Net als de leraren Turks van de beide andere scholen is
deze leraar destijds op verschillende scholen in Eindhoven ingezet. Sinds
1981 is hij werkzaam op de Vincent van Goghschool. Ten tijde van het
onderzoek was dit de enige school waaraan hij verbonden was. Op deze
school heeft hij drie OET-college's: de leraar Turks B, een vrouwelijke collega
voor Turks en een Marokkaanse leraar Arabisch. In Nederland heeft leraar A
een applicatiecursus voor allochtone leraren (tweeEneenhalf jaar) voltooid en
voorts verschillende andere cursussen gevolgd. Gevraagd naar Zijn taalbeheer-
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sing zegt de leraar het Turks goed te beheersen, inclusief verschillende
dialecten, en het Frans en het Nederlands een beetje te spreken.

Leraar Turks B is een paar jaar jonger dan leraar A. Hij heeft in Turkije
een opleiding tot leraar basisonderwijs gevolgd en is na het behalen van dit
diploma (in 1980) naar Nederland geEmigreerd in het kader van gezinshereni-
ging. Hij heeft eerst in Vlaardingen gewerkt en is daarna naar Eindhoven
verhuisd. Sinds 1986 geeft hij les op de Vincent van Goghschool. Vanaf het
schooljaar 1992-1993 is hij ook verbonden aan scholen in Venray. Hij heeft
dezelfde applicatiecursus gevolgd als leraar A en heeft daarnaast ook andere
cursussen gedaan. Hij schat zijn beheersing van het Turks en van Turkse
dialecten in als goed, Nederlands spreekt hij matig en Engels een beetje.

Drie jongens en drie meisies uit groep acht volgen op maandagmiddag twee
uur Turks bij leraar A. Leraar B heeft op hetzelfde tijdstip vijf jongens en
vier meisjes in zijn groep. De twee leraren werken nauw samen. In het
schoolwerkplan wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderwijs Turks en
Arabisch. Uitgaande van de verwachting dat het overgrote deel van de
allochtone leerlingen in Nederland zal blijven, formuleert de school als
algemeen doel het streven naar volwaardige deelname aan de Nederlandse
samenleving vanuit de eigen culturele achtergrond. Als knelpunten waaraan
nog gewerkt dient te worden, worden genoemd het feit dat OET gericht is op
terugkeer naar her land van herkomst, de slechte afstemming tussen OET en
de andere vakken (onder andere ten gevolge van taalproblemen en opleidings-
verschillen) en het gegeven dat schoolbesturen en Nederlandse collega's het
0ET als een buitenbeentje beschouwen.

In de jaarplanning van beide leraren ligt de nadruk op begrijpend lezen,
grammatica, spelling, spreken en wereldoriEntatie. Een probleem bij de
uitvoering is het geringe aantal beschikbare lesuren. De leraren wijzen er de
leerlingen regelmatig op dat ze in de Turkse lessen zo weinig mogelijk
Nederlands moeten gebruiken en dat ze in de andere lessen geen Turks
zouden moeten spreken. De leraren vinden dat er een groot aanbod is aan
lesmaterialen en ze maken dan ook samen een selectie, waarbij ze als criteria
de aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen en de samenhang met de
andere lessen hanteren. Net als op de andere scholen, komen de meeste
materialen uit Turkije of Duitsland. Beide leraren vinden het belangrijk dat
de leerlingen goed Turks leren vanwege het contact in het gezin en in de
bredere familiekring (Nederland, Turkije), als middel om hun eigen identiteit
te ontdekken en als basis voor het leren van andere talen. Ook het leren van
Nederlands vinden ze van groot belang in verband met de schoolloopbaan
van de leerlingen, beroepsperspectieven en maatschappelijke mobiliteit. De
leraren zijn ervan overtuigd dat de huidige generatie leerlingen niet zal
terugkeren naar Turkije en dat een goede beheersing van het Nederlands
voor hen dus essentieel is.
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Zoals de groepsleraar al aangaf, voeren de twee leraren Turks en hij weke-
lijks overleg. Beide soorten onderwijs worden inhoudelijk op elkaar afge-
stemd. Verder houden de drie leraren regelmatig besprekingen over de
schoolvorderingen van de leerlingen, hun thuissituatie en hun toekomstper-
spectieven. De relatie tussen deze drie leraren is prima. De contacten met de
rest van het team verlopen redelijk. Ook de leraren Turks lijden onder de
onrustige sfeer op school. Bovendien vinden ze, ondanks de mooie woorden
op papier, dat de school vrij weinig belangstelling heeft voor OET en dat in
dit onderwijs in tegenstelling tot andere vakken weinig geld gestoken wordt.
De leraren overleggen in OVB-verband en in informele kring met andere
leraren Turks. De leraren gaan meerdere keren per jaar op huisbezoek bij
hun leerlingen. De frequentie is mede afhankelijk van de situatie van de
leerlingen. De leraren treffen ook regelmatig ouders in de meer informele
sfeer ("We komen echt overal ouders tegen. We hebben zelden rust").
Evenals de leraren Turks van de andere twee scholen, zijn de leraren heel
goed op de hoogte van de achtergronden van hun Turkse leerlingen.

Met betrekking tot schoolsucces constateren beide leraren verschillen tussen
Turkse leerlingen uit hoge en lage sociale milieus. De oorzaak hiervoor is
volgens de leraren gelegen in de geringere algemene ontwikkeling die leerlin-
gen uit lage milieus van thuis meekrilgen en de zwakke onderwijsondersteu-
ning die ze van hun ouders ontvangen. Verder stellen ze vast dat Turkse
meisjes betere resultaten behalen dan jongens. De meisjes denken na over
hun toekomst, hebben een grote inzet en Uver en tonen veel initiatief. De
jongens hebben relatief veel gedragsproblemen en er ontstaat nogal eens
wrijving met leraren. De oorzaak hiervoor moet naar het oordeel van de
leraren gezocht worden in de omgeving van de leerlingen. Turkse ouders zijn
eerder bang dat hun dochters op het slechte pad raken dan hun zonen.
Daarom worden de meisjes beter beschermd, terwijl de jongens een grote
vrijheid op straat genieten. De jongens komen daar meer in aanraking met
'slechte vrienden' en zijn vaak nogal beinvloedbaar.

De leraren noemen toI slot een aantal centrale factoren in verband met
het geringe schoolsucces van Turkse leerlingen. Ten eerste wijzen ze erop dat
de onderwijsondersteuning van de ouders vaak gering is. Bij sommige ouders
heeft dit te maken met het dilemma van wel of niet terugkeren naar Turkije,
andere ouders hebben bijvoorbeeld weinig vertrouwen in de (onderwijs)kan-
sen van hun kinderen. Ook zijn er nogal wat gezinnen waar grote (persoon-
lijke) problemen spelen en dit heeft een negatief effect op de onderwijson-
dersteuning. De twee leraren maken zich grote zorgen over de geringe
ondersteuning en begeleiding van de leerlingen door hun ouders, met name
wanneer de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Doordat dit
onderwijs verder afstaat van de ouders, kunnen deze nog minder steun
bieden dan in het basisonderwijs, terwijl de leerlingen deze steun in hun



Ondenvijskenmerken 197

nieuwe situatie juist hard nodig hebben. Ze komen in een omgeving terecht
die qua onderwijssfeer en sociaal klimaat veel vrijer is. Met name Turkse
jongens kunnen deze vrijheid vaak niet aan en verzuim en wangedrag zijn
regelmatig het gevolg.

Een tweede factor is het feit dat de samenleving onvoldoende aandacht
besteedt aan Turkse leerlingen, die volgens de leraren nu eenmaal een andere
beginsituatie hebben dan Nederlandse leerlingen. Zo is de wijk waarin de
school staat een concentratiegebied van Turkse gezinnen, waardoor Turkse
leerlingen "niet over de grens heen kunnen kijken en nieuwe mogelijkheden
kunnen ontdekken". Buurthuizen zijn onvoldoende ingespeeld op Turkse
kinderen. Het aanbod voor deze groep is minimaal, waardoor de kinderen op
straat blijven hangen.

Een derde factor is de school die, net als veel andere sectoren in de samen-
leving, volgens de leraren niet echt aansluit bij de eigenheid en achtergrond
van de Turkse kinderen. Didactisch gezien zijn er weinig aangepaste leermid-
delen en buiten de leraar van groep acht zijn er weinig leraren die echt
betrokken zijn bij de Turkse leerlingen.

In de lessen van de twee leraren Turks zijn participerende observaties uitge-
voerd. Beide leraren staan gemotiveerd voor de klas en hebben een natuurlijk
overwicht. De lessen verlopen rustig en gestructureerd. Het Oeer)gedrag van
de leerlingen verschilt niet wezenlijk van dat in de lessen bij de groepsleraar.

6.2.5      Vergelijking van de drie basisscholen

Zoals in paragraaf 2.3.6 is beschreven, zijn er drie met elkaar samenhangende
onderwijskenmerken die in diverse onderzoeken in verband worden gebracht
met schoolsucces van allochtone leerlingen: samenstelling van de school-/
klaspopulatie, leraarverwachtingen en effectiviteit van het onderwijs. Wan-
neer een basisschool allochtone leerlingen heeft, ontwikkelen de leraren die
er werkzaam zijn bepaalde verwachtingen over het prestatieniveau en de toe-
komstmogelijkheden van deze leerlingen. Deze verwachtingen zijn deels
gebaseerd op de ervaring die de leraren opdoen met allochtone leerlingen in
hun klas, maar worden ook beinvloed door meningen van anderen, binnen
en buiten de schoolcontext. Leraarverwachtingen bepalen de wijze waarop
individuele leraren en de school als geheel het onderwijs aan allochtone
leerlingen inrichten met het oog op een zo hoog mogelijke effectiviteit van
het onderwijs aan deze groep.

Samenstelling school-/klaspopulatie
Het eerste kenmerk, de samenstelling van de school-/klaspopulatie, wordt in
veel onderzoeken genoemd als een factor die niet alleen effect heeft op de
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onderwijsresultaten van autochtone, maar ook van allochtone leerlingen
(Meijnen & Riemersma, 1992; Tesser, 1993). Autochtone en allochtone
leerlingen op multiculturele scholen presteren niet alleen bij het vak Neder-
landse taal maar ook bij rekenen significant lager dan leerlingen op andere
scholen (Tesser & Mulder, 1990; Tesser e.a., 1991). Er is verschil van mening
tussen verschillende onderzoekers over de vraag bij welke concentraties
allochtone leerlingen negatieve effecten optreden. Volgens Tesser (1993)
worden in de meeste gevallen lagere prestaties gesignaleerd bij concentraties
van meer dan 50%. Everts e.a. (1987) concluderen dat een percentage alloch-
tone leerlingen uit 66n etnische groep van meer dan 80% tot slechtere
resultaten bil alle leerlingen leidt. De verklaring voor het negatieve effect van
hoge percentages allochtone leerlingen op het prestatieniveau van alle leerlin-
gen luidt dat allochtone leerlingen in elke jaargroep meestal een aanvangs-
achterstand meenemen, waardoor de leraar de stof van her betreffende jaar
niet in voldoende mate en op gedegen wijze kan behandelen (Tesser, 1993).
In tegenstelling tot de bevindingen met betrekking tot leerprestaties, wordt
er in het algemeen van uitgegaan dat een hoog percentage allochtone leerlin-
gen op school positief is voor de sociale en emotionele ontwikkeling van
deze leerlingen (Teunissen, 1990). Allochtone leerlingen bevinden   zich   dan
niet meer zo sterk in een minderheidspositie en hebben meer medeleerlingen
om zich heen met een vergelijkbare achtergrond.

Van de drie basisscholen is de Jan van Brabantschool de grootste, maar deze
heeft het laagste percentage allochtone leerlingen (40°/o). De Vincent van
Goghschool heeft de minste leerlingen, maar wel het hoogste percentage
allochtone kinderen, namelijk 82%. De Anne Frankschool neemt in beide
opzichten een middenpositie in en telt 58% allochtone leerlingen. Zowel de
Anne Frankschool als de Vincent van Goghschool hebben dus meer dan 50%
allochtone leerlingen. Op alle drie de scholen vormen de Turkse kinderen de
grootste allochtone groep. De Vincent van Goghschool heeft van de drie het
hoogste percentage Turkse leerlingen   (67%). De scholen hebben met elkaar
gemeen dat ze voornamelijk leerlingen tellen uit lagere sociaal-economische
milieus.

Leraarverwachtingen
Ook het tweede centrale kenmerk, leraarverwachtingen, wordt in diverse
onderzoeken aangeduid als een factor die van invloed is op de schoolresulta-
ten van allochtone leerlingen, al is de omvang van het effect niet geheel

duidelijk (Brophy, 1983). Volgens Van Eck e.a. (1994) zijn de verwachtingen
van leraren in het basisonderwijs ten aanzien van het leervermogen en de
toekomstmogelijkheden van allochtone leerlingen ongeveer gelijk aan die van
Nederlandse leerlingen uit lagere sociaal-economische milieus. Verwachtingen
van leraren over de toekomstige schoolloopbaan van allochtone leerlingen
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zijn echter niet alleen gebaseerd op het actuele prestatieniveau, maar ook op
bijvoorbeeld werkhouding, intellectuele mogelijkheden en het beeld dat de
leraar heeft van het thuismilieu. Uit de literatuur is gebleken dat dit laatste
de belangrijkste bron vormt voor de verwachtingen van leraren (Van Eck
e.a., 1994). Genoemde onderzoekers wijzen daarbij op het risico van een
beeld van allochtone thuismilieus dat stoelt op generalisaties, zeker omdat
groepsleraren vaak weinig contact hebben met allochtone ouders.

Op alle drie de scholen bestaat de indruk, zowel bij de groepsleraren als bij
de leraren Turks, dat er nogal wat Turkse leerlingen vrij traditioneel worden
opgevoed. Er wordt sterk vastgehouden aan de eigen gewoonten en gebrui-
ken en integratie in de Nederlandse samenleving wordt slechts in beperkte
mate nagestreefd. In het verlengde hiervan is de betrokkenheid van de ouders
bij de schoolopleiding van hun kinderen niet in alle gezinnen even groot. De
leraren uit het onderhavige onderzoek, die inmiddels op vele jaren ervaring
met onderwijs aan Turkse leerlingen kunnen bogen, betrekken deze achter-
grondkenmerken in hun verwachtingenpatroon ten aanzien van het te
behalen schoolsucces van deze leerlingen. Dit bevestigt de bovengenoemde
conclusies van Van Eck e.a. (1994). De leraren maken zich hierover des te
meer zorgen omdat zij ervan uitgaan dat de meeste Turkse leerlingen
uiteindelijk in Nederland zullen blijven. De onderwijspositie van deze
leerlingen is over het algemeen al ongunstig en ze kunnen daarom de steun
van hun ouders goed gebruiken, aldus de leraren.

In de advisering met betrekking tot een vervolgopleiding spelen de leraar-
verwachtingen een grote rol. De drie groepsleraren blijken uiterst voorzichtig
in hun adviezen. Ze baseren hun oordeel niet alleen op de actuele prestaties
van de leerlingen, maar vooral ook -zoals boven opgemerkt- op de te ver-
wachten steun van thuis. Aan deze onderwijsondersteuning door de ouders
koppelen ze ook de beheersing van het Nederlands door de ouders en de
bereidheid tot integratie. Daarnaast wegen ze de taalvaardigheid Nederlands
van de leerlingen uitdrukkelijk mee. Overigens nemen ze ten aanzien van
hun autochtone leerlingen ook de factor onderwijsondersteuning in hun
overwegingen mee. Uit de verzamelde gegevens is duidelijk geworden dat de
leraren Turks in hun verwachtingenpatroon nBg sterker de achtergronden
van hun leerlingen betrekken. Dit heeft ook te maken met het feit dat juist
deze leraren een veel genuanceerder beeld hebben van de leerlingen en hun
thuissituatie dan de groepsleraren, terwijl ze minder zicht hebben op de
prestaties van de leerlingen in het curriculum als geheel (zie ook Van Eck
e.a., 1994). Deze constatering pleit ervoor om in leerlingbesprekingen en
adviseringsgesprekken de gegevens van groepsleraren en OET-leraren nadruk-
kelijker met elkaar in verband te brengen. De meningen van de verschillende
leraren over de relatie tussen schoolsucces en sekse bij Turkse leerlingen

lopen uiteen. De groepslerares van de Anne Frankschool is de enige die geen
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duidelijke relatie ziet; de anderen wel, maar zij zijn het er niet over eens of
de jongens het nu juist beter doen dan de meisjes of omgekeerd.

Effectiviteit
In het onderhavige onderzoek zijn middels interviews en observaties proces-
gegevens verzameld over de effectiviteit van het onderwijs aan allochtone
leerlingen, zoals de scholen die nastreven. Er is met andere woorden onder-
zocht hoe de scholen proberen om het onderwijs aan allochtone leerlingen te
optimaliseren. Er wordt in het kader van dit onderzoek niet gepretendeerd
een stellig oordeel te geven over de werkelijke effectiviteit van dit onderwijs,
omdat het lastig is om scholen op dat punt te vergelijken.

In een aantal onderzoeken (zie Teunissen, 1990) wordt gesteld dat niet
zozeer factoren als de etnisch-culturele samenstelling van school en klas van
belang zijn, als wel de wijze waarop de school op dat gegeven reageert.
Tesser (1993) wijst erop dat bijvoorbeeld expliciete woordenschattraining,
differentiatie en een goede afstemming tussen NTZ en OET de effectiviteit van
het onderwijs aan allochtone leerlingen kunnen vergroten. In het onderstaan-
de wordt besproken welke activiteiten/initiatieven de drie scholen op dit
terrein ontplooien.

Ten behoeve van verbetering van het onderwijs aan hun allochtone leerlin-
gen, hebben alle g€interviewde leraren cursussen gevolgd. De groepsleraar
van de Vincent van Goghschool springt er in dit opzicht uit, omdat hij ook
cursussen Turks heeft gevolgd om effectiever met zijn leerlingen en hun
ouders te kunnen communiceren.

De einddoelen die de groepsleraren nastreven zijn in principe gelijk voor
autochtone en allochtone leerlingen. De groepslerares van de Anne Frank-
school spreekt het meest duidelijk haar zorg uit over het feit dat de einddoe-
len voor veel allochtone leerlingen in feite niet gehaald worden. De groepsle-
raar van de Vincent van Goghschool, die vrijwel alleen Turkse leerlingen in
zijn groep heeft, is meer dan de anderen in de gelegenheid om de Turkse
leerlingen onderwijs op maat te geven. Hij is de enige die zijn didactiek ook
aanpast aan de beginsituatie van zijn Turkse leerlingen. NT2-onderwijs wordt
vooral door de groepsleraren van de Anne Frankschool en de Vincent van
Goghschool expliciet gegeven. Woordenschattraining is een aandachtspunt op
alle drie de scholen. Intercultureel Onderwijs is het beste ingekaderd op de
Vincent van Goghschool.

Op de Jan van Brabantschool krijgen de Turkse leerlingen van groep acht
66n uur Turks per week, terwijl daar op de beide andere scholen meer uren
voor staan. Voor de leraren Turks zijn de omstandigheden waarin ze werken
niet optimaal. Ze hebben een zeer beperkt aantal uren en werken veelal met

verouderde onderwijs- en leermiddelen. Uit de interviews werd duidelijk dat
ze zich ervoor hoeden om al te ambitieuze doelen na te streven. Deze
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normbijstelling heeft echter tegelijkertijd een demotiverende uitwerking op
henzelf. Op de Jan van Brabantschool en de Anne Frankschool lijkt de
werkrelatie tussen de groepsleraren en de leraren Turks verre van optimaal.
De leraren Turks lijken hier minder moeite mee te hebben dan de groepsle-

raren. Op de Vincent van Goghschool overleggen de groepsleraar en zijn
twee collega's voor Turks regelmatig en in een goede sfeer. Een en ander
heeft ook te maken met het feit dat de taalvaardigheid Nederlands van deze
twee leraren Turks beduidend beter is dan die van de andere leraren en dat
de groepsleraar een aardig mondje Turks spreekt. Alle drie de basisscholen,
maar zeker de Jan van Brabantschool en de Anne Frankschool, staan overi-
gens nogal kritisch tegenover OET. Daarbij kan opgemerkt worden dat de
Vincent van Goghschool de OET-lessen het meest effidlint in het curriculum
heeft ingeroosterd. In hun schoolwerkplan spreken de scholen hun bezorgd-
heid uit over de aanslag die godsdienstonderwijs en eigen-taallessen buiten
schooltijd plegen op de vrije tijd en de ontspanningsmogelijkheden van de
kinderen. Met name het Koranonderwijs op weekendinternaten is de groeps-
leraren, maar zeker ook de leraren Turks, een doorn in het oog. Wat de
groepsleraren betreft, is een van de functies van onderwijs Turks in elk geval
het bevorderen van de verwerving van het Nederlands. Voor de groepsleraar
van de Jan van Brabantschool is dit de enige doelstelling van OET. De leraren
Turks van de drie scholen wijzen zowel op een ondersteunende functie als
op autonome doelen.

De enige groepsleraar die geregeld op huisbezoek bij zijn leerlingen gaat,
is die van de Vincent van Goghschool. De leraren Turks van de drie scholen
gaan allemaal frequent op huisbezoek en spreken de Turkse ouders ook in
meer informele situaties. De vier leraren Turks en de groepsleraar van de
Vincent van Goghschool zijn degenen die het beste op de hoogte zijn van de
thuissituatie van hun leerlingen. De groepsleraar van de Vincent van Gogh-
school ontplooit bovendien veel initiatieven binnen en buiten de schoolcon-
text om zijn allochtone leerlingen verder te vormen.

Uit de bovenstaande bespreking van de activiteiten/initiatieven kan gecon-
cludeerd worden dat op de Vincent van Goghschool -de school met de
meeste allochtone leerlingen van de drie- door zowel de groepsleraar, de twee
leraren Turks als de school als geheel, met de meeste energie gewerkt wordt
aan de optimalisering van het onderwijs aan allochtone leerlingen. Dit heeft
niet alleen te maken met het hoge percentage allochtone leerlingen op de
school en de noodzaak om daar op in te spelen, maar zeker ook met de
personen van de leraar van groep acht en zijn twee Turkse collega's. Op de
school met de minste allochtone leerlingen, de Jan van Brabantschool,
worden in verhouding ook de minste initiatieven ontplooid.
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6.3 Scholen voor voortgezet onderwijs

6.3.1 Introductie

De leerlingen uit groep acht van de betrokken drie basisscholen zijn naar elf
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs gegaan. In tabel 6.1 wordt
een overzicht gegeven van de door de leerlingen gevolgde onderwijssoorten
in de brugklas (schooljaar 1993-1994). De namen van de scholen zijn om
redenen van anonimiteit vervangen door letters (A-K). In tabel 3.10 in
hoofdstuk 3 is reeds vermeld welke soorten onderwijs op de scholen beschik-
baar zijn en wat hun signatuur is. In hoofdstuk 7 wordt de doorstroming
van de leerlingen verder besproken.

School Brugklastypen Leerlingnummers

A          IVBO/VBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , ,  104
vBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301,308;314

B NBO........................... . . . .  304; 310; 311

C   IVBO/VBO...........................................313
D          IVBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , . , . 202

IVBO/VBO ........................................ 201; 206
VBO/MAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , . . . 204

E        VBO/MAVO ................................... 103; 105; 203
F        MAVO......................................., ,  ,, 207
G           MAVO.................................302; 306; 307; 309; 312
H          MAVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102; 106
I          MAVO(/HAVO/VWO)................................101; 107
J     HAvo/vwo ............ .                         .. 205
K        MAVO/HAVO ...............................,..,,,, . 303

HAVO/VWO  ......................................305; 315
Tabel 6.1  Plaatsing leerlingen (n=29)  in  b·rugklassen vooy voortgezet onderivijs, scbooljaar

1993-1994

De drie basisscholen waarvan de leerlingen afkomstig zijn, zijn in de vorige
paragraaf met elkaar vergeleken op basis van drie centrale onderwijskenmer-
ken, namelijk de samenstelling van de school-/klaspopulatie, leraarverwach-
tingen en effectiviteit van het onderwijs. Deze lijn wordt in de bespreking
van het voortgezet onderwijs doorgetrokken. Anders dan de basisscholen die
in aparte paragrafen besproken en vervolgens met elkaar vergeleken zijn,
worden de scholen voor voortgezet onderwijs in een paragraaf vergelijken-
derwijs geportretteerd  (zie  6.1).

De gegevens over de scholen zijn verzameld met behulp van verschillende
instrumenten. Ten eerste zijn met de scholen gesprekken gehouden, waarin
informatie over de diverse onderwijskenmerken is verkregen. Vervolgens zijn
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beschikbare schooldocumenten bestudeerd en zijn twee vragenlijsten aan de
scholen voorgelegd: lijst A over de school en lijst B over de klassen en de
individuele leerlingen. Gegevens over de school-/klaspopulatie zijn verzameld
door middel van de vragenlijsten. De leraarverwachtingen zijn in de gevoerde
gesprekken aan de orde geweest en verder eveneens onderzocht met behulp
van de vragenlijsten. Informatie over de effectiviteit van de scholen is
verzameld via gesprekken, schooldocumenten en vragenlijsten.

6.3.2 Portretten

Samenstelling school-/klaspopulatie
In tabel 6.2 zijn enkele gegevens over de samenstelling van de scholen en de
klassen van de leerlingen bijeengebracht. In de tweede kolom wordt voor
elke school het totaal aantal leerlingen in het schooljaar 1993-1994 vermeld,
in de derde kolom het percentage allochtone leerlingen per school en in de

vierde kolom het (gemiddeld) percentage allochtone leerlingen van de
betreffende brugklas(sen).

School Totaal aantal % allochtone % allochtone

leerlingen school leerlingen school leerlingen klas

A               162                      27                   26

B               437                      20                   32
C                              906                                              2                                         7
D               475                      33                   32
E               910                      23                   26
F                313                        6                    30

G                              489                                              6                                       14
H               310                      28                   30
I                459                       40                    35

J                       875                                   1                               3
K                             1042                                              4                                         9

Tabel   6.2      Samenstelling   school-/klaspopulatie    scbolen   A-K    in    scbooljaar    1993-1994    (totaal

aantal leerlingen per school, percentage allocbtone leerlingen per school en (gemid-
deld) percentage allocbtone leerlingen per klas)

Uit tabel 6.2 blijkt dat de variatie op school-/klasniveau groot is. De scholen
zijn qua omvang van de schoolpopulatie grofweg in drie groepen te verdelen.
Ten eerste zijn er de in verhouding grote scholen C, E, J en K met leerling-
aantallen tussen 500 en 1100. Ten tweede is er een groep middelgrote scholen
met populaties tussen 200 en 500: de scholen B, D, F, G, H en I. In de derde
groep, de relatief kleine scholen met minder dan 200 leerlingen, valt alleen
school A. Ook qua percentage allochtone leerlingen verschillen de scholen.
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De scholen C, F, G, J en K hebben minder dan 10% allochtone leerlingen,
terwijl het percentage voor de scholen A, B, E en H tussen 10 en 30% ligt.
De scholen D en I hebben een percentage allochtone leerlingen van meer dan
30%. De percentages allochtone leerlingen per klas zijn minder goed verge-
lijkbaar, omdat ze berekend zijn op vaak kleine (klasse-)aantallen en dus
minder betrouwbaar zijn. Wanneer de gegevens over de omvang van de
schoolpopulatie en het aandeel allochtone leerlingen daarin gecombineerd
worden, kunnen de scholen worden gekenmerkt conform tabel 6.3.

Schooltype / % allochtone leerlingen School Leerlingen

Kleine school
10-30% allochione leerlingen A 104,301,308,314

Middelgrote school
< 10% allochtone leerlingen F;G 207;302,306,307,309,312
10-30% allochtone leerlingen B;H 304,310,311;102,106
> 30% allochtone leerlingen D;I 201,202,204,206;101,107

Grote school
< 10% allochtone leerlingen C;J;K 313;205;303,305,315
10-30% allochrone leerlingen E 103,105,203

Tabel 6.3  Indeling van  de  scbolen  A-K  naar  grootte  en  aandeel allocbtone  leerlingen;
plaatsing van de onderzoeksleerlingen

In de laatste kolom is vermeld welke leerlingen de betreffende school bezoe-
ken. Wat opvalt in tabel 6.3, is dat meer dan de helft van de leerlingen naar
relatief middelgrote scholen is gegaan, met uiteenlopende percentages alloch-
tone leerlingen. De overige leerlingen zijn op kleinere dan wel grotere
scholen terechtgekomen, met minder dan 30% allochtone leerlingen.

Tot slot kan hier nog opgemerkt worden dat de protestants-christelijke
scholen voor voortgezet onderwijs hun leerlingen voornamelijk van de even-
eens protestants-christelyke Vincent van Goghschool hebben gerecruteerd.
Verder zijn de leerlingen van de Vincent van Goghschool en van de Jan van
Brabantschool verspreid over scholen van verschillende signatuur. De leerlin-
gen van de Anne Frankschool zijn grotendeels naar katholieke scholen
doorgestroomd.

Leraarverwachtingen
Aan de personen die in begeleidende zin het meeste met de onderzochte
Turkse leerlingen te maken hebben (mentoren/conrectoren) is gevraagd naar
hun ervaringen/verwachtingen met betrekking tot het schoolsucces van
allochtone leerlingen. In gesprekken was al gebleken dat op veel van de
deelnemende scholen allochtone leerlingen relatief lagere prestaties leveren.
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De scholen constateren enerzijds leerproblemen en anderzijds problemen op
het sociaal-emotionele vlak. De kern van de leerproblemen is de achterstand
in taalvaardigheid Nederlands, en dan met name in begrijpend lezen, die niet
alleen negatieve effecten heeft voor de prestaties bij het vak Nederlands,
maar ook bij vele andere vakken. In de sociaal-emotionele sfeer worden
vooral gedragsproblemen gesignaleerd.

In de vragenlijsten A wordt de scholen gevraagd naar verklaringen voor
zwakke schoolprestaties. In de verwachtingen die de scholen in de vragenlijs-
ten B formuleren ten aanzien van de verdere schoolloopbanen van de
individuele leerlingen, blijken deze ideeEn en verklaringen -naast actuele
leerprestaties- een rol te spelen. Deze verwachtingen vormen mede de basis
voor de advisering met betrekking tot de verdere schoolloopbaan van de
leerlingen na het eerste leerjaar.

In het patroon van verklaringen/verwachtingen van de scholen spelen de
volgende factoren een centrale rol: de achterstand in taalvaardigheid Neder-
lands van de leerlingen, de beperkte mate van taalcontact in het Nederlan(is
buiten school, hun sociaal-economisch lage afkomst, cultuurverschillen en de
geringe onderwijsondersteuning die ze van hun ouders ontvangen. Ook de
onduidelijkheid over remigratieplannen van de ouders speelt de leerlingen
parten. Verder wordt door de scholen gewezen op de kwestie van de geringe
onderwijsstimulering die allochtone meisjes van thuis krijgen. Tot slot kan
geconstateerd worden dat enkele scholen ook de hand in eigen boezem
steken en wijzen op de vaak slechte afstemming van het taalgebruik van
docenten op allochtone leerlingen en de slechte aansluiting basisonderwijs-
voortgezet onderwijs.

Effectiviteit
Evenmin als voor het basisonderwijs is voor het voortgezet onderwijs
gepretendeerd om evaluatieve uitspraken te doen over de effectiviteit van de
scholen (bijvoorbeeld in termen van zak- en slaagpercentages). Wel zijn op de
scholen procesgegevens verzameld. Om na te gaan welke inspanningen de
scholen concreet leveren om het onderwijsrendement van hun allochtone
leerlingen te verhogen, is geinventariseerd of er voor allochtone leerlingen
extra onderwijs Nederlands verzorgd wordt en of de scholen huiswerk-
begeleiding organiseren. Ook is g€informeerd of de scholen het vak Turks
aanbieden. In tabel 6.4 zijn deze gegevens bij elkaar gezet.
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School Extra lessen Huiswerk- Onderwijs Turks
Nederlands begeleiding

A            -              -             x
B                -                  -                  x
C            X              -              -
D            x              -              x
E               x                 x                 -
F                -                  x                  -
G            -              x              -
H          -            x            -
I                                x                                     x                                    -

J                       x                          X                         -

K            -               x              -

Tabel 6.4   Overzicbt van faciliteiten voor allocbtone leerlingen op de scbolen A-K: extra lessen
Nederlands, buiswerkbegeleiding, onderwijs Turks

De scholen C, D, E, I en J organiseren extra lessen Nederlands voor alloch-
tone leerlingen. Deze lessen worden veelal gegeven door remedial-teachers
en/of docenten met NT2-ervaring. De percentages allochtone leerlingen op
deze scholen variEren sterk, wat aangeeft dat het aantal allochtone leerlingen
als zodanig niet de enige of overwegende reden kan zijn geweest voor
instelling van dit soort lessen. In deze extra lessen Nederlands ligt de nadruk
op begrijpend lezen, studerend lezen, ontwikkeling van de woordenschat en
spelling. Op een van deze scholen, namelijk school D, staat het vak Turks
op het rooster. Dit vak wordt ook gegeven op de scholen A en B. Alle drie
scholen hebben percentages allochtone (Turkse) leerlingen van meer dan
10%. Op school A worden ook activiteiten in het kader van Intercultureel
Onderwijs opgezet. De scholen die zelf huiswerkbegeleiding organiseren, zijn
er zeven: E tot en met K. Wat opvalt is dat deze scholen, met uitzondering
van school E, met elkaar gemeen hebben dat ze onderwijs op het niveau van
MAVO en/of hoger verzorgen. De MAVO F neemt in dit opzicht een speciale
plaats in. Deze MAVO is een zogenoemde (t)huiswerkvrije school.

Tot besluit van paragraaf 6.3 wordt kort stilgestaan bij een onderzoek van
Matthijssen (1993) naar Turkse en Marokkaanse leerlingen in het tweede en
derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Matthijssen doet in dit onder-
zoek een aantal aanbevelingen om de onderwijsresultaten van allochtone
leerlingen te verbeteren. Ten eerste is naar zijn oordeel een curriculumorgani-
satie gewenst, waarin een strak en hifirarchisch aanbod van de leerstof
gecombineerd wordt met een veilig en persoonsbetrokken klasseklimaat.
Behalve op de noodzaak tot algemene 'klimaatsverbetering' wordt op drie
specifieke doelen gewezen waaraan gewerkt dient te worden:
- ontwikkeling van een adequate leerstrategie en uitbreiding van het
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inhoudelijk referentiekader van allochtone leerlingen;
-   ontwikkeling van een adequate gedragsstrategie (omgaan met gezagsdragers

in het algemeen en leraren in het voortgezet onderwijs in het bijzonder,
durven vragen om extra uitleg en ondersteuning);

- bevordering van meer onderwijsondersteuning door de ouders van de
leerlingen (ouders referentiekader bieden om die ondersteuning vorm te
kunnen geven).

Ook extra onderwijs Nederlands is volgens Matthijssen van belang, maar dit
werpt weinig vruchten af wanneer het niet in combinatie met de bovenge-
noemde punten aangepakt wordt.

Uit de gegevens over de leraarverwachtingen blijkt dat veel scholen voor
voortgezet onderwijs uit het onderhavige onderzoek de door Matthijsen naar
voren gebrachte knelpunten zelf ook onderkennen. In het kader van de
vergroting van hun effectiviteit ontplooien de scholen allerlei initiatieven,
maar (nog) niet zo doelgericht en intensief als bijvoorbeeld Matthijssen
voorstelt.

6.4 De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

De analyses van de onderwijskenmerken die voor een belangrijk deel zijn
beschreven in de voorgaande paragrafen hebben tevens gegevens opgeleverd
over de overgang die de leerlingen gemaakt hebben van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs. De evaluatie van deze overgang is verder gebaseerd op
informatie uit de leerlinginterviews en de vragenlijsten voor mentoren/con-
rectoren.

De leerlingen 101-107 van de Jan van Brabantschool zaten op een school
met redelijk veel allochtone leerlingen. In vergelijking met de beide andere
scholen, kregen de allochtone leerlingen op deze school weinig speciale
(didactische) aandacht. Na de basisschool zijn de leerlingen allen op scholen
terechtgekomen met redelijke tot hoge percentages allochtone leerlingen.
Vier van hen hebben in het eerste leerjaar mee kunnen doen aan extra lessen
Nederlands en een andere leerling heeft het vak Turks gevolgd.

De leerlingen 201-207 zijn afkomstig van de Anne Frankschool, waar in
vergelijking met de Jan van Brabantschool een groter deel van de leerlingen
tot de etnische minderheden behoort. In groep acht is redelijk veel aandacht
besteed aan de vergroting van de taalvaardigheid Nederlands van deze leerlin-
gen. Vervolgens zijn ze naar scholen voor voortgezet onderwijs met uiteenlo-
pende percentages allochtone leerlingen gegaan. Zes van hen hebben in de
brugklas deel kunnen nemen aan extra lessen Nederlands en vier hebben er
bovendien het vak Turks gevolgd.

De leerlingen 301-315 zijn afkomstig van de Vincent van Goghschool, waar
het overgrote deel van de schoolpopulatie allochtoon is. Deze leerlingen
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hebben in vergelijking met de andere leerlingen uit het onderzoek op een
basisschool gezeten waar, zowel binnen als buiten school, zeer veel aandacht
wordt geschonken aan allochtone (Turkse) leerlingen en de verbetering van
hun onderwijspositie. Opvallend is dat geen van hen in het voortgezet onder-
wijs op een school terecht is gekomen met hoge percentages allochtone
leerlingen. De gekozen scholen hebben allemaal lage tot redelijke percentages
leerlingen uit etnische minderheidsgroepen. De leerlingen zijn bovendien in
het algemeen naar scholen gegaan waar veel minder extra faciliteiten voor
allochtone leerlingen zijn, zoals speciaal onderwijs Nederlands, dan op hun
basisschool. Zes leerlingen hebben op hun nieuwe school wel onderwijs
Turks kunnen volgen.

De conclusie is dat, bezien vanuit kenmerken als schoolomgeving en
didactische begeleiding, de overgang voor de leerlingen van de Anne Frank-
school waarschijnlijk de meest geleidelijke is geweest. De leerlingen van de
Vincent van Goghschool daarentegen zijn van een schoolomgeving die vrij
goed op hen was ingesteld overgegaan op een veel minder persoonsbetrokken
situatie. Ook de leerlingen van de Jan van Brabantschool zijn in een andere
omgeving terechtgekomen. Zij zijn naar scholen voor voortgezet onderwijs
met redelijk veel allochtone medeleerlingen gegaan, waar vaak ook speciale
faciliteiten beschikbaar zijn.

In het schoolkeuzeproces met betrekking tot het voortgezet onderwijs
kunnen zowel school, ouders als leerlingen een rol spelen. In het geval van
de leerlingen 101, 103, 104, 106, 201, 202, 203, 304, 310, 311, 313 en 314 is de rol van de
ouders heel klein geweest en heeft het oordeel van de school de doorslag
gegeven   (zie ook paragraaf  4.7).   Bij de leerlingen   102,105,107,204,206,207,301,
302, 305, 306, 308, 309 en 312 is er, hoewel beper]it, overleg geweest tussen school
en gezin. Zoals in 4.7 is besproken, wilden de ouders van de laatstgenoemde
groep leerlingen hun kinderen liever niet naar een school met veel allochtone
leerlingen laten gaan. Uiteindelijk zijn, vanwege andere motieven zoals
nabijheid en bekendheid met de school, drie van deze leerlingen (107, 204, 206)
toch op een school met meer dan 30% allochtone leerlingen terechtgekomen.
Bij de leerlingen 205, 303, 307 en 315 is de keuze gemaakt in goed overleg tussen
school, ouders en leerlingen.

Op alle drie de basisscholen zijn de leraren geconfronteerd met Turkse
ouders die hun kind naar een hoger type voortgezet onderwijs wilden sturen

dan geadviseerd werd. Met name het VBO bleek zeer impopulair: veel ouders
van leerlingen met een VBO-advies zagen hun kind liever naar de MAVO gaan.
Op de in paragraaf 6.2.4 genoemde ouderavond op de Vincent van Gogh-
school met voorlichting over het voortgezet onderwijs verweet de moeder
van leerling 303 de school dat ze ten aanzien van allochtone leerlingen veel te
voorzichtig is in de adviezen en daardoor de kinderen tekort doet.
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In de interviews met de leerlingen in de brugklas is besproken hoe zij zelf de
overgang naar het voortgezet onderwijs hebben ervaren. Voor dertien leerlin-
gen (102, 106, 201, 202, 205, 206, 207, 301, 306, 307, 308, 311, 315) is de overstap naar
hun eigen oordeel vrij soepel verlopen. Na enkele kleine aanpassingsproble-
men in de eerste weken, waarmee ook Nederlandse en andere allochtone
leerlingen te maken hebben, zijn ze snel gewend geraakt aan de nieuwe
onderwijssituatie en voelden ze zich er ook thuis. De leerlingen 205,206,307
en 315 hebben de overgang naar het voortgezet onderwijs zelfs als heel
stimulerend ervaren. De leerlingen 103, 104, 105, 204, 302, 303 en 310 hebben wat
meer moeite met de veranderingen gehad en voelden zich, met uitzondering
van de leerlingen 204, 302 en 310, aan het eind van het brugjaar nog niet
helemaal op hun plaats. Voor de overige negen leerlingen is de overgang heel
moeilijk geweest, wat volgens hen een negatief effect heeft gehad op hun
onderwijsresultaten en het verdere verloop van hun schoolloopbaan. Het
gaat hierbij om de leerlingen 101, 107, 203, 304, 305, 309, 312, 313 en 314. Met name
de jongens 304 en 314 hebben het eerste jaar grote problemen gehad en dan
vooral met betrekking tot hun gedrag. Beide jongens waren in het interview
zeer ge8motioneerd over de negatieve spiraal van gedragsproblemen en
slechte schoolprestaties waarin Ze terechtgekomen waren en waaruit ze geen
uitweg zagen. Ze legden de schuld voor de problemen grotendeels bij
zichzelf, maar hadden het daar tegelijkertijd ook heel moeilijk mee. Bij de
andere leerlingen lagen de problemen vooral op het gebied van studiegedrag
en niveauproblemen. Leerling 312 is in deze groep de enige die aan het eind
van de brugklas een enigszins opgaande lijn voor zichzelf zag.

Vergelijking met de rapportages van de docenten in het voortgezet onder-
wijs over de aanpassing van de leerlingen aan hun nieuwe situatie, zowel wat
betreft de studie als met betrekking tot de sociale contacten, levert overeen-
komstige resultaten op. Dit wijst erop dat de leerlingen hun eigen functione-
ren vrij goed hebben ingeschat.

Besluit
Zoals gebleken heeft het onderzoek veel relevante informatie opgeleverd over
onderwijskenmerken. De rapportage hierover is gesplitst in drie onderdelen:
basisschoolportretten, portretten voortgezet onderwijs en een beschrijving
van de overgang van de leerlingen van primair naar secundair onderwijs.
Aangezien deze gegevens zeer divers van aard zijn, lenen ze zich niet voor
een indeling in profielen. In hoofdstuk 8 wordt beschreven wat de samen-
hang is tussen deze gegevens en de resultaten van de andere variabelenclus-
ters.



7 Onderwijsresultaten

7.1 Inleiding

De derde in paragraaf 3.2.3 geformuleerde onderzoeksvraag had betrekking
op de onderwijsresultaten van de deelnemende Turkse leerlingen. In het
onderzoek zijn met betrekking tot dit variabelencluster niet alleen gegevens
verzameld in de periode waarin de leerlingen in groep acht van het basison-
derwijs en in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, maar
ook over de periode voorafgaand aan groep acht en de twee jaren volgend op
het brugjaar. Door deze uitbreiding van de dataverzameling wordt over een
langere periode een inzicht in het verloop van de schoolloopbaan van de
leerlingen mogelijk dan oorspronkelijk was gepland.

In de paragrafen 3.4.4 (basisonderwijs) en 3.5.4 (voortgezet onderwijs) is
beschreven op welke wijze de data verzameld zijn. Uitgangspunt bij de
dataverzameling was dat als onderwijsresultaten dle beoordelingen, indrukken
en gegevens worden beschouwd die de scholen zelf in dit kader gebruiken.
Het kan hierbij zowel gaan om bestaande beoordelingsdocumenten en
procedures, zoals rapporten en schoolvorderingentoetsen, als om (door de
onderzoekster) bij de leraren ingewonnen additionele beoordelingen.

Op de basisscholen is allereerst de schoolloopbaan van de leerlingen tot en
met groep zeven nagegaan. De doubleergeschiedenis van de leerlingen is in
kaart gebracht en met betrekking tot de onderwijsresultaten in groep zeven
is bij de scholen de uitslag op de CITO-Entreetoets A (CITO, 1985) opge-
vraagd. Op alle drie de scholen hebben de leerlingen aan deze toets deelgeno-
men.

De leerlingen van de Jan van Brabantschool en de Vincent van Gogh-
school hebben bovendien in groep zeven het intelligentie-onderdeel van de
ISI-test (Snijders, Souren & Welten, 1963-1970) gemaakt. Inzicht in de scores
op deze test is interessant om eventueel een vergelijking te kunnen maken
met de scores op de (non-verbale) Raven-intelligentietest die hieronder wordt
besproken.

In groep acht zijn de scores op de CITO-Entreetoets B (CITO, 1985) en de
CITO-Eindtoets Basisonderwijs 1993 (CITO, 1993) verzameld. Aangezien basis-
scholen zelf bepalen aan welke toetsen zij willen meedoen en de drie betref-
fende scholen niet precies dezelfde keuze hebben gemaakt, hebben niet alle
deelnemende leerlingen de twee genoemde toetsen gemaakt. De CITO-Entree-
toets B is gemaakt door de leerlingen van de Jan van Brabantschool en de
Vincent van Goghschool en aan de CITo-Eindtoets hebben de leerlingen van
de Anne Frankschool en de Vincent van Goghschool meegedaan.

Verder zijn de schoolrapportgegevens van de leerlingen verzameld en is
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aan de groepsleraren, leraren Turks en directeuren middels vragenlijsten/in-
terviews gevraagd om de prestaties en het functioneren van de leerlingen te
beoordelen. Daarnaast zijn in verband met het doorstroomperspectief de
adviezen voor vervolgonderwijs in kaart gebracht.

Ten slotte is in groep acht door de onderzoekster een non-verbale intelligen-
tietest (Standard Progressive Matrices (SPM), Raven e.a., 1992) bij de leerlingen
afgenomen. De teSt behoort niet tot het instrumentarium dat de scholen zelf
hanteren ter beoordeling van het schoolsucces van hun leerlingen. In het
onderhavige onderzoek is de Raven-test bijgevolg dan ook niet gebruikt ter
verzameling van gegevens over de onderwijsresultaten van de leerlingen. De
redenen waarom het van belang werd geacht deze test af te nemen, staan
hieronder vermeld.

In hoofdstuk 2 is reeds uiteengezet dat er geen inhoudelijke redenen en
geen empirische evidentie voorhanden zijn om aan te nemen dat intelligentie
etnisch bepaald zou zijn. Het is in het kader van het onderhavige onderzoek
echter wel van belang om na te gaan of de deelnemende Turkse leerlingen
qua intelligentieniveau een aselecte steekproef vormen van alle leerlingen in
Nederland. Als dit inderdaad het geval is, dan is verder onderzoek naar met
name non-verbale intelligentie als mogelijk verklarende factor voor tussen

leerlingen optredende verschillen in schoolsucces in het kader van dit onder-
zoek niet noodzakelijk. Een tweede argument om over non-verbale intelli-
gentiescores te beschikken is gelegen in het feit dat dan onderzocht kan
worden of de verschillen in onderwijsresultaten tussen leerlingen parallel
lopen met verschillen in non-verbale intelligentie zoals die wordt gemeten
door de Raven-test.

In het voortgezet onderwijs is in het eerste leerjaar de daadwerkelijke
plaatsing van de leerlingen qua onderwijsniveau vergeleken met het daarom-
trent uitgebrachte advies van de basisschool. Verder zijn in de brugklas
cijferlijsten/rapporten en toetsuitslagen verzameld en is via vragenlijsten aan
mentoren/conrectoren gevraagd om een oordeel te geven over de prestaties
en het functioneren van de leerlingen. Ook is nagegaan welke leerlingen in
het eerste leerjaar bijlessen hebben gehad voor Nederlands of andere vakken.
In de twee jaren volgend op de brugklas is geinventariseerd in welk leerjaar
en op welk onderwijsniveau de leerlingen geplaatst zijn.

In tabel 7.1 wordt schematisch weergegeven welke gegevens over welke
leerlingen verzameld zijn in de basisschoolperiode en in het voortgezet
onderwijs. De leerlingen zijn gegroepeerd naar de basisschool die ze bezocht
hebben, omdat de verschillen in dataverzameling alleen op dat niveau een rol
spelen.
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Leerlingen van:   J. v. Brabant- A. Frank- V. v. Gogh-
Dataverzameling school school school

Basisonderwijs:

Groep 1-7:
- doubleergeschiedenis (groep 1-7)                x                 x                 x
- crro-Entreetoets A (groep 7)                     x                  x                  x
- ISI-intelligentietest (groep 7)                     x                 -                 x

Groep 8:
- crTo-Entreetoets B                                 x                  -                  x
- crro-Eindtoets Basisonderwijs 1993             -                  x                  x
- rapporten                                         x                 x                 x
- leraarbeoordelingen                                      x                     x                     x
- adviezen m.b.t. voortgezet onderwijs          xxx
- Raven-intelligentietest                            x                 x                 x

Voortgezet onderwijs

Leerjaar   1:
- onderwijsniveau                                    x                  x                  x
- rapporten                                            x                  x                  x
- toetsuitslagen                                           X                   X                    X
- leraarbeoordelingen                                      x                     x                     x
- bijlessen                                              x                  x                  x

Leerjaar 2-3:
- onderwijsniveau                                  x                 x                 x
- doublure                                             x                  x                  x

Tabel 7.1  Overzicht dataverzameling onderwijsresultaten en inteUigentiemetingen in bet
basisonderwijs en bet voortgezet onderwils

Zoals uit tabel 7.1 blijkt, gaat het om een groot aantal gegevens van uiteenlo-
pende aard. De data zijn dan ook allereerst voor het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs afzonderlijk geanalyseerd teneinde zicht te krijgen op
de verscheidenheid aan resultaten, en waar mogelijk zijn deze resultaten
vervolgens vergeleken met gegevens uit ander onderzoek. Daarna zijn
correlaties berekend tussen de verschillende gegevens uit het onderhavige
onderzoek. Tenzij anders vermeld is in de analyses steeds tweezijdig getoetst
op  significantieniveau  .05  (* = significant).

Op basis van deze correlatieberekeningen is vervolgens een selectie van
data gemaakt die als indicator dienen voor het schoolsucces van de leerlin-
gen. De geselecteerde data vormen de basis voor een indeling in schoolsuc-

cesprofielen, met behulp waarvan de leerlingen met elkaar vergeleken
kunnen worden. Deze profielen Zijn tot Slot afgezet tegen de scores van de
leerlingen op een van de intelligentietests, om de aanleg van de leerlingen te
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kunnen vergelijken met hun feitelijke schoolsucces.

In paragraaf 7.2 wordt voor het basisonderwijs een overzicht gegeven van de
resultaten van de analyses. In de paragrafen 7.2.1 en 7.2.2 worden, respec-
tievelijk voor de periode tot en met groep zeven en de periode in groep acht,
de onderwijsresultaten van de totale groep deelnemende leerlingen beschre-
ven en vergeleken met gegevens uit ander onderzoek. In 7.2.3 worden de
correlaties tussen de verschillende gegevens besproken.

In paragraaf 7.3 volgt een beschrijving van de resultaten in het voortgezet
onderwijs (7.3.1) en worden de correlaties tussen deze gegevens en die uit de
basisschoolperiode besproken (7.3.2). In paragraaf 7.4 komen de schoolsucces-
profielen aan de orde.

7.2 Resultaten in het basisonderwijs

7.2.1 Onderwijsresultaten tot en met groep zeven

Alle deelnemende leerlingen zijn met een Nederlandse schoolloopbaan gestart
in de onderbouw (groep een/twee). De meerderheid is begonnen in groep
een. De leerlingen 311 en 313, die in groep een zijn gestart, zijn gedurende
hun basisschoolperiode voor respectievelijk tweeEneenhalf en een jaar naar
Turkije gegaan en hebben daar onderwijs gevolgd. Na terugkomst naar
Nederland zijn ze opnieuw in het Eindhovense basisonderwijs ingestroomd.
De  leerlingen  306,  307,  312  en  315  zijn in groep twee gestart.

Acht leerlingen (28%) zijn gedurende hun basisschoolloopbaan eenmaal
blijven zitten. Dit percentage is vergelijkbaar met de in hoofdstuk 2 bespro-
ken resultaten van Driessen (1992), die in zijn onderzoek bij Turkse leerlin-
gen in groep acht een doubleerpercentage van 27% vaststelt. Het gaat hier
om leerlingen die eenmaal zijn blijven zitten. Van de Turkse leerlingen in
het onderzoek van Driessen (1992) is echter nog 4% tweemaal blijven zitten.
In tabel 7.2 wordt vermeld in welke groep welke leerlingen uit het onderha-
vige onderzoek zijn blijven zitten en wat voor de school de reden was om de
ouders te adviseren hun kind te laten doubleren.

Het valt op dat alle acht leerlingen zijn blijven zitten in de onder-/mid-
denbouw van de basisschool. De doublures hebben dus vroeg in de school-
loopbaan plaatsgevonden. Voor de meeste leerlingen waren problemen met
het Nederlands de oorzaak. Bij leerling 104 speelde echter een zwakke
rekenvaardigheid een rol en leerling 107 had vooral problemen met het
tempo. Bij leerling 314 betrof het een combinatie van problemen.



Onderwijsresultaten 215

Leerling Groep Reden

104 groep 3 rekenen

105 groep 3 Nederlands

107 groep 4 tempo
201 groep 4 Nederlands

202 groep 2 Nederlands

207 groep 4 Nederlands

310 groep 3 Nederlands

314 groep 3 Nederlands, rekenen, tempo

Tabel  7.2    Doublures  in  bet  basisonderwijs  binnen de ondmocbte groep Turlese leerlingen

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld, hebben alle leerlingen uit
dit onderzoek in groep zeven versie A van de Entreetoets van het CITO
(1985) gemaakt. De Entreetoets is een toets die globaal aanduidt in hoeverre
leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs nog tekorten vertonen op
het gebied van Nederlands, rekenen en informatieverwerking. Aangezien er
twee   versies   van de Entreetoets bestaan   (A   en   B),   die   door de constructeurs

als equivalente parallelle versies worden beschouwd, kunnen scholen de
vorderingen van leerlingen over een langere periode volgen door versie A
bijvoorbeeld halverwege groep zeven af te nemen en versie B aan het begin
van groep acht. Op deze wijze hebben de Jan van Brabantschool en de
Vincent van Goghschool de Entreetoets ook gebruikt. De Anne Frankschool
heeft versie B niet afgenomen. Alle leerlingen hebben versie A gemaakt in de
tweede helft van het schootjaar 1991-1992 (voorjaar). Entreetoets A bestaat

(net als B) uit drie onderdelen:
Taal (Nederlands): 85 items;

-  Rekenen: 100 items;
-  Informatieverwerking: 80 items.
In tabel 7.3 is informatie opgenomen over de resultaten van de deelnemende
leerlingen in vergelijking met de normeringsgegevens van de toets, zoals die
door het CITO zijn berekend op basis van de resultaten van de onderzoekspo-
pulatie uit het normeringsonderzoek van 1985 (zie CITO, 1988).

Onderdelen max. gemiddelde              sd % correct n leerlingen
score

Ehv norm Ehv norm Ehv norm Ehv norm

Taal (Ned)     85 52.34 61.39 10.79 15.01 62 72 29 2709
Rekenen 100 51.07 61.55 16.93 19.30 51 62 29 2709
Informatie          80 35.66 52.07 10.39 14.76         45           65          29        2709

Tabel 7.3       Resultaten  deelnemende  leerlingen  (Ebv=Eindbot,en)  CITo-Entreetoets  A  in  vergelij-

king met normeringsgegevens ('nonn') (CI'TO, 1988)
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De resultaten van t-tests die zijn uitgevoerd op de gegevens in tabel 7.3 laten
zien dat de leerlingen uit het onderhavige onderzoek op alle onderdelen
significant lager scoren dan de onderzoekspopulatie uit het normeringsonder-
zoek. Deze normeringsgroep bestaat voor ruim 90% uit autochtone leerlin-
gen, voor zo'n 1.5% uit Turkse leerlingen en voor de rest uit leerlingen van
andere allochtone groepen. Deze percentuele verhouding verklaart waar-
schijnlijk de relatief lage scores van de Turkse leerlingen uit Eindhoven in
vergelijking met de normeringsgroep. Uit onderzoek blijkt immers dat
autochtone leerlingen in het algemeen beter presteren Op taken voor Neder-
lands, rekenen en informatieverwerking dan Turkse leerlingen (zie bijvoor-
beeld Uiterwijk,    1994). Via variantie-analyse is vastgesteld   dat   er   geen
significante verschillen in scores zijn tussen de drie basisscholen uit het
onderhavige onderzoek.

In de analyses is verder onderzocht of er leerlingen zijn die op onderdelen
qua scores 'outliers'/'extremes' zijn, dat wil zeggen leerlingen met extreem
hoge of lage scores. Alleen leerling 205 valt in deze categorie, met opvallend
hoge scores op alle drie de onderdelen van Entreetoets A.

De leerlingen van de Jan van Brabantschool en de Vincent van Goghschool
hebben in groep zeven het intelligentie-onderdeel van de Interesse-Schoolvor-
deringen-Intelligentie Reeks (ISI-test, Snijders, Souren & Welten, 1963-1970)
gemaakt. De teSt die aan de leerlingen is voorgelegd bestaat uit de onderdelen
'verbale intelligentiefactor' en 'ruimtelijke intelligentiefactor'. De verbale
items betreffen synoniemen, tegenstellingen en 'soortbegrip woorden'. De
ruimtelijke items hebben betrekking op 'geknipte figuren' (een geometrisch
figuur is in stukken geknipt en deze stukken moeten bij elkaar worden ge-
zocht), 'draaien van figuren' en 'soortbegrip figuren'. De onderwijsbegelei-
dingsdienst, die de teSt heeft afgenomen, heeft de scores van de individuele
leerlingen vergeleken met de landelijke gemiddelden. Daarbij is de volgende
indeling gehanteerd:
-   'zwak' (10% laagste scores);

'beneden gemiddeld' (10-30%);
'gemiddeld' (30-70%);

- 'boven gemiddeld' (70-90%);
'goed' (10% hoogste scores).

Met betrekking tot de scores op de verbale intelligentiefactor vallen dertien
leerlingen in de categorie 'zwak'; acht leerlingen vallen in de categorie 'bene-
den gemiddeld' en 66n in de categorie 'gemiddeld'. Deze scores zijn dus niet
hoog. De scores op de ruimtelijke items liggen gemiddeld hoger: 66n leerling
valt in de categorie 'zwak', zeven leerlingen vallen in 'beneden gemiddeld',
twaalf in 'gemiddeld' en twee in 'boven gemiddeld'. Uit variantie-analyse
blijkt dat er geen significante verschillen in scores tussen de twee scholen
zijn.
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7.2.2 Onderwijsresultaten in groep acht

In de eerste helft van het schooljaar 1992-1993 (november), toen de leerlingen
in groep acht zaten, hebben twee8ntwintig van hen de CITO-Entreetoets B
(CITO, 1985) gemaakt, namelijk de leerlingen van de Jan van Brabantschool
en de Vincent van Goghschool. Deze toets heeft dezelfde opzet als de in de
vorige paragraaf besproken versie A. Tabel 7.4 geeft een overzicht van de
scores van de leerlingen in vergelijking met de normeringsgegevens.

Onderdelen max. gemiddelde              sd % correct n leerlingen
score

Ehv norm Ehv norm Ehv norm Ehv norm

Taal  ed) 85 54.77 63.34 8.99 13.93         64           75          22        2808

Rekenen 100 63.00 67.04 17.48 17.81         63           67          22        2808

Informatie          80 46.18 54.36 13.07 14.15         58           68          22        2808

Tabel  7.4       Resultaten  deelnemende  leerlingen  (Ebv-Eindboven)  CITO-Entreetoets  B  in  vergelij-
king met normeringsgegevens ('norm') (CITo, 1988)

Uit de uitgevoerde variantie-analyses blijkt dat de verschillen tussen de twee
scholen uit het huidige onderzoek niet significant zijn. Uit uitgevoerde t-tests
komt naar voren dat de verschillen voor Nederlands en informatieverwer-
king tussen de leerlingen uit het onderhavige onderzoek en de normerings-
groep significant zijn. Voor rekenen geldt dat echter niet. In de vorige
paragraaf is er al op gewezen dat de normeringspopulatie slechts een klein
percentage Turkse leerlingen bevat en dat dit de relatief lage scores van de
leerlingen uit het onderhavige onderzoek (deels) zou kunnen verklaren. Des
te opmerkelijker is het dat de verschillen voor rekenen niet significant zijn
en de Turkse leerlingen uit het huidige onderzoek het dus op de rekenitems
relatief gezien niet slecht doen. Uit analyse van de resultaten van de individu-
ele leerlingen blijkt dat leerling 307 in vergelijking met de anderen opvallend
hoog scoort op de items voor Nederlands. Wanneer de gegevens in tabel 7.4
worden vergeleken met die in tabel 7.3, waarbij bedacht moet worden dat de
leerlingen van de Anne Frankschool niet aan Entreetoets B hebben meege-
daan, kan geconstateerd worden dat bij Entreetoets B de scores van de
Eindhovense leerlingen voor rekenen en informatieverwerking beduidend
hoger zijn dan bij Entreetoets A. Bij de normeringsgroep wordt deze ontwik-
keling niet waargenomen. Het is moeilijk om hiervoor een verklaring te
vinden. Mogelijk hebben de opvallend hoge scores van een aantal leerlingen
van de Vincent van Goghschool op versie B invloed gehad. Verder is het
mogelijk dat het feit dat de leerlingen uit het onderhavige onderzoek versie B
in november hebben gemaakt, terwijl de normeringsgegevens verzameld zijn
in september, van invloed is geweest op de hoogte van de scores.
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De leerlingen van de Anne Frankschool en de Vincent van Goghschool
hebben meegedaan aan de CITO-Eindtoets Basisonderwijs 1993. Alleen
leerling 202 was niet aanwezig toen de toets werd afgenomen (in latere
analyses is voor deze leerling de score van een proefafname van een eerdere
Eindtoetsversie ingevoerd, zoals die door de school voor deze leerling is
gehanteerd).

De Eindtoets bestond in 1993 uit 60 opgaven voor Taal (Nederlands), 60
voor Rekenen en 60 voor Informatieverwerking. De leerlingrapporten van
her crro waarop de resultaten per leerling zijn samengevat, bevatten een
overzicht van de scores van de leerlingen op deze drie onderdelen, de stan-
daardscore en de betekenis van de standaardscore voor de keuze van een
school voor voortgezet onderwijs. Het laatstgenoemde aspect betreft vooral
informatie over de plaats die een leerling zou innemen tussen zijn medeleer-
lingen, als de leerling tot een bepaald schooltype zou worden toegelaten.
Deze informatie iS te divers en te uitgebreid om hier te behandelen. Wel
zullen in paragraaf  7.3.2 de correlaties tussen standaardscores en bereikte
onderwijsniveaus aan de orde komen. In tabel 7.5 zijn gegevens opgenomen
over de scores op de drie onderdelen Nederlands, rekenen en informatie-
verwerking en over de standaardscores van de leerlingen van de Anne Frank-
school en de Vincent van Goghschool. Deze gegevens worden afgezet tegen
de landelijke gegevens voor 1993.

Onderdelen gemiddelde               sd % correct

Ehv land Ehv land Ehv land

Taal (Nederlands) (max. - 60) 30.10 43.10 9.84 9.81         50          72

Rekenen  (max. - 60) 38.67 40.63 11.06 11.41     64      68

Informatieverwerking  (max. - 60) 30.00 43.16 11.01 9.81     50      72

Standaardscore (bereik: 501-550) 524.29 534.30 10.16 10.07      -

Tabel 7.5      Resultaten  deelnemende  leerlingen  (Ebv-Eindboven)  crro-Eindtoets  Basisonderwijs
1993  (n-21)  in  vergelijking met  landelijke  gegevens  1993  ('land')  (n = 1017927

Er zijn geen significante verschillen tussen de prestaties van de leerlingen van
de Anne Frankschool en de Vincent van Goghschool, zo blijkt uit de uitge-
voerde variantie-analyses. De verschillen tussen de Eindhovense Turkse
leerlingen en de landelijke resultaten zijn significant voor Nederlands en
informatieverwerking en voor de standaardscore. Opvallend is dat de Eindho-
vense leerlingen niet significant lager scoren voor rekenen. Eerder is gecon-
stateerd dat de leerlingen van de Jan van Brabantschool en de Vincent van

'Deze niet-gepubliceerde landelijke gegevens voor 1993 zijn verkregen via
het Crl'o.
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Goghschool evenmin significant lager scoren op de items voor rekenen in
versie B van de crro-Entreetoets. Uit deze gegevens kan geconcludeerd
worden dat de Turkse leerlingen uit het onderhavige onderzoek qua reken-
prestaties dichter in de buurt komen van de landelijke gemiddelden dan voor
Nederlands en informatieverwerking. In hoofdstuk 2 is besproken dat het
verschil tussen Turkse en autochtone leerlingen gemiddeld meestal kleiner is
bij rekenen dan bij Nederlands  riessen, 1992; Van Langen & Vierke, 1992).
Dit blijkt ook in het onderhavige onderzoek het geval te zijn.

Van alle leerlingen zijn in groep acht de rapportgegevens opgevraagd. Aange-
zien niet op alle rapporten cijfers voor het vak Turks bleken te zijn inge-
vuld, zijn die gegevens niet bruikbaar. Hieronder zal worden ingegaan op de
beoordelingen voor Nederlands en rekenen van het laatste rapport in groep
acht, die de eindsituatie van de basisschoolperiode van de leerlingen marke-
ren. Omdat de onderdelen van het vak Nederlands waarvoor een cijfer is
gegeven, niet voor alle drie de scholen gelijk zijn, is voor alle leerlingen een
beoordeling voor Nederlands berekend door het gemiddelde te nemen van
die onderdelen die wel door alle drie de scholen zijn beoordeeld: mondeling
taalgebruik (spreken/luisteren), technisch lezen, begrijpend lezen en spellen.
De beoordeling voor rekenen is tot stand gekomen door het gemiddelde te
nemen van de beoordelingen voor hoofdrekenen en cijferen.

Bij de meeste leerlingen is het cijfer voor rekenen hoger dan dat voor
Nederlands, met uitzondering van de leerlingen 202, 203,206 en 312. Op de Jan
van Brabantschool heeft de groepsleraar zijn Turkse leerlingen gemiddeld
6.11 voor Nederlands en 7.38 voor rekenen gegeven (respectieve standaardde-
viaties   .44   en   .79).   De   cijfers   voor   Nederlands   lopen   van   5.56   tot   6.75   en
voor rekenen van 6.25 rot 8.25. Op de Anne Frankschool is het gemiddelde
van de deelnemende leerlingen voor Nederlands   6.84   (sd=.58)   en   voor
rekenen  7.13  (sci= 1.37). Het bereik van de cijfers voor Nederlands loopt van
6.31 tot 8.00 en voor rekenen van 5.50 tot 8.75. Op de Vincent van Gogh-
school   zijn de gemiddelden    7.08 voor Nederlands    (sd =.49)    en    7.73    voor
rekenen  (sd=.64). Het bereik voor Nederlands loopt  van  6.19  tot  7.81  en
voor rekenen van 6.50 tot 9.00.

De rapportcijfers van de leerlingen van de drie scholen kunnen niet
zondermeer met elkaar vergeleken worden, omdat ze door drie verschillende
groepsleraren gegeven zijn. Ook vergelijking met rapportgegevens uit ander
onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit dat de beoordelingen door
verschillende personen gegeven zijn. Binnen de drie basisscholen in het
huidige onderzoek is de samenhang tussen de beoordelingen voor Nederlands
en rekenen overigens niet erg hoog.

In de vragenlijsten/interviews is aan de groepsleraren, maar ook aan hun
collega's voor Turks en aan de directeuren van de scholen gevraagd om de
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leerlingen op een aantal punten te beoordelen. Ten eerste is aan allen de
vraag gesteld: "In welke categorie zou u deze leerling plaatsen, als u een
totaal beeld van hem/haar zou moeten geven? (zeer goede leerling, goede

leerling, matige leerling, zwakke leerling, zeer zwakke leerling)". Deze vraag
heeft betrekking op het algemene prestatieniveau van de leerling. Aan de
leraren Turks is deze vraag tweemaal gesteld, een keer met betrekking tot de
onderwijsresultaten in het algemeen en een keer met betrekking tot de OET-
lessen. Uit analyse van de gegevens blijkt echter dat de beoordelingen voor
beide categorieEn (algemeen en OET) steeds gelijk zijn.

Ten tweede is aan de groepsleraren en de leraren Turks gevraagd om, op
een vijfpuntsschaal, een oordeel te geven over de volgende kenmerken van
houding en gedrag (functioneren) van de leerling:
- ijver - zelfstandigheid

zelfverzekerdheid - gestructureerdheid
- sociale vaardigheden - netheid

leergierigheid - initiatief

doorzettingsvermogen - creatief denkvermogen
- intelligentie - werktempo
- concentratievermogen - samenwerkingsvermogen
- nauwkeurigheid -   betrokkenheid bij klasprocessen
In de analyses zijn vervolgens alleen de beoordelingen van de groepsleraren
betrokken. De directeuren hebben de vraag over het prestatieniveau van de
individuele leerlingen weliswaar beantwoord, maar waren van mening dat
hun antwoorden voor dit onderzoek niet erg bruikbaar waren omdat ze niet
in detail op de hoogte zijn van de vorderingen van leerlingen. De beoordelin-
gen van de leraren Turks bleken te weinig te differentieren tussen de leerlin-
gen: de leraren zijn uniform positief over alle leerlingen. Mogelijk is het voor
deze leraren moeilijk om genuanceerde beoordelingen over de leerlingen te
geven, omdat ze deze maar een paar uur per week in de klas hebben. Om
deze redenen zijn de gegevens van de directeuren en de leraren Turks niet in
de analyses meegenomen.

Analyse van de door de groepsleraren gegeven (zeventien) beoordelingen
laat voor de totale groep leerlingen zien dat deze gemiddeld het hoogst
worden beoordeeld op ijver 0.55), betrokkenheid (3.52), concentratievermo-
gen 0.41), nauwkeurigheid (3.41) en zelfstandigheid (3.41). De leerlingen
krijgen gemiddeld over de hele groep relatief lage beoordelingen voor intelli-
gentie   (2.79) en initiatief (2.72). Zelfverzekerdheid, sociale vaardigheden,
leergierigheid, doorzettingsvermogen, gestructureerdheid, netheid, creatief
denkvermogen, werktempo, samenwerkingsvermogen en algemeen prestatie-
niveau worden in verhouding matig beoordeeld en nemen dus een middenpo-
sitie in. De betrouwbaarheid van de antwoorden op de totale serie van
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zeventien vragen is hoog (alpha=.92).2
In hoofdstuk 2 is beschreven dat uit onderzoek blijkt dat Turkse leerlin-

gen in het algemeen een goede relatie met hun leraren hebben en met plezier
naar school gaan priessen, 1992). Deze variabelen zijn in het huidige onder-
zoek niet onder exact dezelfde noemer onderzocht. Wel is gekeken naar
verwante kenmerken als sociale vaardigheden en betrokkenheid bij wat er in
de klas gebeurt. Op betrokkenheid scoren de leerlingen zoals gezegd hoog,
hun sociale vaardigheden worden matig beoordeeld. Verkuyten & De Jong
(1987) stellen vast dat de zelfwaardering en de inschatting van de eigen
onderwijsresultaten en intellectuele vaardigheden bij Turkse leerlingen
meestal niet lager zijn dan bij autochtone leerlingen. Ter vergelijking kan
geconstateerd worden dat de leerlingen uit het onderhavige onderzoek door
hun leraren matig beoordeeld worden op de variabele zelfverzekerdheid. Van
der Leij e.a. (1991) concluderen in hun onderzoek dat het functioneren van
Turkse leerlingen overwegend positief is, met uitzondering van het werktem-
po. Het werktempo van de Eindhovense Turkse leerlingen lijkt minder
negatief te worden beoordeeld ('matig'). Verder menen Van der Leij e.a. dat
Turkse leerlingen te weinig signaleren wanneer zij hulp of extra uitleg nodig
hebben. In het huidige onderzoek is daar niet expliciet naar gevraagd; wel
blijkt de zelfstandigheid van de leerlingen als goed te worden beoordeeld.

Verder zijn in groep acht de adviezen van de schooldirectie met betrekking
tot de vervolgopleiding van de leerlingen in het voortgezet onderwijs
verzameld. In tabel 7.6 zijn deze op een rij gezet.

Het grootste deel van de leerlingen (achttien) krijgt een advies lager dan
MAVO (IVBO, IVBO/VBO, VBO of VBO/MAVO). Daarnaast zijn er zeven leerlin-
gen die onverkort een MAvo-advies krijgen. Een klein aantal heeft als advies
MAVO/HAVO (twee) of HAVO (twee). Geen enkele leerling krijgt een vwo-
advies. De adviezen vallen dus in het algemeen in de lagere typen vervolgon-
derwijs, met daarnaast een duidelijke plaats voor de MAVO. In paragraaf 7.3.1
wordt ingegaan op de relatie tussen advies en feitelijke plaatsing.

zIn de analyses is besloten de zeventien beoordelingsitems als 66n dimensie te
beschouwen. Naar aanleiding van uitgevoerde factoranalyses bestaat echter
de indruk dat er mogelijk vier dimensies te onderscheiden zijn:
1. werkhouding: doorzettingsvermogen, concentratievermogen, nauwkeurigheid,

netheid, samenwerkingsvermogen, betrokkenheid, ijver;
2. cognitieve vaardigheden: algemeen prestatieniveau, creatief denkvermogen,

intelligentie;
3. zelfvertrouwen: zelfverzekerdheid, sociale vaardigheden, initiatief;
4. werktempo.
Leergierigheid, zelfstandigheid en gestructureerdheid vallen enigszins buiten
deze indeling. Het zou interessant zijn om de bruikbaarheid van bovenstaande
indeling na te gaan in grootschaliger (vervolg)onderzoek.
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Advies Leerlingen

IVBO 202

IVBO/VBO 203,206
VBO 104,105,201,204,301,304,308,310,311,313,314
VBO/MAVO 102, 103, 106, 207

MAVO 101, 107, 302, 306, 307,309,312
MAVO/HAVO 303,305
HAVO 205, 315

Tabel 7.6     Adviezen  basisscbool  ten  aanzien  van  type  voortgezet onderevils  (n=29)

Tot slot wordt in het onderstaande nog ingegaan op de resultaten op het in
januari 1993 bij alle leerlingen afgenomen deel van de Standard Progressive
Matrices (Raven e.a., 1992). Deze test is bedoeld als een non-verbale maat
voor redeneervermogen ('general reasoning'). De leerlingen hebben vier (A-
D) van de vijf onderdelen gemaakt, die elk uit twaalf items bestaan. Het
gemiddelde van de groep is 38 (sd=6.15). De scores van de leerlingen kunnen
vergeleken worden met de (Britse) normeringsgegevens van Raven e.a. (1992).
De  leerlingen  uit het huidige onderzoek vallen  in de categorie  van  11;9  tot
12;2 jaar. Via een conservatieve schatting (met behulp van data uit Vodegel
Matzen, 1994) is bepaald welke gemiddelde score deze leerlingen behaald
zouden hebben, wanneer ze alle vijf onderdelen van de teSt gemaakt zouden
hebben. Uit de berekeningen blijkt dan dat de leerlingen als groep volgens de
normering 'gemiddeld' scoren. In vergelijking met hun medeleerlingen scoren
de leerlingen 202,206 en 304 opvallend laag. Uit variantie-analyse blijkt dat er
geen significante verschillen tussen de drie scholen bestaan.

7.2.3 Correlaties tussen de onderwijsresultaten in het basisonderwijs

In de tabellen 7.7 en 7.8 wordt een overzicht gegeven van de correlaties
tussen de verschillende onderwijsresultaten in het basisonderwijs. Zoals
gezegd, is in de analyses -tenzij anders vermeld- steeds tweezijdig getoetst op
significantieniveau    .05    (* = significant).    In het onderschrift    bij de tabellen
wordt steeds vermeld op hoeveel leerlingen de betreffende instrumenten
betrekking hebben. Hieruit kan dan afgeleid worden op welke aantallen
leerlingen de verschillende correlaties berekend zijn. De verschillende
aantallen leerlingen per instrument bemoeilijken overigens de vergelijking
enigermate. Ten behoeve van de correlatieberekeningen is voor de adviezen
van de basisscholen de volgende index gehanteerd:
1 = IVBO 4 = HAVO
2 = VBO 5 -vwo
3 = MAVO
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Waar nodig zijn in de analyses tussenscores gehanteerd voor combinaties als
IVBO/VBO. De basis voor de index wordt gevormd door de vijf schooltypen
IVBO, VBO, MAVO, HAVO en VWO (zie ook Driessen 1992 en Uiterwijk 1994).
In deze correlatieberekeningen, maar ook in volgende, is steeds met behulp
van spreidingsdiagrammen gecontroleerd of de correlatiecoBfficiEnt een goede
maat voor samenhang is.

Entr A          -

Entr B .7922*

Eind-st .8829* .9750*       -

Rap N .4535* .6932* .8401*

Rap R .4795* .6681* .6650* .6757*       -

Oor .5792* .7439* .7943* .6932* .6757*       -

Advies .6674* .8282* .7251* .5808* .7093* .6413*

Raven .4854* .5372* .6110* .2396 .6163* .5544* .6139*     -

Corr. Entr A Entr B Eind-st Rap N Rap R Oor Advies Rav

Tabel 7.7     Correlaties Entreetoets A  (Entr A;  n=29),  Entreetoets B  (Entr  B; n=22),  Eindtoets
standaardscore (Eind-st; n=21), rapport Nederlands (Rap N; n=29), rapport
rekenen (Rap R; n=29), teraarbeoordelingen (Oor; n-29), advies (n-29) en Raven-
intelligentietest  (R«en);   n=29)

ISI-totaal ISI-verbaal ISI-ruimtelijk

Raven .5653» .5153* .4254*

Tabel 7.8 Correlaties Raven-intelligentietest (n=29) en ISI-intelligentietest (totaal, verbaal,
™imtelijle) (n=22)

In tabel 7.7 zijn meerdere resultaten uit groep zeven en acht met elkaar
gecorreleerd. Vrijwel alle correlaties zijn significant, maar de hoogte verschilt.
Entreetoets A uit groep zeven hangt het sterkst samen met de Eindtoets uit
groep acht. Entreetoets B, die in de eerste helft van het schooljaar in groep
acht gemaakt is, correleert hoog met de Eindtoets maar ook met het advies.
De Eindtoets hangt met name hoog samen met Entreetoets B, Entreetoets A
en het rapportcijfer voor Nederlands. Dit rapportcijfer voor Nederlands
hangt in vergelijking het sterkst samen met de Eindtoets. Opvallend is de
lage correlatie van het rapportcijfer Nederlands met de Raven-intelligentie-
test, wat te verklaren is door het feit dat beide een beroep doen op verschil-
lende vaardigheden. Het rapportcijfer voor rekenen hangt in veel hogere
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mate samen met de Raven-test. Ook hangt het rapportcijfer voor rekenen
sterker samen met het advies dan het cijfer voor Nederlands. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door het feit dat de leerlingen homogener zijn in
hun prestaties voor Nederlands, wat de correlaties drukt. Bovendien is het
mogelijk dat de leraren de rekenvaardigheid van hun leerlingen in het advies
zwaarder laten wegen dan hun beheersing van het Nederlands. Daarentegen
correleert het cijfer voor Nederlands weer hoger met de Eindtoets dan het
cijfer voor rekenen; mogelijk doet de Eindtoets in verhouding een groter
beroep op de taalvaardigheid Nederlands dan op rekenvaardigheden. Het
totaal van de leraarbeoordelingen hangt vooral sterk samen met de twee
schoolvorderingentoetsen die in groep acht zijn afgenomen. Het advies corre-
leert het hoogste met Entreetoets B en de Eindtoets. De Raven-test vertoont
geen uitgesproken hoge correlaties met de andere resultaten; de hoogste
correlaties betreffen het rapportcijfer voor rekenen, het advies en de Eind-
toets.

In tabel 7.8 zijn voor de leerlingen die de Raven- dn de ISI-test gemaakt
hebben, correlaties tussen deze twee tests berekend. Deze correlaties blijken
alle significant, maar niet erg hoog te zijn. Opvallend is dat de verbale intelli-
gentiefactor van ISI hoger correleert met de (non-verbale) Raven-test dan de
ruimtelijke ISI-factor.

7.3 Resultaten in het voortgezet onderwijs

7.3.1 Onderwijsresultaten

In deze paragraaf worden de plaatsing qua onderwijsniveau en eventuele
doublures van de leerlingen in de eerste drie leerjaren besproken. Daarbij
wordt ook de relatie met het advies van de basisschool onderzocht. Verder
wordt kort stilgestaan bij de beoordelingen van mentoren/conrectoren ten
aanzien van het presteren en functioneren van de leerlingen in de brugklas
alsmede bij eventuele bglessen/begeleiding. Op de diverse scholen zijn in het
eerste leerjaar ook cijferlijsten, rapporten en toetsuitslagen verzameld. Deze
worden hier echter niet aan de orde gesteld. De cijferlijsten/rapporten waren
nog moeilijker vergelijkbaar dan in het basisonderwijs al het geval was,
omdat het hier om nog meer verschillende scholen en docenten gaat. De
(individuele) toetsuitslagen waren te klein in aantal om in de bespreking te
betrekken.

In tabel 7.9 wordt een overzicht gegeven van de plaatsing van de leerlin-
gen in de drie jaren volgend op het verlaten van de basisschool. Van elke
leerling wordt aangegeven in welke klas (1,2,3) hij/zij zich bevindt en in
welk onderwijsniveau (type). Ter vergelijking is ook het advies van de
basisschool in het overzicht opgenomen.
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Lln. Advies Plaatsing 93-94 Plaatsing 9+95 Plaarsing 95-96
basisschool Gaar 1) (iaar 2) (iaar 3)

101 MAVO 1 MAVO(/H/V) 1 MAVO(/H/V) 2 MAVO
102 VBO/MAVO 1 MAVO 2 MAVO 3 MAVO
103 VBO/MAVO 1 VBO/MAVO 2 VBO 2 VBO
104 VBO 1 IVBO/VBO 2 IVBO/VBO 3 IVBO
105 VBO 1 VBO/MAVO 2 VBO 3 VBO
106 VBO/MAVO 1 MAVO 2 MAVO 3 MAVO
107 MAVO 1 MAVO(/H/V) 2 vBO 3 VBO

201 VBO 1 IVBO/VBO 2 IVBO/VBO 3 VBO
202 IVBO 1 IVBO 2 IVBO 3 IVBO

203 IVBO/VBO 1 VBO/MAVO 1 Kor.Tur. 2 Kor.Tur.

204 VBO 1 VBO/MAVO 2 VBO 3 VBO
205 HAVO 1 HAVO/VWO 2 vwo 3 vwo
206 IVBO/VBO 1 IVBO/VBO 2 VBO/MAVO 3 MAVO
207 VBO/MAVO 1 MAVO 2 MAVO 2 MAVO

301 VBO 1 VBO 2 VBO 3 VBO
302 MAVO 1 MAVO 2 MAVO 3 MAVO
303 MAVO/HAVO 1 MAVO/HAVO 2 MAVO 3 MAVO
304 VBO 1 IVBO 1 IVBO 2 IVBO

305 MAVO/HAVO 1 HAVO/VWO 2 MAVO 3 MAVO
306 MAVO 1 MAVO 2 MAVO 3 MAVO
307 MAVO 1 MAVO 2 HAVO 3 HAVO
308 VBO 1 VBO 2 VBO 3 VBO
309 MAVO 1 MAVO 1 MAVO 2 MAVO
310 VBO 1 IVBO 2 IVBO 3 IVBO

311 VBO 1 IVBO 2 IVBO 3 IVBO

312 MAVO 1 MAVO 2 MAVO 3 MAVO
313 VBO 1 WBO/VBO 2 IVBO/VBO 3 VBO
314 VBO 1 VBO 2 VBO/MAVO 3 VBO-Obs.

315 HAVO 1 HAVO/VWO 2 HAVO 3 vwo

Tgbel  7.9     Advies  en  plaatsing  leerlingen   (lln.)  voongezet  onderivijs   (Kor.Tur. =   Koranscbool
in  Turkije;  Obs. -  obseroatieproject voyming:institaut)

Een eerste onderscheid dat met betrekking tot de schoolloopbaan van de
leerlingen aangebracht kan worden, is dat tussen leerlingen die in categoriale
brugklassen zijn gestart en leerlingen die in een gecombineerde brugklas zijn
begonnen. Vijftien leerlingen zitten in het eerste jaar in een categoriale
brugklas. Tien van hen zitten in het schooljaar 1995-1996 in het derde
leerjaar op het niveau waarop ze gestart zijn. Het betreft drie IVBO-leerlingen
(202, 310, 311), twee VBO-leerlingen (301, 308) en vijf MAVO-leerlingen (102, 106,
302, 306, 312). Drie andere leerlingen die eveneens in een categoriale brugklas
begonnen zijn en niet van schooltype zijn veranderd, zijn eenmaal blijven
zitten: de leerlingen 304 (IVBO) en 309 (MAVO) zijn in de eerste klas blijven
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zitten en leerling 207 (MAVO) in de tweede. De twee laatste leerlingen van de
vijftien die in een categoriale brugklas gestar[ zijn, zijn de leerlingen 307 en
314. Leerling 307 is gestart in l MAVO en daarna naar 2 HAVO en vervolgens 3
HAVO gegaan. Leerling 314 is vanuit een VBo-brugklas overgestapt naar een
VBO/MAVO-klas (op een andere schooD en is in het jaar daarop wegens
gedragsproblemen in een observatieproject van een vormingsinstituut
geplaatst. Gedurende een jaar volgt hij daar aangepast onderwijs en wordt er
aandacht besteed aan het verbeteren van zijn gedrag. Het onderwijs dat hij
volgt ligt op VBO-niveau.

De andere veertien leerlingen zijn begonnen in een gecombineerde
brugklas. Drie leerlingen zijn na een brugperiode VBO/MAVO naar het VBO
gegaan (103, 105, 204), waarbij leerling 103 in het tweede jaar is blijven zitten.
Leerling 101 is in 1 MAVO/HAVO/VWO gedoubleerd en vervolgens naar 2
MAVO gegaan. Leerling 104 is van IVBO/VBO naar IVBO gegaan en leerling 303
van MAVO/HAVO naar MAVO. Twee andere leerlingen zijn afgestroomd naar
een schooltype dat lager is dan de (gecombineerde) brugklas waarin ze zaten:
leerling 107 is van MAVO/HAVO/VWO naar VBO gegaan en leerling 305 van
HAVO/VWO naar MAVO. De leerlingen 201 en 313 gingen van IVBO/VBO naar
vBO en leerling 205 van 1 HAVO/Vwo naar 2 en 3 vwo. De leerlingen 206, 315
en 203, ten slotte, hebben een andere route genomen. Leerling 206 ging van 1
IVBO/VBO naar 2 VBO/MAVO en vervolgens 3 MAVO. Leerling 315 zat het
eerste jaar in 1 HAVO/VWO, het Jaar daarop in 2 HAvo en her jaar daarna in
3 vwo. Leerling 203 is na leerjaar 1 VBO/MAVO naar een Koraninternaat in
Turkije gegaan, waar ze naar eigen zeggen onderwijs volgt dat vergelijkbaar
is met VBO-niveau. In een interview begin 1996 vertelde ze dat ze in de
zomervakantie van 1994 in Turkije op vakantie was en dat toen de beslissing
genomen is om haar in Turkije te laten blijven voor verder onderwijs.
Aanvankelijk zou ze bij haar oma gaan wonen en onderwijs in de omgeving
volgen, maar uiteindelijk is ze naar een Koraninternaat in een andere stad
gegaan. Ze had in het begin grote problemen met haar taalvaardigheid Turks
die volledig ontoereikend bleek voor het volgen van onderwijs. Ook hadden
zowel zijzelf als haar moeder in Nederland veel last van heimwee. Een
positief punt vindt ze dat ze door leeftijdgenoten gemakkelijker geaccepteerd
wordt dan in het "veel modernere Nederland". Ze is van plan om op termijn
terug te keren naar Nederland. Ze hoopt dat de Koranschool een aanzet is
tot een religieuze loopbaan; in hoofdstuk 4 is al vermeld dat ze daar affiniteit
mee heeft. In dat hoofdstuk is ook beschreven dat ze aan het eind van de
brugklas uitsprak dat ze zich meer op haar gemak zou voelen tussen haar
Turkse familie in Turkije dan tussen Nederlanders. Dit had ook te maken
met het feit dat ze op de school voor voortgezet onderwijs weinig sociale
contacten had.

In tabel 7.9 is ook te zien of leerlingen zijn blijven zitten. Wanneer deze
gegevens worden vergeleken met die van de basisonderwijsperiode, blijkt dat
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leerling 207 zowel in het primair als in het secundair onderwijs gedoubleerd
heeft. In hoofdstuk 2 is vermeld dat doubleren bij Turkse leerlingen vaak
plaatsvindt in de jaren na de brugklas. In het huidige onderzoek wordt zowel
in de brugklas als in het tweede jaar gedoubleerd.

Het advies van de basisschool kan vergeleken worden met de feitelijke plaat-
sing. Recente onderzoeksgegevens wijzen op 'overadvisering' van allochtone
leerlingen. Meijnen & Riemersma (1992) merken in dit verband op dat
sommige onderzoekers overadvisering opvatten als een correctie van de leraar
op (te) laag uitvallende toetsscores ten gevolge van een zwakke taalvaar-
digheid Nederlands. Op basis van literatuurstudie concluderen ze echter ook
dat niet alle onderzoeksgegevens eenduidig in de richting van frequent
voorkomende overadvisering wijzen. In hoofdstuk 6 is gebleken dat de drie
groepsleraren uit het huidige onderzoek juist heel terughoudend zijn in het
geven van hoge adviezen, mede vanwege de zwakke beheersing van het
Nederlands door hun leerlingen. Bij de vergelijking van het advies met de
plaatsing in latere jaren moet bedacht worden dat de ontwikkeling van de
leerlingen in die jaren daarbij ook een rol kan spelen.

In tabel 7.9 springen enkele leerlingen in het oog. De leerlingen 104, 304,
310 en 311 kregen een VBo-advies, maar zijn uiteindelijk onderwijs op IVBO-
niveau gaan volgen. Leerling 206 kreeg een IVBO/VBO-advies, maar is trapsge-
wijs opgeklommen naar 3 MAVO. Leerling 107 met een MAVO-advies zit in
het derde jaar op het VBO, terwijl leerling 307 met een gelijkluidend advies
naar 3 HAVO is gegaan. De twee leerlingen met een MAVO/HAVO-advies, 303
en 305, zitten in 1995-1996 beiden op 3 MAVO. De leerlingen 205 en 315
kregen het advies HAVO, maar zijn doorgestroomd naar het vwo.

Wanneer de relatie tussen advies en plaatsing op het niveau van de totale
groep onderzocht wordt, lijkt het erop alsof er in de advisering sprake is van
een soort 'nivelleringspatroon': een aantal leerlingen dat in het derde leerjaar
in een van de hogere typen terecht blijkt te zijn gekomen, had van de basis-
school een advies gekregen dat lager lag, terwijl een aantal andere leerlingen
dat uiteindelijk in een van de lagere typen onderwijs terecht is gekomen juist
een advies had gekregen dat hoger lag. Er is onderzocht of deze observatie
statistisch significant is door vergelijking van de mate van variantie in het
advies en de feitelijke plaatsing, maar de significantiegrens werd net niet
gehaald. Het aantal deelnemende leerlingen is uiteraard ook niet groot
genoeg om dit in detail te onderzoeken, maar het verdient aanbeveling om in
grootschaliger onderzoek naar ondersteuning voor deze observatie te zoeken.
In hoofdstuk 2 is besproken dat Uiterwijk (1994) ook al heeft geconstateerd
dat doubleren, afstroom en opstroom bij allochtone leerlingen vaker voorko-
men dan bij autochtone leerlingen, wat volgens hem de indruk wekt dat de
trefzekerheid waarmee de schoolkeuze bij allochtone leerlingen voorspeld
kan worden, lager is dan bij autochtone kinderen.
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In hoofdstuk 2 is ten aanzien van de doorstroming naar het voortgezet
onderwijs opgemerkt dat de laatste jaren de deelname van allochtone leerlin-
gen aan AVO is gestegen, terwijl de deelname aan VBO is gedaald. Het aantal
allochtone leerlingen op IVBO is in de loop der jaren toegenomen. In tabel
2.5 in hoofdstuk 2 is een percentueel overzicht gegeven van de plaatsing van
(autochtone en) allochtone leerlingen in de eerste vier leerjaren van het
voortgezet onderwijs. In de onderstaande tabel 7.10 worden de landelijke
gegevens voor 1992-1993 uit tabel 2.5, aangevuld met de meer recente
landelijke gegevens voor 1994-1995, vergeleken met de gegevens uit het
onderhavige onderzoek (plaatsing in leerjaar 3). Het blijkt dat de verdeling
van de leerlingen uit het onderhavige onderzoek in het derde leerjaar redelijk
goed overeenkomt met het landelijke beeld uit 1992-1993 en 1994-1995.

all. land. all. land. onderhavige onderzoek
1992-1993 1994-1995 1995-1996

IVBO 21.3 21.3 17.2 (5)

VBO (incl.AVO+VBO) 34.4 36.5 34.5 (10)

AVO 44.3 42.2 48.3 (14)

Tabel 7.10 Percentuele verdeling over de scbooltypen van a) allocbtone leerlingen landelijk
1992-1993 (Ministerie van Binnentandse Zaken, 1993) en 1994-1995 (Ministerie
van Binnenlandse Zaken, 1995) en b) de Turkse teerlingen uit bet onderbavige
onderzoek 1995-1996 (tussen baakjes absolwte aantal)

Aan de mentoren/conrectoren zijn vier vragen gesteld over de prestaties en
het functioneren van de leerlingen in het eerste leerjaar. Ten eerste is, net als
in het basisonderwijs, een vraag over het algemene prestatieniveau van de
leerlingen gesteld: "In welke categorie zou u deze leerling plaatsen, als u een
totaal beeld van hem/haar zou moeten geven? (zeer goede leerling, goede

leerling, matige leerling, zwakke leerling, zeer zwakke leerling)".  Bij  deze
vraag werd ook de mogelijkheid geboden om te antwoorden dat een leerling
een 'te goede' of juist 'te zwakke' leerling is voor het type onderwijs dat
hij/zij volgt.

Ten tweede is gevraagd om -op een vijfpuntsschaal- de leerlingen op drie
kenmerken van houding/gedrag (functioneren) te beoordelen:
-   Hoe zijn de werkhouding en de inzet van deze leerling op school?
-   Hoe is het (sociale) gedrag van deze leerling ten opzichte van docenten?
- Hoe is het (sociale) gedrag van deze leerling ten opzichte van andere

leerlingen?
De vraag over het algemene prestatieniveau heeft weinig bruikbare informa-
tie opgeleverd, omdat de leerlingen beoordeeld zijn op hun vorderingen
binnen het onderwijsniveau waar ze geplaatst waren. De beoordelingen van
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de verschillende leerlingen zijn dus onderling niet vergelijkbaar. Met betrek-
king toI de vragen over het functioneren van de leerlingen, blijken ze
gemiddeld over de hele groep het hoogst te worden beoordeeld op hun
gedrag ten opzichte van docenten (3.69). In hoofdstuk 2 is opgemerkt dat
Turkse leerlingen in het algemeen redelijk lijken te functioneren in het
voortgezet onderwijs; alleen hun zelfvertrouwen en zelfconcept zijn minder
sterk (De Groot & Kole, 1987; Hiipscher-Post, 1990). De beoordelingen van
de leerlingen uit het onderhavige onderzoek zijn eveneens redelijk te noemen
(de gemiddelden lopen van 3.48 tot 3.69 op een vijfpuntsschaal). In het
voortgezet onderwijs is niet expliciet gevraagd naar de mate van zelfverze-
kerdheid van de leerlingen. In paragraaf 7.2.2 is wel besproken dat de
zelfverzekerdheid van de leerlingen in groep acht redelijk groot was.

Zeven leerlingen hebben in het brugjaar bijlessen gekregen. De leerlingen
103, 201, 203 en 206 hebben extra lessen Nederlands gehad en de leerlingen 101,
107 en 205 kregen zowel bijlessen voor Nederlands als voor andere vakken.

7.3.2 Correlaties tussen de onderwijsresultaten in het voortgezet

onderwijs en het basisonderwijs

In tabel 7.11 wordt de samenhang in beeld gebracht tussen de onderwijsni-
veaus in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs3 en gegevens uit
de basisschoolperiode. De index die in 7.2.3 is gehanteerd voor de adviezen
met betrekking tot het voortgezet onderwijs, is ook gebruikt voor de
onderwijsniveaus in de leerjaren een tot en met drie.

Bij de gegevens in tabel 7.11 kan een aantal opmerkingen geplaatst
worden. De schoolvorderingentoetsen uit het basisonderwijs correleren hoog
met de onderwijsniveaus in het eerste, tweede en derde jaar van het voortge-
zet onderwijs. De Entreetoets A, die door de leerlingen in groep zeven is
gemaakt, correleert wat lager dan de toetsen die in groep acht zijn gemaakt.
Deze lagere correlaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door de grotere
afstand in tijd. Wat opvalt is dat de correlaties van de twee toetsen uit groep
acht enigszins lager worden in de loop van de drie jaren, hetgeen mede het
gevolg moet zijn van de ontwikkeling die de leerlingen gedurende die drie
jaren in het voortgezet onderwijs doormaken. Bij de twee (eind)rapportcijfers
uit groep acht, die wat lagere correlaties vertonen dan de toetsen, valt op dat
de samenhang tussen het rapportcijfer voor Nederlands en het onderwijsni-
veau in het voortgezet onderwijs in de loop der jaren niet daalt. De leraarbe-

'De doublures in het voortgezet onderwijs worden hier verder buiten beschouwing
gelaten. Deze beslissing is mede ingegeven door het feit dat leerlingen de laatste jaren
minder doubleren en meer binnen hun onderwijsniveau lilken te blijven dan dat ze
afstromen  naar een lager niveau   (Crro  1992,  1994).
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oordelingen uit het basisonderwijs hangen redelijk samen met de onderwijsni-
veaus en de correlaties stijgen in de loop van de drie jaren licht. Het advies
correleert in het eerste leerjaar redelijk hoog met het onderwijsniveau, maar
laat daarna wat lagere correlaties zien. De verklaring hiervoor is vergelijkbaar
met die voor de schoolvorderingentoetsen uit groep acht. Ten slotte corre-
leert de non-verbale Raven-intelligentietest significant (maar niet hoog) met
de onderwijsniveaus.

Correlaties Niveau jaar 1 Niveau jaar 2 Niveau jaar 3

Entreetoets A .7919* .8061* .7959*

Entreetoets B .8715* .8664* .8477*

Eindtoets-st .8969* .8666* .8296*

Rapport Nederlands .5886* .6449* .6696*

Rapport rekenen .6275* .5653* .5263*

Beoordeling .6871* .6924* .7162*

Raven .5111* .4630* .4453*

Advies .7820* .7360* .7112*

Tabel 7.11 Correlaties  niveaus  eerste  drie   leerjaren  voortgezet  onderunjs   (n=29)   met  de
basisscboolgegevens Entreetoets A (n=29), Entreetoets B (n=22), Eindtoets-
standaardscore (n-21), rapportcijfer Nedertands (n=29), yapportcifer rekenen
(n-29), leraarbeoordelingen (n-29), Raven-test (n=29), advies (n=29)

7.4 Schoolsuccesprofielen

Na analysering van de gegevens zoals beschreven in de paragrafen 7.2 en 7.3,
is onderzocht of ten behoeve van de onderlinge vergelijking van de onder-
wijsresultaten van de leerlingen, tot een selectie van data gekomen kon
worden. Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat een aantal onderwijsre-
sultaten uit de basisschoolperiode en het voortgezet onderwijs sterk met
elkaar samenhangt: deze zijn alle kandidaat voor de genoemde selectie. Het
betreft de volgende resultaten:

Entreetoets A (groep zeven);
-  Entreetoets B (groep acht);
-  Eindtoets Basisonderwijs-standaardscore (groep acht);
-  advies ten behoeve van voortgezet onderwijs (groep acht);

onderwijsniveau voortgezet onderwijs (leerjaar een, twee en drie).
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Een probleem is dat niet alle leerlingen alle schoolvorderingentoetsen
gemaakt hebben. Een deel van de leerlingen heeft in groep acht Entreetoets B
niet gemaakt (Anne FrankschooD, en een ander deel de Eindtoets niet (Ian
van BrabantschooD. Aangezien het inzicht in de onderwijspositie van de
leerlingen vergroot wordt wanneer ook voor groep acht een vergelijkbare
maat met betrekking tot schoolvorderingentoetsen beschikbaar is, is besloten
voor de leerlingen van de Jan van Brabantschool een Eindtoets-standaardsco-
re te voorspellen. De keuze voor de Eindtoets en niet voor Entreetoets B is
ten eerste ingegeven door het feit dat de Eindtoets het einde van de basis-
schoolperiode markeert en ten tweede door de vastge*dde sterke samenhang
met andere schoolsuccesmaten. Op basis van analyses is gekozen voor de
Entreetoets B als voorspeller van de Eindtoets-standaardscore. Met behulp
van regressie-analyse zijn vervolgens de standaardscores voorspeld. Voor
leerling 202 van de Anne Frankschool, die wegens ziekte niet had kunnen
meedoen aan de Eindtoets, is overeenkomstig de procedure van de school de
score op een eerder (als proef) afgenomen Eindtoets gehanteerd. Voor haar
kon bovendien niet via regressie een standaardscore uit Entreetoets B
voorspeld worden, omdat zij deze laatste toets niet had gemaakt.

In  tabel  7.12 zijn vervolgens de correlaties in kaart gebracht tussen de eerder

genoemde gegevens die kandidaat zijn voor de selectie, waarbij de Eindtoets
dus nu de feitelijk behaalde (leerlingen Anne Frankschool, Vincent van
Goghschool) dan wel op basis van Entreetoets B voorspelde Oeerlingen Jan
van BrabantschooD standaardscores van de leerlingen betreft. Entreetoets B
komt daarmee te vervallen. Naast de verschillende onderwijsresultaten is ter
informatie ook de Raven-intelligentietest in de tabel opgenomen.

Entr A            -

Eind-st .8180*

Raven .4854* .5221*

Advies .6674* .7173* .6139*

Niveaul .7919* .8452* .5111* .7820*

Niveau2 .8061* .8466* .4630* .7360* .9162*        -

Niveau3 .7959* .8278* .4453* .7112* .8305* .9443*

Corr. Entr A Eind-st Raven Advies Niveaul Niveau2 Niveau3

Tabel  7.11     Conelaties   scboolloopbaan   leerlingen:    Entreetoets   A    groep   zeven   (Entr   A);    Eind-
toets-standaardscore       (Eind-st=nieuw),      Raven-intelligentietest      (Raven)      en      advies

groep acbt; onderwijsnweaus eerste drie leeyjaren voongezet onderwijs (Niveau 1, 2
en 3) (n=29)
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De correlaties in tabel 7.12 laten zien dat de onderwijsresultaten van de
leerlingen gedurende de feitelijke tweejarige onderzoeksperiode, maar ook in
de jaren daarvoor en daarna, significant met elkaar samenhangen. Uiteinde-
lijk is gekozen voor het onderwijsniveau in het derde leerjaar als indicator
van de onderwijsresultaten van de leerlingen. Hiervoor zijn drie argumenten.
Het belangrijkste argument is dat het schoolsucces van de leerlingen in het
onderwijsniveau in het derde leerjaar redelijk ver uitgekristalliseerd is en
hierin het perspectief van de leerlingen zichtbaar wordt. Een tweede argu-
ment is dat het niveau in leerjaar drie sterk samenhangt met andere school-
succesgegevens, die in feite bijgedragen hebben tot het uiteindelijke school-
succes zoals dat in het derde leerjaar gemeten is. Op de derde plaats is het
een inzichtelijke en herkenbare maat. Dat het onderwijsniveau in leerjaar
drie als onderzoeksgegeven strikt genomen buiten de periode valt waarin
gegevens over sociaal-culturele kenmerken, taalvaardigheidskenmerken en
onderwijskenmerken verzameld zijn (1992-1994), is geen probleem gezien de
hoge correlaties met de maten uit groep acht en de brugklas.

Op basis van het onderwijsniveau in het derde leerjaar, ligt de volgende
indeling in schoolsuccesprofielen voor de hand:

Scboolsuccesprojiel 1·. IVBO-niveau ('zeer laag schoolsucces')
Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 104, 202, 304, 310 en 311.

Scboolsuccesprofiel 2: VBO-niveau ('laag schoolsucces')
De leerlingen 103, 105, 107, 201, 203, 204, 301, 308, 313 en 314 behoren tot dit
profiel.

Scboolsuccesprofiel 3: MAVO-niveau ('matig schoolsucces')
Hiertoe behoren de leerlingen 101, 102, 106, 206, 207, 302, 303, 305, 306, 309 en 312.

Scboolsuccesprofiel 4: HAVO-niveau ('hoog schoolsucces')
Dit is van toepassing op leerling 307.

Scboolsuccespro»l 5: vwo-niveau ('zeer hoog schoolsucces')
De leerlingen 205 en 315 behoren tot dit profiel.

De meeste leerlingen bevinden zich in de profielen 2 en 3, met respectievelijk
VBO- en MAvo-niveau. Vijf leerlingen presteren op IVBO-niveau en drie op
HAVO/VWO-niveau.

Tot slot zijn de onderwijsresultaten van de leerlingen in de vorm van de
schoolsuccesprofielen vergeleken met hun aanleg. Als maat voor aanleg
komen in theorie de twee op de basisschool afgenomen intelligentietests in
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aanmerking: de ISI- en de Raven-intelligentietest. Aangezien de ISI-test echter
niet door alle leerlingen gemaakt is en bovendien uit groep zeven stamt, is
voor de Raven-test gekozen. In dit hoofdstuk gepresenteerde correlatiebereke-
ningen laten zien dat de Raven-test geen uitgesproken hoge correlaties
vertoont met de verschillende onderwijsresultaten. Aangezien de Raven-test
als non-verbale en redelijk cultuur-faire teSt voor dit onderzoek toch de
meest geschikte intelligentietest is, vormen de wat lager uitgevallen correla-
ties geen belemmering om de resultaten op de test hier te vergelijken met de
schoolsuccesprofielen. De scores op de Raven-test zijn, op basis van vergelij-
king binnen de groep, in de analyses verdeeld over vijf percentielklassen:
1. laagste 10% ('zeer laag');
2. 10-25% ('laag');
3.    middelste 50% ('matig');
4. 75-90% ('hoog');
5. hoogste 10% ('zeer hoog').
De  resultaten zijn geanalyseerd  in een 5x5-tabel (tabel  7.13).

Rav 1 Rav 2 Rav 3 Rav 4 Rav 5 Totaal

Schoolsucces 1            2      -      2      1               5

Schoolsucces 2               -       2       6       1        1         10

Schoolsucces 3               -       3       7       1        -         11

Schoolsucces 4               -                -        1        -         1

Schoolsucces 5               -                -       2        -         2
Totaal                                 2           5          15          6            1             29

Tabel 7.13 5x5-tabel met de scboolsuccesprofelen 1-5 in relatie tot percentielscores op de
Raven-intelligentietest (1-51

In tabel 7.13 iS te zien dat het verband tussen de schoolsuccesprofielen en de
scores op de Raven-test niet erg sterk is (Cramer's V = .47). De correlatie
bedraagt .45*. Uit de tabel blijkt dat er bij de deelnemende leerlingen wel
sprake is van 'underachievement', maar niet van 'overachievement'. Er zijn
dus leerlingen die op de Raven-test hoog scoren, maar relatief laag schoolsuc-
ces behalen, maar het omgekeerde komt niet voor, namelijk dat leerlingen op
de Raven-test een lage score behalen, maar hoge onderwijsresultaten berei-
ken.

*Analyse van de ruimtelijke ISI-scores in een kruistabel met de schoolsuc-
cesprofielen leverde een vergelijkbaar patroon op (n=22).



8    De samenhang tussen leerlingkenmerken,
onderwijskenmerken en schoolsucces

8.1 Inleiding

Het hoofddoel van het onderhavige onderzoek is meer inzicht te verkrijgen
in de aard en mate van samenhang tussen individuele kenmerken en achter-
grondkenmerken van de deelnemende Turkse leerlingen Oeerlingkenmerken)
en kenmerken van de scholen die zij bezoeken (onderwijskenmerken)
enerzijds en de onderwijsresultaten die deze leerlingen behalen in de periode
van de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs
anderzijds. De in dit kader geformuleerde onderzoeksvragen staan vermeld in
paragraaf 3.2.3. De eerste drie van deze onderzoeksvragen hebben betrekking
op het onderzoeken van de variabelenclusters leerlingkenmerken, onder-
wijskenmerken en onderwijsresultaten afzonderlijk. De resultaten met
betrekking tot leerlingkenmerken zijn besproken in hoofdstuk 4 (sociaal-
culturele kenmerken) en 5 (taalvaardigheidskenmerken). De resultaten met
betrekking toI onderwijskenmerken zijn aan de orde geweest in hoofdstuk 6
en de onderwijsresultaten in hoofdstuk 7.

In de vierde in 3.2.3 geformuleerde onderzoeksvraag wordt de samenhang
tussen leerlingkenmerken, onderwijskenmerken en onderwijsresultaten aan
de orde gesteld. Deze vraag staat centraal in dit hoofdstuk. In paragraaf 8.2
worden de resultaten van de analyses met betrekking tot de samenhang
tussen de verschillende gegevens besproken. In paragraaf 8.3 wordt de positie
van enkele leerlingen die nia in alle opzichten aan de gevonden patronen
beantwoorden, nader toegelicht. In paragraaf 8.4 worden enkele conclusies
geformuleerd.

8.2 Resultaten

Ter introductie van deze paragraaf wordt eerst besproken wat voor soort
gegevens in de analyses met elkaar in verband worden gebracht. Daarvoor is
het nodig om de resultaten, zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn
beschreven, nog eens kort de revue te laten passeren. Achtereenvolgens
komen hieronder aan de orde: onderwijsresultaten, sociaal-culturele kenmer-
ken, taalvaardigheidskenmerken, onderwijskenmerken en aanleg.

De variabele die in het onderzoek centraal staat, is het schoolsucces van de
deelnemende leerlingen. Op basis van de onderzoeksresultaten op dit punt is
in hoofdstuk 7 voor de onderzochte groep kinderen de volgende indeling in
vijf schoolsuccesprofielen ontwikkeld:
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-   Scboolsuccespro el 1: IVBO-niveau ('zeer laag schoolsucces')
Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 104,202,304,310 en 311.

-   Scboolsuccesprofiel 2: VBO-niveau ('laag schoolsucces')
De leerlingen 103, 105, 107, 201, 203, 204, 301, 308, 313 en 314 behoren tot dit
profiel.

-   Scboolsuccesproffel 3: MAvo-niveau ('matig schoolsucces')
Hiertoe behoren de leerlingen 101, 102, 106, 206, 207, 302, 303, 305, 306, 309 en
312.

-   Scboolsuccesprofiel 4: HAVO-niveau ('hoog schoolsucces')
Dit is van toepassing op leerling 307.

-   Scboolsuccesprofiel 5: vwo-niveau ('zeer hoog schoolsucces')
De leerlingen 205 en 315 behoren tot dit profiel.

In hoofdstuk 4 zijn, als onderdeel van het variabelencluster leerlingkenmer-
ken, de onderzoeksresultaten met betrekking tot de sociaal-culturele kenmer-
ken van de leerlingen aan de orde gekomen. Deze kenmerken bleken op
basis van de resultaten ingedeeld te kunnen worden in drie sociaal-culturele
profielen (A, B, C). Elk profiel geeft een beeld van de sociaal-culturele achter-
grondkenmerken van de leerling, dat wit zeggen de kenmerken van ou-
ders/gezin in dit opzicht in relatie tot de sociaal-culturele kenmerken van de
leerling zelf. In de profielen spelen de achtergrondkenmerken een belangrijke
rol, ten eerste omdat ze de context vormen waarin de leerling opgroeit en
opgevoed wordt, ten tweede omdat de verschillen tussen leerlingen vooral
gelegen blijken te zijn in de thuissituatie en minder in hun individuele
(sociaal-culturele) kenmerken. De uit het onderzoek resulterende profielen
worden hieronder nog eens weergegeven.

Sociaal-cultwreel profiel A
De leerling groeit op in een gezin waarin de ouders grote waarde hechten
aan hun Turkse herkomst en voornamelijk georiEnteerd zijn op de Turkse
gemeenschap. De ouders hopen op korte of middellange termijn naar Turkije
te kunnen remigreren. In de opvoeding van hun kinderen proberen de
ouders vast te houden aan de tradities zoals ze die van hun eigen ouders
hebben geleerd en vanuit hun jeugd kennen. Ze ervaren weliswaar dat de
traditionele opvoeding zoals ze die aan hun kinderen in Nederland geven
niet altijd tot het gewenste resultaat leidt, maar kunnen en/of durven hun
opvoeding niet aan te passen aan de veranderde situatie van het leven als
immigrant in Nederland. Voorts is de Islam voor de ouders heel belangrijk
en deze religie speelt een grote rol in de opvoeding van de leerling.

De leerling heeft geen hoge onderwijsaspiraties en wordt door zijn ouders
niet of nauwelijks ondersteund in zijn schoolopleiding. In het gezin wordt
het spreken en lezen van het Nederlands niet gestimuleerd. De beheersing
van het Nederlands door de ouders van de leerling is zwak.



De samenbang tussen leerlingkenmerken, ondenuijskenmerken en scboolsucces  237

De leerlingen 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 304, 310, 311, 313 en 314 beantwoorden
aan dit profiel.

Sociaal-cultureel projiel B
De leerling komt uit een gezin waar de ouders gericht zijn op de Turkse
gemeenschap. De ouders vinden echter dat ze -zolang ze in Nederland
wonen- ook enigszins zouden moeten participeren in de Nederlandse
gemeenschap. In de praktijk nemen de ouders echter nauwelijks deel aan de
Nederlandse samenleving. De ouders hebben remigratieplannen, maar hebben
deze voorlopig voor zich uitgeschoven. De discrepantie tussen attitude en
gedrag van de ouders zoals die zich manifesteert in hun etnisch-culturele
orientatie, speelt ook in de opvoeding van hun kinderen. De ouders probe-
ren hun opvoeding wat meer aan te passen aan de Nederlandse samenleving,
maar dit gebeurt slechts in beperkte mate en veelal ad hoc. De Islam is voor
de ouders belangrijk en ze willen graag dat hun kinderen de meest essentiale
normen en waarden van deze religie leren kennen.

De onderwijsaspiraties van de leerling zijn niet uitgesproken laag maar
ook niet uitgesproken hoog. De onderwijsondersteuning die de leerling van
zijn ouders krijgt, is matig. Thuis spreekt en leest de leerling zo nu en dan
Nederlands. De ouders erkennen het belang hiervan wel maar leveren zelf
geen actieve bijdrage. In het gezin heeft een van de ouders wel een cursus
Nederlands gevolgd, maar de beheersing van het Nederlands is veelal toch
nog beperkt.

Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 101, 102, 105, 106, 107, 206, 207,

302, 305, 306, 308, 309 en 312.

Sociaal-cultureel profiel C
De leerling heeft ouders die zich zowel op de Turkse als op de Nederlandse
gemeenschap willen orianteren en aan dit streven ook concreet vormgeven.
De ouders willen voorlopig in Nederland blijven om hun kinderen minstens
de gelegenheid te geven hun schoolopleiding te voltooien. De ouders probe-
ren nadrukkelijk om de opvoeding van hun kinderen af te stemmen op de
opvoeding zoals ze die Nederlandse ouders zien geven en weten dit streven
in daden om te zetten. Alhoewel ze het belijden van de Islam van belang
vinden, laten ze de schoolopleiding van hun kind prevaleren boven godsdien-
stige activiteiten daar waar fricties zouden kunnen optreden.

De leerling heeft hoge onderwijsaspiraties en ontvangt van zijn ouders
veel ondersteuning in zijn schoolloopbaan. De leerling wordt door zijn
ouders sterk gestimuleerd om Nederlands te spreken en te lezen en de ouders
stellen zich hierin actief op. De ouders hebben zelf cursussen Nederlands
gevolgd en beheersen deze taal redelijk.

De leerlingen 205, 303, 307 en 315 beantwoorden aan dit profiel.
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Zoals in hoofdstuk 4 is besproken, zijn de kenmerken opleidings- en beroeps-
niveau van de ouders uiteindelijk niet in deze profielen verwerkt. De reden
daarvoor is de volgende. In hoofdstuk 2 is naar voren gebracht dat bepaling
van deze twee statusindicatoren in het geval van allochtone ouders vaak
problematisch is, omdat hun opleidings- en beroepsniveau volgens Neder-
landse maatstaven veelal laag zijn en verschillen binnen allochtone groepen,
zeker wat de eerste generatie betreft, in de gebruikelijke Nederlandse schalen
vrijwel geheel verdwijnen. Om dit probleem te ondervangen is, zoals in
paragraaf 4.5 uiteengezet, voor de ouders uit het huidige onderzoek ten
behoeve van de onderlinge vergelijking een meer gedifferentieerde indeling
ontworpen. Met betrekking tot opleiding werden vijf groepen onderscheiden:
I      = ouders geen basisonderwijs;
II    = een ouder voltooid basisonderwijs, ander geen/onvolledig basison-

derwijs;
III     = ouders voltooid basisonderwijs;
IV     = een ouder (al dan niet voltooide) middenschool;
V     = minimaal een ouder (al dan niet voltooid) voortgezet onderwijs na

middenschool.
Het beroepsniveau kende een indeling in de volgende drie categorieiin:
A     = ouders geen baan;
Bl        = een ouder baan;
B2    = beide ouders baan.

Bij de ontwikkeling van de indeling in sociaal-culturele profielen bleek er
geen indeling mogelijk waarin de verschillen ten aanzien van opleidings- en
beroepsniveau van de ouders corresponderen met verschillen met betrekking
tot de andere sociaal-culturele kenmerken. De belangrijkste oorzaak hiervoor
is waarschijnlijk dat er weliswaar sprake is van verschillen in opleiding en
beroep en dat deze in de gehanteerde, meer gedifferentieerde indelingen ook
zichtbaar zijn gemaakt, maar dat deze verschillen toch te klein zijn om de
deelnemende Turkse leerlingen op dat punt van elkaar te onderscheiden,
zeker in een profielindeling waarin juist gekapitaliseerd wordt op verschillen
tussen leerlingen. Opleidings- en beroepsniveau zijn dan ook niet in de
profielen opgenomen.

In hoofdstuk 5 is gerapporteerd over de taalvaardigheid Turks en Nederlands
van de leerlingen, als onderdeel van het variabelencluster leerlingkenmerken.
De uitkomsten van de analyses resulteerden in een indeling in vijf taalvaar-
digheidsprofielen. In elk profiel is steeds de vaardigheid in beide talen betrok-
ken. De volgende profielen dienden zich vanuit de resultaten aan:
-   Taalvaardigbeidsprojiel a

De leerling heeft een zeer lage taalvaardigheid Turks en Nederlands.
De leerlingen 105, 304 en 310 beantwoorden aan dit profiel.
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-  Taalvaardigbeidsprofiel b
De leerling heeft een lage taalvaardigheid Turks en Nederlands.
Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 102, 103, 104, 206, 313 en 314.

-   Taalvaardigbeidsprofiel c
De leerling heeft een matige taalvaardigheid Turks en een lage taalvaar-
digheid Nederlands.
Dit profiel past bij de leerlingen 201,202,203,204,301 en 311.

-   Taalvaardigbeidsprojiel d
De leerling heeft een matige taalvaardigheid Turks en Nederlands.
De leerlingen die aan dit profiel beantwoorden zijn 101, 106, 107, 207, 302, 303,
305,306,308 en 309.

-   Taalvaardigbeidsprofiel e
De leerling heeft een hoge taalvaardigheid Turks en Nederlands.
Dit profiel is van toepassing op de leerlingen 205,307,312 en 315.

De resultaten van de analyses inzake onderwijskenmerken zijn aan de orde
geweest in hoofdstuk 6. De gegevens bleken zeer divers van aard, omdat het
om zowel kenmerken van de basisscholen, van de scholen voor voortgezet
onderwijs als van de overgang van primair naar secundair onderwijs gaat.
Om die reden leenden de uitkomsten van de analyses naar onderwijskenmer-
ken zich niet voor een indeling in profielen.

In hoofdstuk 7 is kort de aanleg van de leerlingen besproken, zoals gemeten
met behulp van de non-verbale Raven-intelligentietest. De scores op de
Raven-test zijn, op basis van vergelijking binnen de groep, in de analyses in
vijf percentielklassen ingedeeld:
1. laagste 10% ('zeer laag');
2. 10-25% ('laag');
3. middelste 50% ('matig');
4. 75-90% ('hoog');
5. hoogste 10% ('zeer hoog').
Teneinde zicht te krijgen op de samenhang tussen de verschillende resultaten
uit het onderzoek, zijn in tabel 8.1 de gegevens over onderwijsresultaten,
sociaal-culturele kenmerken, taalvaardigheidskenmerken en de scores op de
non-verbale Raven-intelligentietest bijeengebracht. De onderwijskenmerken
zijn niet in het overzicht opgenomen, omdat ze zich, zoals hierboven is
uiteengezet, daartoe niet lenen. Ze komen, evenals de variabelen opleidings-
en beroepsniveau van de ouders, verderop in dit hoofdstuk nog aan de orde.
In tabel 8.1 zijn voor de overzichtelijkheid de sociaal-culturele profielen A, B
en C omgenummerd naar respectievelijk 1, 2 en 3. Ook de taalvaardigheids-
profielen zijn van aanduiding veranderd: a tot en met e zijn omgezet in 1 tot
en met 5. In de tekst volgend op de tabel wordt vervolgens weer gewerkt
met de oorspronkelijke aanduidingen.
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Lin. Schoolsucces- Sociaal-cultureel Taalvaardigheids- Score Raven-

profiel profiel profiel intelligentietest

315                       5                            3                                5                             4
205                       5                            3                                5                             4

307             4               3                  5                4

303                       3                            3                                4                             3
312                     3                          2                             5                           3
101                       3                            2                                4                             4
309                     3                          2                             4                           3
305                     3                          2                             4                           3
302                     3                          2                             4                           3
207                       3                            2                                4                              3
306                     3                          2                             4                           2
106                       3                            2                                4                             2
102                     3                          2                             2                           3
206                     3                          2                             2                           2

107                     2                          2                             4                           5
308                     2                          2                             4                           3
105                       2                            2                                1                              3
201                       2                             1                                3                              4
301             2                1                  3                3

203                       2                             1                                3                              3
204                     2                          1                             3                           2
314                       2                             1                                2                              3
103                       2                             1                                2                              3
313                     2                          1                             2                           2

311             1                1                  3                3

202                       1                             1                                3                              1
104                     1                          1                             2                           3
310                       1                             1                                 1                              4
304              1                 1                   1                 1

Tabel 8.1  Totaaloveyzicbt  scbools:iccesprofielen  (1-5),  sociaal-culturele  profielen  (1.3-A-C),
taalvaardigbeidsprofielen  (1-5 -a-e)  en  percentielscores non-verbale  Raven-intelligen-
tietest (1-5) met betrekking tot de leerlingen wit bet onderbavige ondmoek (n-29)

Wat in tabel 8.1 het meest in het oog springt, is de Sterke samenhang tussen
sociaal-culturele kenmerken en onderwijsresultaten. Drie van de vier leerlin-
gen uit het hoogste sociaal-culturele profiel C presteren 'hoog' (HAVO-niveau)
tot 'zeer hoog' (vwo-niveau). De vierde laat 'matige' onderwijsresultaten zien
(MAVO-niveau). De dertien leerlingen uit het middelste sociaal-culturele
profiel B bevinden zich voornamelijk in de categorie 'matig schoolsucces:
Een uitzondering wordt gevormd door drie leerlingen die het sociaal-culture-
le profiel B combineren met 'laag' schoolsucces (VBO-niveau). De twaalf
leerlingen uit het lage sociaal-culturele profiel A zijn allemaal te vinden in de
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lagere schoolsuccesprofielen: VBO- en IVBO-niveau.
Een tweede opvallende constatering is de sterke samenhang tussen sociaal-

culturele kenmerken en taalvaardigheid. De leerlingen uit het sociaal-culture-
le profiel C behoren allemaal tot de twee hoogste taalvaardigheidsprofielen d
en e met respectievelijk een 'matige' en 'hoge' taalvaardigheid Turks/Neder-
lands. De leerlingen uit het sociaal-culturele profiel B bevinden zich, op vier
na, in het taalvaardigheidsprofiel d. De leerlingen uit het laagste sociaal-
culturele profiel A horen allen thuis in de drie lagere taalvaardigheidsprofie-
len a, b en c, waarin de taalvaardigheid Turks varieert van 'matig' tot 'zeer
laag' en de taalvaardigheid Nederlands '(zeer) laag' is.

Wanneer de samenhang tuSSen taalvaardigheid en schoolsucces beschouwd
wordt, blijkt dat ook daar een duidelijke relatie ligt. De algemene tendens is
dat de leerlingen met de hogere taalvaardigheidsprofielen d en e grosso modo
'matig' (MAVO-niveau) tot 'zeer hoog' (vwo-niveau) schoolsucces behalen,
terwijl de leerlingen met de lagere taalvaardigheidsprofielen a, b en c -waarin
met name de taalvaardigheid Nederlands zwak is- op twee uitzonderingen na
'lage' tot 'zeer lage' onderwijsresultaten laten zien. Echter, de leerlingen met
de hogere taalvaardigheidsprofielen d en e zijn ook de leerlingen uit de
hogere sociaal-culturele profielen B en C, en de leerlingen met een laag
taalvaardigheidsprofiel (a, b, c) zijn in het algemeen afkomstig uit het lage
sociaal-culturele profiel A.

Verder kunnen de scores op de non-verbale Raven-intelligentietest
vergeleken worden met de onderwijsresultaten van de leerlingen. De percen-
tielscores op de Raven-test die in de laatste kolom van tabel 8.1 staan, laten
zien dat er wel sprake is van 'underachievement', maar niet van 'overachieve-
ment' (aangenomen dat de maten voor intelligentie en schoolsucces juist
zijn). In de schoolsuccesprofielen 4 (HAVO-niveau) en 5 (VWO-niveau) komen
immers uitsluitend leerlingen voor met hoge scores op de Raven-test. Er zijn
dus geen leerlingen met een volgens Raven lage intelligentiescore die qua
onderwijsresultaten 'hoog' tot 'zeer hoog' scoren. Anderzijds zijn er wel
leerlingen die een hoge Raven-score hebben, maar minder hoge onderwijsre-
sultaten behalen. In paragraaf 8.3 wordt hierop teruggekomen.

De samenhang tussen de verschillende variabelenclusters is ook onderzocht
met behulp van correlatieberekeningen. De correlaties worden in tabel 8.2
gepresenteerd. In de correlatieberekeningen zijn ook opleidings- en beroeps-
niveau van de ouders betrokken. Deze twee statusindicatoren pasten zoals
eerder uiteengezet niet in de sociaal-culturele profielen, maar het iS toch
zinvol om na te gaan hoe de samenhang tussen deze twee indicatoren en
schoolsucces zich verhoudt tot de samenhang tussen de sociaal-culturele
profielen en schoolsucces. De variabele opleidingsniveau is gesplitst in
opleiding van de vader en opleiding van de moeder om na te kunnen gaan of
zich op dat punt verschillen voordoen.



242 Hoofdstule 8

Schoolsuccesprofielen

Sociaal-culturele profielen .86*     -

Beroepsniveau ouders .23 .23

Opleidingsniveau vader .25 .34 .25

Opleidingsniveau moeder .43* .47* .30 .50*       -

Taalvaardigheidsprofielen .71* .69* .28 .16 .35      -

Scores Raven-test .35 .38* .34 .16 .13 .36      -

Correlaties Succ So-cu Ber Opt.v Opl.m Taalv Rav

Tabel  8.2      Correlaties    scbootsuccesproftelen,   sociaal-culturele   profielen,    beroepsniveati    ouders,
opleidingsniveau vadey, opleidingsniveau moeder, taalvaardigbeidsprofelen en
scores  op  de  Raven-intelligentietest  (n =29)

De  gegevens in tabel 8.2 laten  zien  dat de samenhang tussen de sociaal-
culturele profielen en de schoolsuccesprofielen sterk is (.86*). De samenhang
tussen de taalvaardigheidsprofielen en de schoolsuccesprofielen is eveneens

sterk (.71*), maar hierbij speelt waarschijnlijk ook de samenhang tussen de
sociaal-culturele kenmerken en de taalvaardigheidskenmerken (.69*) een rol.
De variabelen beroeps- en opleidingsniveau van de ouders vertonen geen
hoge correlaties met schoolsucces. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het
gebrek aan differentiatie in met name opleidingsniveau. Het is echter interes-
sant dat het opleidingsniveau van de moeder in verhouding sterker samen-

hangt met het schoolsucces van de leerlingen dan het opleidingsniveau van de
vader en het beroepsniveau van beide ouders. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de dagelijkse opvoeding van de Turkse leerlingen,
zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, veelal een taak van de moeder is, terwijl
de rol van de vader zich meestal beperkt toI het uitstippelen van de grote

lijnen van de opvoeding. Dat blijkt ook uit het feit dat het opleidingsniveau
van de moeder significant correleert   met de sociaal-culturele  profielen  (.47*).
Tot slot kan geconstateerd worden dat de correlatie tussen de scores op de
Raven-test en de onderwijsresultaten niet hoogi is.

De samenhang tussen onderwijsresultaten en de resultaten uit de andere
variabelenclusters is ook geanalyseerd met behulp van kruistabellen. In tabel
8.3 worden de onderwijsresultaten afgezet tegen de sociaal-culturele kenmer-
ken. De variabele onderwijsresultaten is hiertoe verdeeld in 'laag' Gchoolsuc-
cesprofielen 1 en 2) en 'hoog' (schoolsuccesprofielen 3,4 en 5). Het middel-

'Deze correlatie verschilt enigszins van die in hoofdstuk 7, omdat hier gerekend is met

percentielscores.
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ste schoolsuccesprofiel (MAVO-niveau) is ingedeeld bij 'hoog', omdat dit voor
Turkse leerlingen het meest plausibel lijkt. De sociaal-culturele kenmerken
zijn, zoals ook eerder in tabel 5.10 in paragraaf 5.7 is gedaan, verdeeld in
'laag' (sociaal-cultureel profiel A) en 'hoog' (sociaal-culturele profielen B en
C).

Soc.-cult. laag (A) Soc.-cult. hoog (It,C) Totaal

Schoolsucces laag (1,2)                 12                      3                15

Schoolsucces hoog (3,4,5)              0                      14                14

Totaal                                            12                             17                     29

Tabel 8.3    2x2-tabel met scboolsuccesprofelen in relatie tot sociaal.culturele profielen

Evenals uit de voorgaande tabellen, komt Uit tabel 8.3 naar voren dat het
verband tussen onderwijsresultaten en sociaal-culturele kenmerken sterk is
(Cramer's V = .81). Een laag sociaal-cultureel profiel gaat samen met laag
succes en de hogere sociaal-culturele profielen hangen in het algemeen samen
met hoog schoolsucces.

In tabel 8.4 wordt de samenhang getoond tussen sociaal-culturele kenmer-
ken en taalvaardigheid. Deze tabel is een licht gewijzigde variant OP tabel
5.10 uit paragraaf 5.7. De variabele taalvaardigheid is verdeeld in 'laag' (taal-
vaardigheidsprofielen a, b, c) en 'hoog' (taalvaardigheidsprofielen d en e). Het
taalvaardigheidsprofiel c is ingedeeld bij 'laag', omdat de taalvaardigheid
Turks daarin weliswaar 'matig' is, maar de taalvaardigheid Nederlands 'laag:

Taalv. laag (a,b,c) Taalv. hoog (d,e) Totaal

Soc.-cult. laag (A)                           12                           0                    12

Soc.-cult. hoog 0,0                   3                      14               17

Totaal                                            15                             14                     29

Tabel 8.4    2%2·tabel met sociaal-culturele profieten in relatie tot taalvaardigbeidsprofielen

Uit tabel 8.4 blijkt dat er een sterk verband tussen sociaal-culturele kenmer-
ken en taalvaardigheid bestaat (Cramer's V = .81). Een laag sociaal-cultureel
profiel gaat samen met een lage taalvaardigheid, terwijl een hoog sociaal-
cultureel profiel in het algemeen ook een hoge taalvaardigheid laat zien.

In tabel 8.5 worden schoolsucces en taalvaardigheid met elkaar in verband
gebracht.
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Taalv. laag (a,b,c) Taalv. hoog (d,e) Totaal

Schoolsucces laag (1,2)                 13                      2                15

Schoolsucces hoog (3,4,5)               2                        12                 14
Toraal                                                15                                14                       29

Tabel 8.5    2%2-tabel met scboolmccesprofielen in relatie tot taalvaardigbeidsprojielen

Uit tabel 8.5 komt naar voren dat er ook sprake is van samenhang tussen
onderwijsresultaten en taalvaardigheidskenmerken (Cramer's V = .72). De
meeste leerlingen met een lage taalvaardigheid behalen lage onderwijsre-
sultaten, terwijl een hoge taalvaardigheid in het algemeen gerelateerd is aan
hogere onderwijsresultaten.

Zoals eerder opgemerkt, zijn de onderwijskenmerken niet ondergebracht
in profielen. Om de relatie tussen onderwijskenmerken en schoolsucces te
onderzoeken, zijn diverse aspecten van onderwijskenmerken in wisselende

samenstellingen in verband gebracht met de schoolsuccesprofielen. Er kwam
geen significante samenhang in dit opzicht naar voren. Ter illustratie wordt
in tabel 8.6 het verband getoond tussen schoolsucces en een deelkenmerk van
het variabelencluster onderwijskenmerken, namelijk de effectiviteit van de
door de leerlingen bezochte basisscholen met betrekking tot het onderwijs
aan allochtone kinderen. De drie basisscholen zijn daartoe, op basis van de
resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 6, verdeeld in 'lage effectiviteit' Gan
van Brabantschool (1) en Anne Frankschool (2)) en 'hoge effectiviteit'
(Vincent van Goghschool  (3)).

Lage eff. (1,2) Hoge eff. (3) Totaal

Schoolsucces l:tag (1,2)                  8                        7                 15

Schoolsucces hoog (3,4,5)               6                        8                 14
Totaal                                                14                                15                       29

Tabel 8.6    2x2-tabel met scbootsuccesprofielen in relatie tot ejfectiviteit ('4.1  basisscbolen

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat er geen significante samen-

hang is (Cramer's  V  -  .10).  In dit verband kan verwezen worden  naar  het
onderzoek van Weide (1995) naar effectief basisonderwijs voor allochtone
leerlingen. Daaruit blijkt dat deze leerlingen niet beter presteren op scholen
waar veel specifieke maatregelen worden genomen om hun onderwijsresulta-
ten te verbeteren dan op scholen die dit in mindere mate doen.
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Teneinde een beeld te verkrijgen van de positie van de leerlingen ten opzich-
te van elkaar met betrekking tot sociaal-culturele kenmerken, taalvaardig-
heidskenmerken, onderwijsresultaten en aanleg, is multidimensionele schaal-
analyse (Kruskal & Wish, 1994) op de genoemde data toegepast. In figuur 8.1
wordt het resultaat van deze analyse getoond (Stress-waarde= .098, RSQ=
.96).  De  figuur is gebaseerd  op twee dimensies, omdat  dat de beste interpreta-
tie bood.
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Figuur  8.1   Stimulusconfiguratie  multidimensionele  Kbaalanalyse

In de figuur kunnen vier groepen worden onderscheiden. De eerste groep,
die bestaat uit de leerlingen 205, 307 en 315, behoort tot de schoolsuccesprofie-
len 4 of 5, sociaal-cultureel profiel C en taalvaardigheidsprofiel e. De tweede
groep wordt gevormd door de leerlingen 101, 106, 107, 207, 302, 303, 305, 306, 308,
309 en 312. Deze groep zit op enkele uitzonderingen na in schoolsuccesprofiel
3, sociaal-cultureel profiel B en taalvaardigheidsprofiel d. De derde groep
bestaat uit de leerlingen 102, 103, 201, 203, 204, 206, 301, 311, 313 en 314. Deze
leerlingen vallen vooral in de schoolsuccesprofielen 2 en 3, in sociaal-cultu-
reel profiel A of B en in taalvaardigheidsprofiel b of c. De vierde en laatste
groep, bestaande uit de leerlingen 104, 105, 202, 304 en 310, is voornamelijk te
vinden in schoolsuccesprofiel 1, sociaal-cultureel profiel A en een van de
lagere taalvaardigheidsprofielen a, b of c. De leerlingen zijn dus in vier
groepen in te delen op basis van clustering van kenmerken met betrekking
tot schoolsucces, sociaal-culturele achtergrond en taalvaardigheid (eerste
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dimensie). Binnen deze groepen wordt spreiding veroorzaakt door de factor
aanleg (tweede dimensie).

De resultaten van de multidimensionele schaalanalyse die in figuur 8.1
worden gepresenteerd, brengen de eerder besproken resultaten nog eens op
een andere wijze in beeld en ondersteunen de boven beschreven patronen.

8.3 De specifieke posities van enkele leerlingen

Voordat op basis van het voorgaande een aantal eerste conclusies wordt
geformuleerd, zal in deze paragraaf nogmaals aandacht worden geschonken
aan het feit dat de deelnemende leerlingen weliswaar op een aantal kenmer-
ken in categorieEn kunnen worden ingedeeld, maar niettemin individuen
blijven met eigen specifieke kenmerken, die om verschillende redenen van de
gevonden patronen en tendensen kunnen afwijken. In het onderstaande
worden enkele leerlingen besproken die een bijzondere positie innemen
(vergelijk tabel 8.1):

Ten eerste is er leerling 303, die onder het sociaal-culturele profiel C valt,
maar qua onderwijsresultaten op MAVO-niveau scoort (het advies van de
basisschool luidde MAVO/HAVO). Enerzijds kan dit te maken hebben met
zijn taalvaardigheid, die lager is dan die van de andere leerlingen uit profiel
C, die 'hoog' tot 'zeer hoog' schoolsucces behalen. Taalvaardigheidsprofiel d
is wellicht te laag om op HAVO/VWO-niveau te functioneren en te presteren.
Anderzijds heeft leerling 303 moeite gehad met de overgang van het basison-

derwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook aan het einde van de brugklas
voelde hij zich nog niet op zijn plaats op zijn nieuwe school. Hij was
afkomstig van een basisschool waar hij als allochtone leerling veel extra
aandacht en ondersteuning kreeg, maar kwam in het voortgezet onderwijs
terecht op een grote school met weinig allochtone leerlingen, waar hij niet
de mogelijkheid had om extra lessen Nederlands te volgen (wel kon hij
gebruik maken van huiswerkbegeleiding).

Het beeld van leerling 312 is in feite spiegelbeeldig ten opzichte van dat
van de vorige leerling. Leerling 312 is qua taalvaardigheid vergelijkbaar met de
leerlingen uit de (zeer) hoge schoolsuccesprofielen, maar de sociaal-culturele
kenmerken komen overeen met die van de andere leerlingen uit school-
succesprofiel 3 (MAVO-niveau). De reden dat ze niet hoger presteert kan zijn
dat haar relatief lagere sociaal-culturele achtergrond meer invloed heeft dan
haar relatief hogere taalvaardigheid. Een andere verklaring is dat de overgang
naar het voortgezet onderwijs slecht verlopen is. Dit is ook de reden die de

2Hierbij moet bedacht worden dat de specifieke posities ook -deels- verklaard zouden
kunnen worden door meetfouten, omdat niet alle metingen even betrouwbaar en valide
zijn.
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leerling zelf in de interviews noemde, waarbij ze opmerkte dat ze juist in die
moeilijke periode geen steun van thuis meer kreeg.

Dan zijn er de leerlingen 102 en 206, die behoren tot het sociaal-culturele
profiel B en het taalvaardigheidsprofiel b (lage taalvaardigheid Turks en
Nederlan(is) en toch op MAVO-niveau functioneren. Op grond van hun
taalvaardigheidsprofiel zou verwacht kunnen worden dat hun onderwijs-
resultaten lager zouden uitvallen. Bij deze twee leerlingen speelt het sociaal-
culturele profiel B waarschijnlijk een grote rol, wat niet alleen inhoudt dat ze
in hun thuissituatie steun vinden, maar ook dat hun eigen motivatie redelijk
groot is. De inzet van beide leerlingen was al groot op de basisschool, maar
is dat ook in het voortgezet onderwijs en in die zin benaderen ze de leerlin-
gen in profiel C. Leerling 102 weet zijn MAVO-opleiding (succesvoD te
combineren met intensief Koranonderwijs op een weekendinternaat en
leerling 206 is qua schooltype opgeklommen van IVBO/VBO naar MAVO.
Verder is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor
beide leerlingen soepel verlopen; leerling 206 heeft de nieuwe onderwijssitua-
tie ook als een uitdaging ervaren. In het voortgezet onderwijs heeft leerling
206 bovendien in het eerste jaar extra lessen Nederlands gehad en leerling 102
heeft huiswerkbegeleiding gevolgd.

Leerling 105, die in het sociaal-culturele profiel B zit en in taalvaardigheids-
profiel a (zeer lage taalvaardigheid Turks en Nederlands), iS te vinden in
schoolsuccesprofiel 2 (VBO-niveau). De overige leerlingen in dit schoolsucces-
profiel hebben een hogere taalvaardigheid dan leerling 105. Dat leerling 105
toch op VBo-niveau presteert, vindt mogelijk zijn oorzaak in haar sociaal-
culturele achtergrond en in het feit dat ze een grote inzet heeft. De overgang
naar het voortgezet onderwijs is overigens niet zonder problemen verlopen,
onder andere vanwege de zwakke taalvaardigheid Nederlands, maar later is
de situatie verbeterd. In het brugjaar is leerling 105 ook begeleid bij het
maken van huiswerk.

De positie van de leerlingen 107,201 en 310 is opmerkelijk, omdat ze
ondanks hoge scores op de Raven-test geen hoog onderwijsniveau bereikt
hebben Oeerling 107 is zelfs de hoogst scorende leerling op de Raven-test). De
onderwijsresultaten van de leerlingen 107 en 201 liggen op VBO-niveau en die
van leerling 310 op IVBO-niveau. De tegenvallende resultaten van leerling 107
lijken op het eerste gezicht moeilijk te verklaren. Hij behoort immers tot het
sociaal-culturele profiel B en tot taalvaardigheidsprofiel d, wat kenmerken
zijn die veelal te vinden zijn in schoolsuccesprofiel 3 (MAVO-niveau), en heeft
bovendien een hoog (non-verbaal) intelligentieniveau. In het geval van
leerling 107 zijn echter waarschijnlijk onderwijskenmerken van grote invloed
geweest. In groep acht kregen hij en zijn allochtone klasgenoten in vergelij-
king met de leerlingen van de twee andere basisscholen uit het onderhavige
onderzoek, weinig speciale aandacht. De overgang naar de school voor
voortgezet onderwijs (een school met veel allochtone leerlingen) heeft hij
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vervolgens als heel problematisch ervaren en hij heeft zelf het idee dat dit
een grote negatieve invloed op zijn prestaties in de brugklas heeft gehad.
Extra begeleiding voor Nederlands en andere vakken heeft daarbij niet
mogen baten.

De onderwijsresultaten van leerling 201 zijn gezien zijn hoge score op de
Raven-test en zijn taalvaardigheid (profiel c) laag. Dit relatief lage schoolsuc-
ces kan waarschijnlijk het beste verklaard worden vanuit zijn sociaal-culturele
kenmerken (profiel A). Het is minder waarschijnlijk dat onderwijskenmerken
van grote invloed zijn geweest. Leerling 201 heeft op de basisschool waar hij
zat, extra begeleiding voor Nederlands gehad. De overstap naar het voortge-
zet onderwijs is redelijk soepel verlopen. Op de school voor voortgezet
onderwijs (een school met veel allochtone leerlingen), heeft hij bovendien
bijlessen in Nederlands gehad. Wat ook opgemerkt kan worden, is dat
taalvaardigheidsprofiel c weliswaar een 'matige' taalvaardigheid Turks
inhoudt, maar tegelijkertijd een 'lage' taalvaardigheid Nederlands.

Leerling 310, ten slotte, scoort vrij hoog op de Raven-test, maar zijn
schoolsucces ligt op IVBO-niveau. WaI bij deze leerling een invloedrijke rol
speelt, is waarschijnlijk enerzijds zijn sociaal-culturele profiel (A) en ander-
zijds zijn zeer lage taalvaardigheid Turks en Nederlands. In de sociaal-culture-
le profielen is ook het aspiratieniveau van de leerlingen zelf verdisconteerd,
wat in profiel A en in het individuele geval van leerling 310 laag is. Over de
mogelijke invloed van onderwijskenmerken kan opgemerkt worden dat
leerling 310 in groep acht bij een groepsleraar in de klas zat die hem veel
extra aandacht heeft gegeven. Met de overgang naar het voortgezet onderwijs
heeft leerling 310 enige moeite gehad. Op deze school heeft hij in het brug-
jaar bovendien niet de mogelijkheid gehad om extra lessen Nederlands te
volgen of om vanuit school huiswerkbegeleiding te krijgen.

8.4 Conclusies

Uit de resultaten van de analyses die in de voorgaande paragrafen aan de
orde zijn geweest, komen de volgende conclusies naar voren.

De sociaal-culturele kenmerken, zoals geoperationaliseerd in de profielen
A tot en met C, blijken voor de leerlingen uit dit onderzoek in belangrijke
mate samen te hangen met hun schoolsucces. Uit additionele analyses inzake
het verband tussen opleidings- en beroepsniveau van de ouders enerzijds en
schoolsucces van de leerlingen anderzijds, is gebleken dat dit verband niet
sterk is. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de groep deelnemende
leerlingen zeker wat betreft het opleidingsniveau van hun ouders vrij homo-
geen is. Om deze reden konden opleiding en beroep ook niet in de sociaal-
culturele profielen worden opgenomen. Uit recent onderzoek blijkt ook dat
het opleidingsniveau van Turkse volwassenen in Nederland in het algemeen
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vrij laag is. Uit gegevens van Tesser (1993) over het hoogst behaalde diploma
van 15-65-jarige Turken in Nederland in 1991 blijkt dat van de mannen 12%
geen basisonderwijs heeft gevolgd of dit niet heeft afgemaakt en 50% basison-
derwijs heeft voltooid maar verder geen diploma heeft gehaald. Voor de
Turkse vrouwen zijn deze percentages respectievelijk 31% en 42%. Verder
heeft van de mannen 7% een diploma LBO, 11% MAVO, 4% MBO, 2%
HAVO/VWO en 2% HBO/WO; de overige 12% is schoolgaand. Van de vrou-
wen heeft 4% een diploma LBO, 8% MAVO, 3% MBO en 2% HAVO/VWO; de
overige 10% gaat nog naar school. Kortom, bijna tweederde van de Turkse
mannen en bijna driekwart van de Turkse vrouwen heeft ten hoogste
basisonderwijs voltooid (Tesser,  1993).  Het is mogelijk  dat  in de komende
jaren, wanneer het beroeps- en opleidingsniveau van Turkse volwassenen in
Nederland een sterkere differentiatie gaat vertonen, deze twee indicatoren
een grotere rol kunnen gaan spelen in het schoolsucces van Turkse kinderen.

Naast sociaal-culturele kenmerken blijken ook kenmerken van de taalvaar-
digheid Turks en Nederlands van de leerlingen een sterke samenhang met
schoolsucces te vertonen. Wat echter ook uit de analyses is gebleken is dat
taalvaardigheid sterk samenhangt met sociaal-culturele kenmerken. Dit zou
erop kunnen wijzen dat -binnen de Turkse groep- leerlingen uit een gezins-
milieu waarin onderwijsstimulering en algemene ontwikkeling van de
kinderen en participatie in de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats
innemen, een hogere taalvaardigheid in Turks en Nederlands ontwikkelen
dan leerlingen uit een gezin waarin dit niet het geval is.

Wanneer hieraan nog wordt toegevoegd dat uit de analyses is gebleken dat
onderwijskenmerken geen significante samenhang vertonen met schoolsucces,
is de hoofdconclusie dat voor de leerlingen uit het onderhavige onderzoek
het samenspel van sociaal-culturele kenmerken en taalvaardigheid, zoals hier
geoperationaliseerd, van belang is voor het schoolsucces dat ze behalen.

In hoofdstuk 2 (2.3.1) is aan de orde geweest dat uit bestudering van onder-
zoeksliteratuur veelvuldig vijf factoren naar voren komen die van invloed
zijn op de onderwijsresultaten van allochtone leerlingen:
- etnisch-culturele achtergrond

migratie-achtergrond
- sociaal-economische status
-   beheersing van de tweede taal
-  school- en maatschappijkenmerken
Deze factoren kunnen vergeleken worden met de opsomming van Tesser
(1993) in dit verband, waarin eveneens de beheersing van het Nederlands en
opleidings- en beroepsniveau van de ouders worden genoemd. Drie andere
factoren die Tesser aanhaalt vallen onder schoolkenmerken: concentratie van
allochtone leerlingen op een beperkt aantal scholen, te hoge doorstroomad-
viezen en het ontbreken op scholen van een succesvolle aanpak voor zwak-
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kere leerlingen. Daarnaast wijst Tesser op het belang van voor- en buiten-
schoolse ontwikkeling van cognitieve vaardigheden van kinderen in het
gezin.

In hoeverre komen we in het huidige onderzoek tot dezelfde conclusies?
Het cluster sociaal-culturele kenmerken blijkt in het onderhavige onderzoek
sterk samen te hangen met de onderwijsresultaten van de leerlingen. Dit
cluster combineert een aantal (aspecten van) factoren die hierboven genoemd
zijn. Ten eerste valt er de etnisch-culturele oriintatie van ouders en kinderen
onder, die onder andere een rol speelt in de opvoeding, maar ook in bijvoor-
beeld het toekomstperspectief in de zin van mogelijke remigratieplannen.
Een tweede aspect is de religieuze oriBntatie, die verbonden is met de etnisch-
culturele orientatie, en een derde is het niveau van onderwijsondersteuning
door de ouders en onderwijsaspiraties van de leerlingen. Tot slot vormen
taalcontact en taalbeheersing in het gezin een onderdeel van de sociaal-
culturele kenmerken. De variabelen opleidings- en beroepsniveau blijken in
het onderhavige onderzoek veel minder met schoolsucces samen te hangen,
maar hierboven is betoogd dat hun invloed de komende decennia waarschijn-
lijk zal toenemen.

Een tweede belangrijke factor inzake schoolsucces in het onderhavige
onderzoek is de taalvaardigheid van de leerlingen, in termen van hun
beheersing van het Turks en het Nederlands. De taalvaardigheid hangt in dit
onderzoek samen met de sociaal-culturele factor. In vergelijking met de
factor taalvaardigheid zoals die in ander onderzoek figureert, is in dit
onderzoek de tweetaligheid (taalvaardigheid Turks en Nederlands) van de
leerlingen als uitgangspunt genomen.

De derde mogelijke factor die in dit onderzoek is betrokken, zijn de
onderwijskenmerken. Dit variabelencluster, dat ook in de bovengenoemde
opsommingen voorkomt, blijkt in het schoolsucces van de deelnemende
leerlingen geen rot van betekenis te vervullen (vergelijk Weide, 1995).



9      Conclusies en discussie

"Ik vind het heel belangrijk dat mijn dochter haar best doet op school en
een diploma haalt, zodat ze na het voortgezet onderwijs verder kan studeren
en meer kans op een goede baan heeft. Ik zou het heel erg vinden als ze in
een fabriek terechtkomt, zoals dat vroeger met mijn man en mij gebeurd is.
We proberen haar zoveel mogelijk te steunen in haar schoolcarribre. Ze doet
zelf ook erg haar best op school. Als Ze thuiskomt, praat ik met haar over
wat ze op school gedaan heeft. De afspraak is dat ze haar huiswerk zoveel

mogelijk voor het avondeten maakt en 's avonds een beetje kan ontspannen.
Ze maakt haar huiswerk op haar slaapkamer, waar ze rustig kan werken. De
andere kinderen blijven dan beneden. Als ze bijvoorbeeld proefwerkweek
heeft, hoeft ze niets in het huishouden te doen. Soms vraagt ze of we haar
helpen met het overhoren van woordjes. Als er ouderavonden zijn, pan
mijn man of ik naar school en soms help ik bij projectweken in de klas. We
hebben altijd tegen haar gezegd dat we graag willen dat ze goed Turks leert,
maar dat het nu voor haar vooral belangrijk is om goed Nederlands te leren.
Thuis mogen de kinderen Nederlands praten en ze lenen ook Nederlandse

boeken op de bibliotheek. Mijn man heeft op zijn werk Nederlands leren
spreken. Ik heb een paar cursussen gevolgd in het wijkhuis."

"Wij laten de opleiding van onze zoon grotendeels over aan de school. Zelf
weten we weinig over het onderwijs in Nederland. De leraren weten het
beste wat goed is voor onze zoon. We komen eigenlijk nooit op school. Het
is trouwens ook een probleem dat we niet zo goed Nederlands spreken. Ik
heb het een beetje geleerd op mijn werk, maar mijn vrouw spreekt in feite
alleen Turks. We praten soms wel eens met de Turkse leraar over onze
zoon, als we hem op straat of in de winkel tegenkomen. De Turkse leraar

zegt dat onze zoon niet goed zijn best doet, hij kan veel beter. We willen
graag dat onze zoon een goede Turk wordt, dat is belangrijk. Hij moet goed
Turks leren, zodat hij met ons en met zijn familie in Nederland en Turkije
kan praten. Hij moet weten wat onze cultuur is. We vinden het ook belang-

rijk dat hij de Koran goed kent. Daarom sturen we hem naar de moskee. We
willen dat hij na het voortgezet onderwijs werk gaat zoeken. Hij moet aan
zijn toekomst denken. Dan kan hij ook gaan trouwen. En als we naar
Turkije teruggaan, zal hij -denk ik- meegaan en dan is het belangrijk dat hij
goed Turks kent en weet hoe alles bij Turkse mensen gaat."

Bovenstaande uit het Turks vertaalde, deels geparafraseerde, gespreksfrag-
menten zijn afkomstig uit twee van de in hoofdstuk 4 besproken interviews
die in het kader van het onderzoek plaatsvonden met de ouders van de
deelnemende leerlingen. In het eerste fragment is een van de moeders aan het
woord over de schoolopleiding van haar dochter, in het tweede geeft een van
de vaders zijn visie op de schoolopleiding van zijn zoon. De uiteenlopende
opvattingen en gezichtspunten van de betreffende ouders inzake het onder-
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wijs aan hun kinderen geven een goed beeld van de mate van diversiteit in de
groep van negenentwintig Turkse leerlingen en hun ouders die centraal staat
in het onderzoek waarover in dit boek wordt gerapporteerd.

Het is intussen wel algemeen bekend dat de onderwijspositie van Turkse
leerlingen in Nederland, in vergelijking met de positie van autochtone
leeftijdgenoten, ondanks allerlei stimulerende maatregelen nog steeds ongun-
stig is. De schoolprestaties van Turkse leerlingen zijn, evenals die van Marok-
kaanse, bovendien minder florissant dan die van leerlingen in het Neder-
landse onderwijs die tot andere etnische minderheidsgroepen behoren (zie
bijvoorbeeld Uiterwijk  1994 en Tesser  e.a.   1995).

In de westerse samenleving worden opleidingsniveau en diplomabezit als
belangrijke instrumenten voor het bereiken van persoonlijk en maatschappe-
lijk succes beschouwd. Uiteraard is men er zich van bewust dat er altijd
individuele verschillen in schoolsucces zullen zijn, maar de overtuiging dat
prestatieverschillen tussen leerlingen die veroorzaakt worden door het
lidmaatschap van sociale categorieen als sekse, sociaal-economisch milieu en
etnische groep, maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, heeft de laatste decennia
steeds meer terrein gewonnen. Na de in brede kring gevoerde discussies over
de gebleken ongelijke onderwijskansen voor kinderen uit verschillende
sociale milieus in de jaren zestig en zeventig en in de daarop volgende jaren
over sekse-gerelateerde kansenongelijkheid, staat op dit moment, en waar-
schijnlijk nog gedurende vele decennia, vooral de weinig rooskleurige school-
carridre van allochtone leerlingen centraal op de agenda. Ook de wetenschap
houdt zich, al dan niet in opdracht van de overheid, intensief met de laatstge-
noemde thematiek bezig, wat duidelijk blijkt uit het groeiende aantal onder-
zoeken en publikaties op dit terrein (zie voor een recent overzicht bijvoor-
beeld Almanak, 1995; Roetman & Van der Tuin-Noordermeer, 1996).

Het wetenschappelijk onderzoek naar de onderwijspositie van allochtone
leerlingen valt grosso modo in twee categoriefn uiteen. Ten eerste zijn er de

veelal grootschalige onderzoeksprojecten die tot doel hebben de onderwijsre-
sultaten en schoolloopbanen van allochtone leerlingen in verschillende
segmenten van het onderwijs in kaart te brengen. Object van onderzoek zijn
dan onder andere prestaties in de verschillende schoolvakken, gedrag en
werkhouding, doorstroomadviezen, doubleren, schoolverzuim en diplo-
mabezit. Dit type onderzoek heeft inmiddels een omvangrijk databestand

gegenereerd over de schoolloopbanen van allochtone leerlingen in het Neder-
landse onderwijs. Uit deze data blijkt dat Turkse kinderen, de groep waarin
we hier g€interesseerd zijn, al in de onderbouw een achterstand vertonen in
vaardigheden die in de schoolcontext uitermate relevant zijn. Zo blijken
Turkse kleuters in vergelijking met hun autochtone leeftijdgenoten een
aanzienlijke achterstand in het Nederlands te vertonen met name wat betreft
hun  kennis en begrip van woorden (zie bijvoorbeeld  De  Jong  e.a.,   1995).  In
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het verdere verloop van de basisschoolloopbaan lijkt de achterstand van
Turkse leerlingen eerder toe- dan af te nemen. Het meest in het oog sprin-
gend zijn de zwakke prestaties voor Nederlands, die tevens een aanzienlijk
effect hebben op de vorderingen in andere vakken waar Nederlands de
instructietaal is. Turkse leerlingen blijken ook dan nog veel problemen te
hebben met de algemene Nederlandse woordenschat en de vaktaalwoorden-
schat, alsmede met begrijpend lezen. In vergelijking met de taalvaardigheid
Nederlands is de achterstand van Turkse basisschoolleerlingen minder groot
voor rekenen en wiskunde. Dat laatste geldt echter nauwelijks voor die
onderdelen van het rekenonderwijs die een sterk verbaal karakter dragen
zoals wat ingewikkelder realistische rekenopgaven Foell, 1995; Uiterwijk &
Vallen, 1996). De ongunstige onderwijspositie van Turkse leerlingen op de
basisschool komt onder andere tot uitdrukking in het relatief grote aantal
doublures (Uiterwijk, 1994; Van der Leij e.a., 1995; Tesser e.a., 1995). Ook
de doorstroming van Turkse leerlingen van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs ligt zeker nog niet op het niveau van het landelijk
gemiddelde van Nederlandse leerlingen, maar er begint zich in dit opzicht
een lichte verbetering af te tekenen (Ministerie van Binnenlandse Zaken,
1993). De gemotiveerdheid waarmee veel Turkse leerlingen  aan het voortge-
zet onderwijs beginnen, kan echter overschaduwd worden door de ontdek-
king dat ze ook in dit onderwijs, waarvan de selectie voor en toelating tot de
verschillende niveaus toch via zo zorgvuldig mogelijke procedures zijn
georganiseerd, achterstanden vertonen ten opzichte van veel autochtone
medeleerlingen. Deze achterstand betreft vooral de vakken Nederlands en
wiskunde, maar evenals in het basisonderwijs heeft ook hier de zwakke
beheersing van het Nederlands negatieve gevolgen voor prestaties in een
aantal andere vakken (zie bijvoorbeeld Hajer & Meestringa, 1995). De
relatieve ondervertegenwoordiging van Turkse studenten in het hoger
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is tegen de achtergrond
van het voorgaande weliswaar verklaarbaar, maar is vanuit maatschappelijk
oogpunt te beschouwen als een ongunstige situatie.

In het tweede type onderzoek wordt, soms in combinatie met het eerstge-

noemde, gezocht naar factoren die de ongunstige onderwijspositie van
allochtone leerlingen kunnen verklaren. Studies naar verklaringen van
schoolsucces van allochtone leerlingen zijn echter veel minder talrijk. Dit
wordt waarschijnlijk enerzijds veroorzaakt door de aanhoudende vraag naar
actuele gegevens over het schoolsucces van deze leerlingen, anderzijds door
de grotere bewerkelijkheid van onderzoek naar verklarende factoren. Dat
laatste geldt in sterkere mate, wanneer factoren in het geding zijn waarbij een
eenvoudige of globale operationalisatie onmogelijk is. Het zoeken naar
bedoelde verklaringen betreft de laatste jaren met name het relatieve gewicht
en de invloed van de factor sociaal-economische status versus die van etnisch-
culturele achtergrond (zie bijvoorbeeld     Fase & Kleijer, 1996). Minder
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omstreden is de invloed van de factor migratie-achtergrond, geconcretiseerd
in bijvoorbeeld het aantal jaren onderwijservaring in Nederland, en de
invloed van de beheersing van het Nederlands. De taalvaardigheid Neder-
lands is een factor die ook ten aanzien van de schoolprestaties van allochtone
leerlingen in het voortgezet onderwijs veel gewicht krijgt toegekend. Een
ander variabelencluster dat met regelmaat in de literatuur opduikt, is dat van
school- en maatschappijkenmerken. Met name onderwijskenmerken krijgen
veel aandacht en blijken voor aanzienlijke variatie tussen scholen te zorgen,
maar hun rol in het schoolsucces van allochtone leerlingen is vooralsnog niet
eenduidig vastgesteld (vergelijk Meijnen & Riemersma, 1992; Tesser, 1993;
Tesser e.a., 1995).

De dieptestudie waarover in dit boek wordt gerapporteerd is niet uitgevoerd
om nog eens opnieuw te kunnen vaststellen dat de onderwijspositie van
Turkse leerlingen niet sterk is. Dat is inmiddels voldoende aangetoond,
recentelijk bijvoorbeeld nog door Mulder (1996). Wat wel met het onderzoek
wordt beoogd is om, in aansluiting bij onderzoek naar verklarende factoren,
gedurende de periode van de overgang van het basisonderwijs naar het voort-
gezet onderwijs de schoolloopbaan en de thuissituatie van een relatief kleine
groep Turkse leerlingen intensief te volgen, te beschrijven en te analyseren
teneinde meer inzicht te verkrijgen in de aard en mate van samenhang tussen
individuele kenmerken en achtergrondkenmerken van deze leerlingen
Beerlingkenmerken) en kenmerken van de door hen bezochte scholen (onder-
wijskenmerken) enerzijds en door hen behaalde schoolresultaten anderzijds.

Het onderzoek heeft een grote rijkdom aan gegevens opgeleverd. Er is
naar gestreefd om op basis daarvan een zo genuanceerd en zo compleet
mogelijk beeld samen te stellen van sociaal-culturele kenmerken en taalvaar-
digheidskenmerken van leerlingen en ouders. Ook zijn de scholen voor
primair en secundair onderwijs die de leerlingen bezocht hebben, zo uitge-
breid mogelijk geportretteerd. Deze leerling- en onderwijskenmerken zijn
vervolgens in verband gebracht met de onderwijsresultaten die de leerlingen
hebben behaald. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 is verslag gedaan van de

bevindingen.
Op basis van de analyses van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek

kan een aantal conclusies worden getrokken. Hieronder wordt allereerst een
zevental deelconclusies geformuleerd die worden gevolgd door een samenvat-
tende hoofdconclusie. Elke conclusie wordt voorzien van kort commentaar

en gerelateerd aan recente onderzoeksliteratuur.

* De sociaal-culturele kenmerken van de onderzochte Turkse leerlingen
hangen sterk samen met hun schoolsucces. Het gaat hierbij om een aantal
sociaal-culturele kenmerken die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar
wederzijds beinvloeden, namelijk etnisch-culturele en religieuze orialtatie,
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onderwijsondersteunend thuisklimaat, taalgebruik en taalbeheersing in het
gezin en aspiraties van de leerlingen met betrekking tot hun schoolcar-
ribre. De sociaal-economische variabelen opleidings- en beroepsniveau van
de ouders vertonen geen sterke samenhang met schoolsucces.

In het onderzoek is een groot aantal sociale, sociaal-economische en
etnisch-culturele kenmerken van de leerlingen en van de gezinnen waartoe
ze behoren geanalyseerd. De vaststelling dat opleidings- en beroepsniveau
van de ouders, twee indicatoren van de sociaal-economische status die in
onderzoek en debatten over ongelijke onderwijskansen veelvuldig op de
voorgrond treden, relatief weinig samenhang met schoolsucces laten zien,
is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat de Turkse onderzoeksgroep
op dit punt weinig differentiatie vertoont. Deze geringe differentiatie in
sociaal milieu doet zich niet alleen voor bij deze specifieke groep ouders,
maar is een kenmerk van de Turkse gemeenschap in Nederland als geheel
(Tesser, 1995).  Hoewel  in dit onderzoek een schaalindeling is gehanteerd
die 'aan de onderkant' redelijk differentieert, blijken de verschillen in
opleiding en beroep toch te klein om een substantiile samenhang op te
leveren met verschillen in schoolsucces (vergelijk Meijnen & Riemersma,
1992). Ook de relatief geringe omvang van de onderzoeksgroep speelt in
dit opzicht wellicht een rol. Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat binnen
het sociaal-culturele cluster van variabelen vooral twee andere groepen
kenmerken een belangrijke relatie vertonen met schoolsucces. Ten eerste
is dat de mate van onderwijsondersteunend gedrag van de ouders, een
kenmerk dat in het algemeen in theorieiin over sociaal milieu met oplei-
dings- en beroepsniveau in verband wordt gebracht (zie bijvoorbeeld
diverse bijdragen in Dronkers & Ultee, 1995). Ten tweede blijken de wil
en de bereidheid van Turkse ouders en kinderen tot participatie in de
Nederlandse samenleving, met behoud van de eigen etnisch-culturele
identiteit, samen te hangen met het schoolsucces van de leerlingen. Ook
de houding ten opzichte van het leren van de Nederlandse taal, voort-
vloeiend uit de oriantatie op de Nederlandse samenleving en het onder-
wijs, blijkt een rol te spelen. Het is overigens opvallend dat in het onder-
havige onderzoek de onderwijsaspiraties van de leerlingen redelijk parallel
lopen met de mate van onderwijsondersteunend gedrag door hun ouders.

Dronkers & De Graaf (1995) betogen dat de traditionele sociaal-
psychologische verklaring inzake samenhang tussen (autochtoon) gezins-
milieu en onderwijskansen, waarin aspiraties van ouders en leerlingen een
voorname rol spelen, steeds minder aantrekkelijk is geworden in vergelij-
king met de zogenoemde hulpbronnenverklaring. De reden daarvoor is
dat deze sociaal-psychologische verklaring een cirkelredenering dreigt te
worden: de verwachtingen van ouders komen voort uit de bekende
uitkomsten. De hulpbronnenverklaring wijst op middelen waarover
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ouders uit hogere sociale milieus kennelijk beschikken om hun eigen
aspiraties om te zetten in een vorm van handelen die het schoolsucces van
hun kinderen bevordert. Deze middelen kunnen betrekking hebben op
onder meer financi8le en culturele hulpbronnen, waarbij volgens genoem-
de onderzoekers de invloed van financiele bronnen de laatste jaren in elk
geval is afgenomen. Op het eerste gezicht lijken de conclusies van Dron-
kers & De Graaf (1995) minder goed toepasbaar op de aan het onderhavi-
ge onderzoek deelnemende Turkse leerlingen en hun ouders, omdat in
deze groep gezinnen weinig variatie in sociaal milieu bestaat. Toch
bevatten de besproken verklaringen elementen die licht kunnen werpen
op verschillen in sociaal-cultureel gezinsklimaat. Het sociaal-psychologi-
sche model benadrukt het belang van aspiraties van ouders, leerlingen en
ook leeftijdgenoten, en aangezien de genoemde cirkelredenering voorals-
nog niet lijkt Op te gaan voor Turkse leerlingen en de gezinnen waartoe

deze behoren, kan het belang van aspiraties en van verschillen tussen

gezinnen in dat opzicht waarschijnlijk overeind blijven. Maar ook de
hulpbronnenverklaring is zeker voor een deel van toepassing. De finan-
ciale verklaring is wellicht eerder een interetnische dan een intra-etnische
factor en is hier waarschijnlijk dan ook van minder belang. De culturele
hulpbronnen betreffen voornamelijk de dominante linguYstische en
culturele competenties en codes alsmede de bekendheid met de schoolcul-
tuur. Onafhankelijk van opleidings- en beroepsniveau is er in de Turkse
gezinnen uit het onderhavige onderzoek zeker verschil in motivatie en
concrete inzet tot verwerving en beheersing van deze competenties en
codes. Voor de Turkse ouders en kinderen die zich hierop daadwerkelijk
toeleggen vormt dit bovendien een extra krachtsinspanning, omdat hier
ook nog een etnisch-cultureel verschil overbrugd moet worden.

Een opmerkelijke constatering is dat zich in het onderhavige onder-
zoek sociaal-culturele verschillen tussen gezinnen voordoen die, in tegen-

stelling tot resultaten uit ander onderzoek, niet direct herleid kunnen
worden tot, c.q. gerelateerd kunnen worden aan verschillen in sociaal
milieu. Wellicht zijn de inspanningen die sommige Turkse ouders zich
willen getroosten om voor hun kinderen betere kansen te creEren dan zij
zelf hebben gehad, vergelijkbaar met de bekende voorbeelden van ouders
uit autochtone lage sociale milieus die actief naar opwaartse sociale
mobiliteit van hun kinderen streven (zie bijvoorbeeld Brands, 1992).

* De taalvaardigheid van de leerlingen, in termen van hun beheersing van
het Turks en het Nederlands, hangt sterk samen met de door hen behaal-

de onderwijsresultaten. Bij de meeste leerlingen ligt hun beheersing van
het Turks en het Nederlands op een vergelijkbaar niveau. Leerlingen met
een hoog taalvaardigheidsniveau in beide talen behalen betere school-
prestaties dan leerlingen met een laag taalvaardigheidsniveau.
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Door veel onderzoekers is al vastgesteld dat een goede beheersing van het
Nederlands, zeker van zogenoemde schoolse taalvaardigheden, voor
allochtone leerlingen een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces is.
Nederlands is niet alleen een van de kernvakken in het onderwijscurricu-
lum, maar fungeert bovendien in (nagenoeg) alle schoolvakken als instruc-
tietaal en als vaktaal (Hajer & Meestringa, 1995; Litjens, 1995). Het belang
van een goede taalvaardigheid Nederlands voor het behalen van schoolsuc-
ces is ook in het onderhavige onderzoek opnieuw nadrukkelijk naar voren
gekomen. In de verwerving van de taalvaardigheid Nederlands door de
deelnemende leerlingen blijkt vooral de woordenschat een probleemgebied
bij uitstek, een constatering die in overeenstemming is met uitkomsten
van veel ander onderzoek. Uitbreiding van de woordenschat van allochto-
ne leerlingen is een belangrijke stap tot vergroting van hun kansen op
schoolsucces (Appel & Vermeer, 1994; Verhallen, 1994; Verhallen &
Verhallen, 1994; Verhoeven & Vermeer,   1996).

De taalvaardigheid Nederlands blijkt in dit onderzoek bij veel leerlin-
gen samen te hangen met de taalvaardigheid Turks. Hieruit kan afgeleid
worden dat het van belang is om in de ontwikkeling van het Nederlands
van de leerlingen aan te sluiten bij de reeds aanwezige kennis in het
Turks. De opvatting die bij sommige onderzoekers, leraren en ook wel
beleidsverantwoordelijken heeft post gevat als zou verwerving en gebruik
van de etnische groepstaal schadelijk zijn voor het leren van de dominante
taal (vergelijk de veelvuldig over dit thema gevoerde discussies in bijvoor-
beeld het tijdschrift 'Samenwijs'), wordt door dit onderzoek niet onder-
steund. Ook uit ander onderzoek (bijvoorbeeld Aarts, 1994) blijkt dat
voor dit gedachtengoed geen empirische evidentie bestaat.

De onderzoekspopulatie van het onderhavige project laat echter ook
een klein aantal leerlingen zien dat vaardiger is in het Turks dan in het
Nederlands. Een redelijke beheersing van het Turks lijkt gezien het
bovenstaande derhalve misschien wel een noodzakelijke, maar zeker niet
altijd een voldoende voorwaarde voor een redelijke beheersing van het
Nederlands.

* De taalvaardigheid Turks en Nederlands van de leerlingen hangt sterk
samen met hun sociaal-culturele kenmerken.

In het onderzoek blijken leerlingen uit gezinsmilieus waarin algemene
ontwikkeling en onderwijsstimulering, participatie in de Nederlandse
samenleving en verwerving van het Nederlands een belangrijke plaats
innemen, vaak een hogere taalvaardigheid Turks en Nederlands te bezitten
dan leerlingen uit gezinnen waar minder aandacht aan deze zaken wordt
besteed. Ook in ander onderzoek naar de taalvaardigheid van Turkse
kinderen wordt gewezen op de rol van ouderlijke stimulering en motiva-
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tie van de leerling in de ontwikkeling van schoolse en functionele vaardig-
heden in het Nederlands en Turks (Aarts, 1994). Leseman (1989, 1993)
gaat uit van drie dimensies in de interacties tussen ouders en kinderen. De
eerste, kwantitatieve dimensie verwijst naar het aantal interacties en de
intensiteit ervan. De tweede dimensie betreft de cognitieve en linguistische
inhoud van het informele leren en de derde heeft betrekking op de
sociaal-emotionele en didactische kwaliteit. Van deze drie hebben volgens
Leseman de inhoudelijke en kwalitatieve dimensie het sterkste positieve
effect op linguistische en cognitieve groei. De verschillen tussen etnische
(en sociale) groepen zijn volgens Leseman (1993) vooral gelegen in de
besteding van tijd aan allerlei interacties en activiteiten rond geschreven
taal (vergelijk ook Kurvers & Vallen, 1995). Leseman (1993) wijst er ook
op dat er tussen allochtone gezinnen grote verschillen kunnen bestaan in
kwantiteit, inhoud en kwaliteit van de gezinsinteracties. De invloed van
taalcontact in het gezin wordt bevestigd door onderzoek van Verhoeven
& Vermeer (in voorbereiding), die significante verschillen in beheersing
van een aantal vaardigheden in het Nederlands vinden tussen jonge
Turkse kinderen uit gezinnen waar alleen Turks wordt gesproken ener-
zijds en kinderen uit gezinnen waar Turks en Nederlands of alleen
Nederlands wordt gebruikt anderzijds. Narain (1995) vindt vergelijkbare
resultaten voor het Papiamentu en Nederlands van Antilliaanse kinderen.

*  Kenmerken van de door de leerlingen bezochte scholen, in termen van de
samenstelling van de schoolpopulatie, leraarverwachtingen en effectiviteit
van het onderwijs, hangen niet significant samen met het schoolsucces van
de onderzochte Turkse leerlingen. Onderwijskenmerken kunnen wel
incidenteel een bijdrage leveren aan de verklaring van individuele verschil-
len in schoolsucces van leerlingen, wat zeker ook geldt ten aanzien van de
overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

In het onderzoek zijn de kenmerken van de participerende scholen
uitgebreid geanalyseerd en zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. De
basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs bleken een grote
variatie aan de dag te leggen zowel wat betreft uitgangspunten en doelstel-
lingen in het algemeen en het beleid ten aanzien van leerlingen met
onderwijsachterstanden als wat betreft visie op pedagogisch-didactische
afstemming van het onderwijs op de veranderde etnisch-culturele samen-

stelling van de leerlingenpopulatie.
Ondanks de gedetailleerde portretten die van de scholen samengesteld

zijn, kon nauwelijks samenhang tussen onderwijskenmerken en schoolsuc-
ces van leerlingen worden gesignaleerd, wat misschien ook deels verklaard
kan worden door het relatief kleine aantal (basis)scholen dat aan het
onderzoek deelnam. Deze bevinding sluit niettemin aan bij resultaten van



Conclusies en discussie 259

ander onderzoek waarin geconstateerd wordt dat factoren die verwijzen
naar verschillen tussen ouders en leerlingen veel beter in staat zijn de
samenhang met schoolvorderingen te voorspellen dan factoren die verwij-
zen naar verschillen in contexten, zoals onderwijskenmerken pronkers &
De Graaf, 1995; Weide, 1995). Een kanttekening hierbij is dat onder-
wijskenmerken op het niveau van de onderzoeksgroep misschien dan wel
geen goede voorspeller van schoolsucces zijn, maar dat de school waarop
een leerling zit of de leraar van wie hij les krijgt in individuele gevallen
natuurlijk een sterk stempel kunnen drukken op de schoolbeleving en het
prestatieniveau van leerlingen. Dit geldt in versterkte mate voor de
zwakkere leerlingen (Van der Leij e.a., 1995). De overgangsperiode van
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs vormt in dat opzicht zeker een
kwetsbare fase.

Op sommige basisscholen uit het onderzoek verloopt de samenwer-
king tussen Nederlandse groepsleraren en hun OET-collega's zeker niet
optimaal. Het is algemeen bekend dat dit probleem ook op veel andere
scholen speelt. Dat deze situatie niet in het belang is van de leerlingen,
moge duidelijk zijn. Bovendien kan hierbij ook sprake zijn van gemiste
kansen, omdat de functies van groepsleraren en OET-leraren comple-
mentair ten opzichte van elkaar zijn, zoals ook uit onderhavig onderzoek
naar voren komt. Het positieve voorbeeld van een van de basisscholen uit
dit onderzoek waar groepsleraar en leraren Turks regelmatig met elkaar
overleggen over hun onderwijs en een goede verstandhouding hebben
opgebouwd, maakt duidelijk dat dit wel van beide kanten veel inzet en
goede wil vergt.

* De rol van de moeder in de opvoeding van de Turkse kinderen uit dit
onderzoek is anders van aard dan die van de vader. De vader houdt zich
in principe bezig met de grote lijnen van de opvoeding, terwijl de moeder
dagelijks de feitelijke praktische opvoeding voor haar rekening neemt.
Hierdoor is de moeder in het algemeen ook intensiever betrokken bij de
schoolopleiding van de kinderen.

Aangezien met name de moeder sterk is betrokken bij de schoolopleiding
van haar kinderen, zijn juist hdir opleidingsniveau en taalvaardigheid
Turks en Nederlands van belang in het kader van de schoolloopbaan van
de kinderen. In de Eindhovense onderzoeksgroep is het opleidingsniveau
van een aantal moeders laag, is een flink aantal moeders analfabeet en is
bovendien het niveau van taalbeheersing, met name van het Nederlands,
gering. Een aanzienlijk aantal moeders is wel bereid om energie te steken
in de opleiding van hun kinderen, maar voelt zich daartoe slecht geaqui-
peerd.

Uit gesprekken van Kurvers & Lemmens (1992) met Turkse en
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Marokkaanse vrouwen die in Nederland zijn schoolgegaan, komt naar
voren dat deze vrouwen, die zelf inmiddels moeder zijn, destij(is de
actieve steun van hun eigen ouders -die tot de eerste generatie immigran-
ten behoren- met betrekking tot schoolse zaken zeer gemist hebben en
zich daardoor in vergelijking met Nederlandse leeftijdgenoten in een
uitzonderingspositie geplaatst voelden. Zij zijn enerzijds zelf dan ook
gemotiveerd om hun eigen kinderen te ondersteunen in hun schoolcar-
ribre en hen te helpen de Nederlandse taal te verwerven, maar willen
anderzijds daarbij graag begeleid worden door de school of in het kader
van bijvoorbeeld gezinsgerichte stimuleringsprogramma's. Ook uit ander
onderzoek blijkt dat onder Turkse moeders de behoefte aan hulp(midde-
len) om de cognitieve en linguYstische ontwikkeling van hun kinderen te
stimuleren sterk groeit (Eldering, 1993).

* In sommige gezinnen uit dit onderzoek wordt niet alleen de schoolcar-
ribre van jongens maar ook die van meisjes sterk gestimuleerd, wat wijst
op groeiende onderwijsemancipatie van Turkse meisjes in en vanuit het
gezin.

Het stereotiepe beeld van de opvoeding van Turkse meisjes is dat het
accent ligt op de voorbereiding op hun latere rol als echtgenote en
moeder. Hun schoolopleiding in Nederland zou door hun ouders als
minder belangrijk worden ervaren. Turkse jongens zouden daarentegen
door hun omgeving veel sterker gestimuleerd worden in hun schoolloop-
baan, in hun orientatie op de samenleving en wat betreft beroepsperspec-
tieven. Dit beeld wordt ook in een aantal gezinnen uit het onderzoek
aangetroffen, hoewel soms minder stereotiep dan hierboven is geschetst.
De terughoudendheid van Turkse ouders om hun dochters te stimuleren
tot participatie in de Nederlandse gemeenschap, lijkt ook te worden
ingegeven door de angst dat hen iets overkomt in een samenleving waar-
mee zij zelf niet goed bekend zijn (vergelijk Van der Leij e.a., 1991).

In sommige van de onderzochte gezinnen doen zich ook andere

overwegingen voor. Er zijn ouders die inzien dat hun dochters in de
Nederlandse samenleving net zo hard een goede opleiding en diploma's

nodig hebben als hun zonen. In dit verband zien we de laatste jaren ook
steeds meer Turkse meisjes in Nederland die een voorbeeldfunctie pan
vervullen 0runing-Hofland & Schouten, 1992; Feddema,     1992).    Deze
ontwikkeling wordt in het onderhavige onderzoek aardig gel[llustreerd
door de rol van de Turkse vrouw die als onderzoeksassistente de gezinsin-
terviews afnam. Zij is zelf van MAVO naar hoger beroepsonderwijs

opgeklommen en bleek mede daardoor voor de meisjes, hun zussen dn
hun moeders uit het onderzoek een interessante persoonlijkheid en
inspirerende gesprekspartner.
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* In het taalcontact met hun ouders gebruiken de leerlingen uit het onder-
havige onderzoek voornamelijk Turks, terwijl met vrienden en vriendin-
nen, maar vooral met broers en zussen, meestal Nederlands gesproken
wordt. De leerlingen hebben een positieve attitude ten opzichte van zowel
het Turks als het Nederlands, maar deze attitude heeft betrekking op
verschillende functies. Het Turks gaat, zeker naarmate de leerlingen ouder
worden, als markeerder van de 'eigen' Turkse emisch-culturele identiteit
fungeren, terwijl het Nederlands positief wordt gewaardeerd als potentieel
instrument voor opwaartse sociale mobiliteit.

Wanneer het taalcontactpatroon van de deelnemende leerlingen vergeleken
wordt met onderzoeksresultaten van een aantal jaren geleden (bijvoor-
beeld Polman, 1987; Van Hout e.a., 1989), valt op dat de taalkeuze in het
gezin wat betreft de interactie met ouders over de jaren heen weinig
veranderd is: er wordt overwegend Turks gesproken (zie ook Broeder &
Extra, 1995). Met broers en zussen wordt steeds meer Nederlands ge-
bruikt, vooral onder invloed van contacten in de wijk en op school.
Interessant is dat, in vergelijking met gegevens van vroegere datum, er een
lichte teruggang te bespeuren is in het gebruik van het Nederlands met
vrienden. De indruk bestaat dat de Turkse leerlingen er behoefte aan
hebben om door het gebruik van Turks in hun vriendenkring hun
gezamenlijke etnisch-culturele herkomst te benadrukken, wat bevestigd
wordt door hun positieve attitude tegenover het Turks als markeerder van
hun etnische identiteit. Ook Ozguzel (1994) constateert dat het Turks een
sterke positie inneemt in de communicatie tussen Turkse jongeren. Aarts
(1994) vindt bij Turkse leerlingen eveneens een positieve, maar functioneel
verschillend gerichte houding tegenover Turks en Nederlands.

Wanneer de in de voorgaande hoofdstukken vermelde onderzoeksresultaten
en de hierboven geformuleerde deelconclusies worden overzien, dringt zich
de volgende hoofdconclusie naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek
OP.

* De sociaal-culturele kenmerken en de taalvaardigheid Turks en Neder-
lands van de onderzochte Turkse leerlingen hangen sterk samen met het
schoolsucces dat deze leerlingen behalen in de periode van de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De sleutel rot
vergroting van het inzicht in de onderwijspositie van deze leerlingen is
niet zozeer gelegen in de afzonderlijke werking van deze factoren als wel
in hun onderlinge samenspel.

In de bespreking van de zeven deelconclusies is vooral ingegaan op een
aantal discussiepunten op de wetenschappelijke aandachtsgebieden waaraan
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de verschillende conclusies kunnen worden gerelateerd en op enkele
opvallende overeenkomsten en verschillen van de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek met de uitkomsten van ander onderzoek. Die
commentaren zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de bovenstaan-
de hoofdconclusie.

Uiteraard heeft het uitgevoerde onderzoeksproject ook zijn beperkingen.
Het onderzoek betreft een kleinschalige dieptestudie waarin negenen-
twintig Turkse kinderen, hun ouders en onderwijsgevenden van dichtbij
intensief zijn gevolgd. De bijdrage die dit onderzoek kan leveren aan de
inspanningen om de onderwijspositie van Turkse en andere allochtone
leerlingen te verbeteren, bestaat met name uit de indicatie dat het oorza-
kelijke patroon van verschillen in schoolsucces tussen Turkse leerlingen
onderling (wat tot nu toe zelden is onderzocht) er misschien anders uitziet
dan wanneer het de verschillen tussen Turkse en Nederlandse leerlingen
betreft (wat tot dusver meestal object van onderzoek is geweest). De
conclusie van dit onderzoek, dat het samenspel van sociaal-culturele
kenmerken en taalvaardigheid in dit opzicht cruciaal is, zou nader bestu-
deerd moeten worden, bij voorkeur door middel van verdere dieptestu-

dies. Daarbij zou speciaal aandacht kunnen worden besteed aan dimensies
die in het onderhavige onderzoek onderbelicht zijn gebleven of die
bijstelling behoeven. Ook zou het interessant zijn om de in het onderha-
vige onderzoek ontwikkelde sociaal-culturele profielen als zodanig of via
een operationalisering in een andere vorm (bijvoorbeeld uitgesplitst in
subvragen; zie voor de mogelijkheden daartoe Bijlage D als onafhankelijke
variabelen in het design op te nemen in plaats van of, wellicht beter, naast
meer traditionele SES-operationalisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt
van meer gedifferentieerde schaalindelingen zoals bijvoorbeeld de in dit
onderzoek ontwikkelde indeling. Vervolgens zouden de resultaten van
dergelijke dieptestudies ook in meer grootschalige researchprojecten
onderzocht kunnen worden.

De integratie van Turkse immigranten in Nederland, een proces dat een
actieve rol vraagt van meerderheids- en minderheidsgroep, is van het begin
af aan niet zo soepel verlopen als zij zelf en de Nederlandse samenleving
zich wellicht hadden voorgesteld. Om te voorkomen dat volgende genera-
ties geen aansluiting meer vinden bij de Nederlandse samenleving, wat als
een maatschappelijk echec zou moeten worden beschouwd, zal ernaar
gestreefd moeten worden om meer dan tot nu toe is gebeurd 'verborgen
talent' (Van Heek e.a., 1972) onder Turkse kinderen, Turkse ouders, maar
ook onder Nederlandse onderwijsgevenden en anderen te ontdekken en
tot ontwikkeling te brengen. Het is in dit verband bemoedigend dat
langzaam maar zeker meer Turkse jongeren hun weg in het onderwijs
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weten te vinden en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt hopelijk
weten te vergroten. Ook in het onderhavige onderzoek zijn voorbeelden
van dergelijke leerlingen gevonden die tot voorzichtig optimisme stem-
nnen.

De kinderen die in de twee fragmenten waarmee dit hoofdstuk opent
ten tonele zijn gevoerd, en ook alle andere Turkse kinderen die in dit
boek geportretteerd zijn, verschillen in vele opzichten van elkaar, zowel
individueel als qua achtergrondkenmerken. Het is duidelijk dat voor al
deze kinderen een goede schoolopleiding van groot belang is, met adequa-
te begeleiding en ondersteuning op die specifieke onderdelen waar dat,
zowel vanuit geformuleerde behoeften van de kant van het onderwijs als
van de kant van de Turkse gezinnen bezien, nodig is en wenselijk wordt
geacht.

Het pleidooi voor een meer actieve rol van allochtone ouders inzake
het onderwijs aan hun kinderen, dat doorklinkt in een aantal naar aanlei-
ding van het onderzoek geformuleerde conclusies, is uiteraard geenszins
bedoeld om de suggestie te wekken dat de verantwoordelijkheid sterker
bij hen komt te liggen wanneer het schoolsucces van hun kinderen tegen-
valt. Allochtone ouders dragen in dit opzicht niet meer en niet minder
verantwoordelijkheid dan autochtone ouders. Wat met dat pleidooi wel
beoogd wordt, is te wijzen op het belang van de beschikbaarheid en
beschikbaarstelling van ondersteuning en hulpmiddelen voor ouders die
een dergelijke meer actieve rol daadwerkelijk willen vervullen.

Tot slot kan er nog op worden gewezen dat uit het onderzoek
weliswaar naar voren is gekomen dat de attitude van Nederlandse en
Turkse onderwijsgevenden en hun bereidheid tot onderlinge samen-
werking geen grote samenhang vertonen met het schoolsucces van hun
leerlingen, maar dat deze onderwijskenmerken op een school wel zeer
bepalend kunnen zijn voor het klimaat waarin aan verbetering van de
onderwijspositie van allochtone leerlingen gestalte kan worden gegeven.
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Bijlagen



Bijlage I Instrumenten

Toelichting

In deze bijlage zijn ter informatie de instrumenten opgenomen die voor het in dit boek
beschreven onderzoek, al dan niet (mede) op basis van bestaande materialen, nieuw zijn
ontwikkeld c.q. samengesteld. Teneinde de omvang van de bijlage zo beperkt mogelijk te
houden, is de oorspronkelyke opmaak van de instrumenten weggelaten. In hoofdstuk 3 is
beschreven hoe de instrumenten tot stand zijn gekomen. De volgende instrumenten worden
hieronder achtereenvolgens gepresenteerd:
- vragenlijst ouders (blz. 277)

vragenlijst leerlingen basisonderwijs (blz. 284)
vragenlijst leerlingen voortgezet onderwijs (blz. 291)

- vragenlijst groepsleraren basisonderwijs (blz. 293)
vragenlilst leraren Turks basisonderwijs (blz. 298)
vragenlijst directeuren basisonderwijs (blz. 302)

- vragenlijst mentoren/conrectoren voortgezet onderwijs (blz. 305)
-  matched-guise-test (blz. 307)
-  attitudevragenlijst (blz. 308)

*******

VRAGENLUST OUDERS

Gegevens afname
Datunn
Naam informant(en)
Naam interviewer
Plaats/ruimte afname
Duur afname
Hoe verliep de afname,
In welke taal/talen stelde de interviewer de vragen 
Welke taal/talen gebruikte(n) de informant(en) 1
(Opmerkingen)

I Algemeen
Ouders van:
Gegevens onderzoekskind:
- geboortedatum

geboorteplaats
positie in kinderrij
nationaliteit
verblijfsduur in Nederland
remigratie (verleden; toekomst)

Algemeem vader/moeder
1 Geboortejaar
2         Geboorteland
3 Geboorteplaats (grote stad / kleine stad / platteland)
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42      In welke plaats in Turkije heeft u het langst gewoond? (grote stad / kleine stad /
plat:teland)

4b Hoe lang)

5        Verblijfsduur in Nederland (in jaren)
6a      In welke plaats in Nederland heeft u her langst gewoondi
6b Hoe lang?

7       Remigratie naar Turkije (periode)
8      Nationaliteit (en: plannen)
9       Beroep in Turkije
10      Beroep in Nederland
1la Heeft u een baan  ja / nee

1lb Zo ja, wat voor baan1
12 Lidmaatschap Turkse verenigingen, organisaties
13 Lidmaatschap Nederlandse verenigingen, organisaties
14a Heeft u een gelooP ja / nee
14b Zo ja, welk gelooP
14c Praktiseert u uw gelooP ja / nee
15 Kinderen: aantal, leeftijd(en)
16 Woonsituatie:

behuizing - eigen kamer onderzoekskind - inwonende personen - straat - wijk - mate
tevredenheid met situatie

II Persoonlijke geschiedenis en toekomstperspectief
Migratie: *uader/moeder
17      Waarom bent u naar Nederland gekomen;
18 Wat waren uw verwachtingen van Nederlandi
19    In hoeverre zijn uw verwachtingen uitgekomen? Wat is meegevallen en wat is

tegengevalleni
2Oa Bent u van plan om in Nederland te blijven, ja / nee

2Ob Waarom)

Onderwijservaring, opleiding, scboling: vader/moeder
2la Hebt u op school gezeten in Turki jeP ja / nee

2lb Zo ja, op welke school/scholen,

22a Hebt u op school gezeten in Nederland.i ja / nee

22b Zo ja, op welke school/scholen7

23a Hebt u in Nederland cursussen gevolgd? ja / nee

23b Zo ja, wat voor cursus(sen)?

Eruaringen basisondenvijs/voortgezet onderwijs in Nederland (per school): vader/moeder
24a Voelde u zich thuis op deze schooli ja / nee / neutraal

24b Waarom?
25      Wat is het belangrijkste wat u er geleerd heeft?
26 Wat heeft u er niet geleerd WaI U wel belangrijk had gevonden om te lereni
27a Wat waren de leukste vakkeni

27b Waarom.'

28a Aan welke vakken had u een hekel?

28b Waarom.>

29       Werd u thuis wel eens geholpen met huiswerk; altijd, meestal / af en toe / nooit
30      Zat u met buitenlandse kinderen in de klas  veel / enkele / geen
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31a Vond u dat de buitenlandse kinderen goed werden opgevangeni goed / redelijk /

slecht
3lb Waarom)
32a Heeft u extra taallessen Nederlands gehad op schoolF veel / enkele / geen

32b Zo ja, wat vond u daarvanP
33a Kreeg u op een andere manier bijles of extra begeleiding? ja / nee

33b Zo ja, hoa
34      Hoe vond u dat u door de leerkrachten werd behandeld (aandacht, beurten, hulp,

etc.)2

35      Heeft u op school onderwijs in de Turkse taal en cultuur gevolgd,
0 ja     0 nee, waarom niet 

36     Waren uw ouders benieuwd hoe het ging op school/praatten ze wel eens met de
leerkracht/gingen ze naar ouderavondeni ja / nee

Eruaringen cursussen in Nederland: vader/moeder
37a Hoe is de cursus (elk van die cursussen) bevalleni'

37b WaaromP

III Taalcontact

(Welke taal/talen,: keuze= Turks - Nederlands - beide - anders: ...)
Moedertaal, -talen: vader/moeder
38a Welke taal/talen heeft u vroeger thuis als klein kind geleerdP

38b Spreekt u die nog;
39a Welke wlen spreekt u nog meer?

39b Hoe goed spreekt u deze talen (mondeling, schriftelijk)?

Taalcontact met Turken: vader/moeder
40      Welke taal/talen spreekt u met uw

echtgenoot, -note (aanwezigheid, afwezigheid kinderen)
kinderen

- ouders (indien in Nederland)
broers/zussen (indien in Nederland)

- Turkse vriend(inn)en (indien in Nederland)
- Turkse kennissen in buurt, Eindhoven

4la Welke taal/talen spreekt u met oudere Turkse mensen/

4lb Waarom.>

42a Welke taal/talen spreekt u met jongere Turkse mensenP

42b Waarom?
43 Welke taal/talen spreken uw kinderen

-   met u
onder elkaar

-   met Turkse vriendjes
-   met Turkse familieleden (indien in Nederland)

44a Vindt u het goed als uw kinderen thuis Nederlands spreken? ja / nee

44b Waaromi
45 Welke taal/talen spreekt u met Turken

-   in Turkse winkels
-   in de moskee
-   op Turkse feesten

in Turkse (sport)verenigingen
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in een Turks ontmoetingscentrum
46      Welke taal/talen spreekt u in Nederlandse winkels met

-   uw kinderen
Turkse bekenden

47 Welke taal/talen spreekt u met Turkse collega'sP
48a Hoe houdt u contact met familieleden die in Turkije wonen,

0   Schrijft u hen? 0   Bellen zi j u?
0  Schrijven zij ui 0   Bezoekt u hen?
0   Belt u hell 0   Bezoeken zij u?

48b Hoe vaak 

49a Welke taal/talen spreekt u meestal in uw vrije tijd buitenshuis?

49b Waar1 In welke situatiesP

Taalcontact met Nederland(er)s: vader/moeder
50a Heeft u contacten met Nederlanders? veel / weinig / geen

50b Zo ja, met wie; Waari In welke situaties;

Media: vader/moeder
(Hoe vaak?: keuze = elke dag / 1x per week / minder dan 1x per week)
5la Leest u wel eens iets in het NederlandsP ja / nee

5lb Zo ja, wat' krant / tijdschrift / boek / folders, reclame / ...

51c Hoe vaak 

5ld Hoe komt u aan het leesmateriaali

52a Leest u wet eens iets in het Turks2 ja / nee

52b Zo ja, wat7 krant / tildschrift / boek / folders, reclame / ...

52c Hoe vaak 

52d Hoe komt u aan het leesmateriaa11

53a Kijkt u wel eens naar de televisie, ja / nee

53b Zo ja, in welke taal zijn de programme's die u meestal kiestP

53c Hoe vaakl

54a Kijkt u videoP ja / nee

54b Zo ja, in welke taal zijn de video's die u meestal kiest1

54c Hoe vaak;

55a Luistert u naar de radio  ja / nee

55b Zo ja, in welke taal zijn de programma's die u meestal kiest;

55c Hoe vaak,

56a Gaat u wet eens naar de filmi ja / nee
56b Zo ja, in welke taal zijn de films die u meestal kiesti

56c Hoe vaak;

IV Taalbeheersing

Taalbebeming: vader/moeder
57      Hoe goed vindt u dat u Turks

spreekt - verstaat - schrijft - leest
(keuze: zeer goed - goed - matig - slecht - zeer slecht)

58a Zou u graag beter Turks willen spreken? ja / nee
58b Waarom?
59      Hoe goed vindt u dat u Nederlands

spreekt - verstaat - schrijft - leest

(keuze: zeer goed - goed - matig - slecht - zeer slecht)
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6Oa Zou u graag beter Nederlands willen spreken  ja / nee
6Ob Waarom?
61           Kunt u van de volgende activiteiten zeggen of ze moeilijk of gemakkelijk voor u zijn.l

(gemakkelijk - moeilijk - lukt helemaal niet)
-   een nieuwsuitzending/journaal in het Nederlands begrijpen
-   een Nederlandse krant lezen
-   een gesprek voeren met een Nederlandse arts
-    een brief schrilven in het Nederlands

een formulier invullen in het Nederlan(is
-    een boek lezen of voorlezen in het Nederlands

62            Kunt u van de volgende activiteiten zeggen of ze moeilijk of gemakkelijk  voor u zijnp

(gemakkelijk - moeilijk - lukt helemaal niet)
-   een nieuwsuitzending/journaal in het Turks begrijpen
-   een Turkse krant lezen
-   een gesprek voeren met een arts in het Turks
-    een brief schrijven in het Turks

een formulier invullen in het Turks
een boek lezen of voorlezen in her Turks

63        Welke taal vindt u het moeilijkste, Turks of Nederlands, Of maakt het niet uit 
64      In welke taal voelt u zich het beste thuis 
65a Roept u wel eens andere personen te hulp bij het voeren van Nederlandse gesprekken

of het schrijven van Nederlandse brieven? ja / nee
65b Zo ja, wie'
66 Over welke onderwerpen spreekt u liever in het Turks en over welke liever in het

Nederlands?
67a Welke taal spreekt x (kind) het beste.

67b Waaraan kum u dat merkeni

V        Taalattitudes
Taalattitudes: vader/moeder
68a Welke taal vindt u mooier, Turks of Nederlandsi

68b Waarom)
69a Welke taal vindt u belangrijker, Turks of Nederlands)

69b Waarom?
7Oa Welke taal gebruikt u het liefsti

7Ob Waarom?
7la Vindt u het belangrijk om Turks te blijven beheersen, nu u in Nederland woont)

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
7lb Waarom?
72a Vindt u het belangrijk dat uw kinderen Turks leren?

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
72b Waarom?
73a Vindt u het belangrijk om zelf beter Nederlands te leren?

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
73b Waarom?
74a Vindt u het belangrijk dat uw kinderen Nederlands leren 

zeer belangrijk - belangrilk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
74b Waarom.)

75a Vindt u dat (alle) Turken in Nederland goed Nederlands moeten leren  ja / nee

75b Waaromp
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VI     Etniciteit / sociaal-culturele orilintatie
Etniscbe gemeenscbappen: vader/moeder
76a Tot welke emische gemeenschap rekent u zichzelff Tu / Ne / beide / geen
76b Waarom?
77      WaI doet u in/voor deze gemeenschap(pen)?
78a In welk land zou u het liefst willen wonen? Tu / Ne / neutraal

78b Waaromi
79 Hoe denkt u over Nederlanders en de Nederlandse gemeenschap 
80 Hoe denken Nederlanders volgens u over TurkenP
8la Tot welke gemeenschap wilt u dat x (kind) behoorti Tu / Ne / beide / geen
8lb Waarom?
8lc Hoe stimuleert u dat1

82 Tot welke gemeenschap denkt u dat x (kind) behoort? Tu / Ne / beide / geen
83a Gaar x (kind) naar de Koranschool  ja / nee
83b Waarom?

Feesten, vieringen: vader/moeder
84       Viert u Turkse feesten? ja / nee
85       Viert u islamitische feesteni ja / nee
86      Viert u Nederlandse feesten  ja / nee

VII Opvoe(ling, onderwijs en toekomstperspectief kind
Opuoeding: vader/moeder
87       Vertel eens (in grote liinen) wat x (kind) doet als hij/zi j uit school komt totdat hij/zij

naar bed gaat.
88a Krijgt x (kind) wel eens huiswerk mee  ja / nee
88b Zo ja, hoeveel dagen per week is x (kind) met huiswerk bezigP 1/2/3/4/5/6/7

88c Hoeveel tijd per dag7 (in minuten)
88d Op welk moment van de dag)
88e Hoe vaak helpt u x (kind) met huiswerk  altijd, meestal / af en toe / nooit

88f Waarom en zo ja, hoe;
89a Vindt u huiswerk goed/nodig? ja / nee
89b WaaromP
9Oa Bij welke taken moeten de kinderen thuis helpen)

90b Is dat verschillend voor uw zonen en dochtersP

90c Zo ja, wat is her verschil?

9la Heeft u Turkse boeken voor de kinderen in huis7 ja / nee

9lb Lezen de kinderen did ja / nee
91c Leest u de kinderen eruit voor; ja / nee
92a Heeft u Nederlandse boeken voor de kinderen in huisija / nee
92b Lezen de kinderen die, ja / nee

92c Leest u de kinderen eruit vood ja / nee
93a Vindt u het belangrijk dat x (kind) goede schoolresultaten behaaltP

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
93b Waaromi
94      Welke rol speelt uw godsdienst in de opvoedingP
95 Wie besteedt de meeste tijd aan de kinderen (voor schoolse zaken)P

vader / moeder / ...
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Basisondenuijs: vader/moeder
96a Waarom heeft u deze basisschool voor x (kind) uitgezocht 

0 dichrbij, buurtschool
0 meer Turkse, buitenlandse kinderen
0  school met religieuze identiteit
0 goede school (hoe Wist u daIP)
0 weinig buitenlandse kinderen
0 ...

96b Waarom?
97 WaI vindt u van islamitisch onderwijs 
98 Waarom heeft u x (kind) niet naar een islamitische basisschool gestuurdp
99a WaI is het belangrijkste dat kinderen volgens u op de basisschool moeten lerenP

99b Leren ze dat inderdaad op schooli ja / nee

99c Zo nee, waI doet u daaraan 

100a    Gaat x (kind) graag naar schooli ja / nee
10Ob   Zo nee, waI doet u daaraan?
1012    Vertelt x (kind) thuis over sch0012 vaak / soms / (bijna) nooit
10lb   Zo ja, wat vertelt x (kind) dan bijvoorbeeldi
102 Hoe vindt u dat het op school gaat met x (kind)  goed / redelijk / slecht

103a    Vindt u dat x (kind) op school goed wordt opgevangen  goed / redelijk / slecht
103b Waarom?
1042    Praat u wet eens met anderen over het onderwijs aan x (kind)1 ja / nee
104b   Zo ja, met wie?
105 Stel dat er met x (kind) een probleem is op school, Wat doet u dan 

1062    Gaat u wel eens naar de school van x (kind)7 ja / nee
106b   Zo ja, waarvoor?
107 Praat u wel eens met de

groepsleerkracht - leerkracht Turks (OET) - directeur
1082    Komt er wel eens een leerkracht op huisbezoek, ja / nee
108b   Zo ja, waarom;
108c Wie?
108d Hoe vindt u dati

109 Als u met een Nederlandse leerkracht/directeur praar, begrijpt u hem/haar dan goed 

goed / redelijk / slecht

Voortgezet onderwijs: vader/moeder
1102     Bent u op de hoogre van de verschillende mogelijkheden in het voortgezet onderwils 

ja / nee
110b   Zo ja, van wie weet u dat?
111 Naar welke school voor voortgezet onderwijs zou u willen dat x (kind) gaat;

VWO / HAVO / MAVO / LBO / .
112 Naar welke school voor voortgezet onderwijs denkt u dat x (kind) zal gaanP

VWO / HAVO / MAVO / LBO / ...
113 Wat is volgens u her belangrijkste dat kinderen in het voortgezet onderwijs moeten

leren?

114a    Zou u x (kind) liever in Turkije de middelbare school laten volgenP ja / nee
114b Waarom?
115 Wat vindt u ervan dat sommige Turkse ouders hun kind in Turkije op (de

middelbare) school doeng
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Taaionderwijs: vader/moeder
1162   Volgt x (kind) Onderwijs Turkse Taal (OET)? ja / nee
116b Waarom we12
116c Waarom niet?

117 Wat vindt u van het onderwijs Turks dat op school wordt gegeven?
118a    Krijgt x (kind) extra taallessen Nederlands op schooli ja / nee
118b   Zo ja, hoe.
118c Van wie,

Toekomstperspectief kind: vader/moeder
119 WaI zijn de belangrijkste waarden die u op uw kinderen wilt overbrengenP

120 WaI zou u graag willen dat x (kind) later wordtP

12la   Denkt u dat x (kind) evenveel kans heeft als Nederlandse kinderen om op school
goede punten te halen, ja / nee

12lb Waarom?
122a    Denkt u dat x (kind) evenveel kans heeft als Nederlandse kinderen om later werk re

vinden? ja / nee
122b Waarom?
1233 Wat voor toekomst wenst u voor uw kinderen?

123b    In welk land, Turkile of NederlandP
123c WaI kunt u zelf daartoe doenP

*******

VRAGENLIJST LEERLINGEN BASISONDERWIJS

Gegevens afname
Datunn
Voor- en achternaam kind
Jongen / meisje
Naam basisschool
Naam interviewer
Plaars/ruimte afname
Duur afname
Hoe verliep de afname?

(Opmerkingen)

I         Taalcontact
(Welke taal/taleni. keuze- Turks - Nederlands - beide - anders: ...)
Moedertaal, -talen
la      Welke taal spraken jouw ouders met jou toen jij klein was;
lb      Spreek je die nog?
2       En wat spreken ze nu meestal met je2

Taalcontact met Turken
3 Welke taal/talen spreek jij met jouw

-  vader

moeder
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broer(s) (aanwezigheid, afwezigheid ouders)
- zus(sen) (aanwezigheid, afwezigheid ouders)

opa/oma (indien in Nederland)
- oom/tante (indien in Nederland)

Turkse vriendjes / vriendinnetjes
- Turkse bekenden in buurt, Eindhoven

43 Welke taal/talen spreek je met oudere Turkse mensen 
4b Waarom.)
52 Welke taal/talen spreek je met jongere Turkse mensen)
5b Waarom 
6       Welke taal/talen spreken je ouders

-   met elkaar
met elkaar als jullie/jij erbij zijn/bent

-   met elkaar als jullie/jij er niet bij zijn/bent
7a      Mag je thuis Nederlands sprekenP ja / nee
7b Waarom?
8 Welke taal/talen spreek je met Turken

-   in Turkse winkels
-   in de moskee
-   op Turkse feesten
-   in Turkse (sport)verenigingen

in een Turks ontmoetingscentrum
9 Welke taal/talen spreek je in Nederlandse winkels met

-   je ouders
- broers/zussen
- Turkse bekenden

10 Welke taal/talen spreek je met andere Turkse kinderen op Nederlandse feesten, in
Nederlandse winkels, op school (aanwezigheid Nederlandse kinderen, afwezigheid
Nederlandse kinderen)?

1la Heb je wel eens contact met familieleden die in Turkije woneni

0   Schrijf je hen? 0   Bellen zij jouP
0  Schrijven zij jou; 0   Bezoek je hen;
0   Bel je hen; 0   Bezoeken zij jou 

1 lb Hoe vaak;

Taalcontact met Nederland(er)s
12      Heb je Nederlandse vriendjes/vriendinnetjes? veel / weinig / geen
13       Heb je meer Turkse of meer Nederlandse vriendjes/vriendinnetjes  Tu / Ne
14       Speel je wel eens met Nederlandse kinderen in de buurt? vaak / soms / nooit
15a Heb je contact met Nederlandse volwassenen (kennissen, buren, mensen Uit de straat);

veel / weinig / geen
15b Zo ja, met wie 

-

School

16 Met welke kinderen speel je in de pauze  Tu / Ne / Tu en Ne / ...
17 Met welke kinderen werk je het liefst in een groepieP Tu / Ne / Tu en Ne / ...
18a Naast wie zit je in de klas?

18b Naast wie zou je het liefst in de klas willen zitten,

19 Welke taal/talen spreek je met andere Turkse kinderen op sch0012 (aanwezigheid,
afwezigheid Nederlandse kinderen)
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20 Welke taal/talen spreek je met de Turkse leerkrachtP
in de klas - in de pauze

Media
(Hoe vaak?: keuze = elke dag / 1x per week / minder dan 1x per week)
2la Lees je in je vrile tijd wel eens iets in her Nederlands? ja / nee

21b Zo ja, war  krant / tijdschrift / boek / folders, reclame / ...

21c Hoe vaa10

2ld Hoe kom je aan het leesmateriaal?

21e Noem eens een Nederlands boek dat je mooi vindt.

22a Lees je in je vrije tijd wet eens iets in het TurksP ja / nee

22b Zo ja, wat,P krant / tildschrift / boek / folders, reclame / ...

22c Hoe vaak2

22d Hoe kom je aan het leesmateriaalP

22e Noem eens een Turks boek dat je mooi vindt.

23a Kijk le wet eens naar de televisie, ja / nee

23b Zo ja, zijn dat meestal Nederlandse of Turkse programma'sl Nederlandse / Turkse
23c Hoe vaak?

23d Wat is je favoriete Nederlandse televisieprogrammaP

23e Wat is je favoriete Turkse televisieprogrammai

24a Kijk je videoK ja / nee

24b Zo ja, zijn dat meestal Nederlandse of Turkse video 's  Nederlandse / Turkse

24c Hoe vaak;

24d Wat is je favoriete Nederlandse videoP

24e Wat is je favoriete Turkse video1

25a Luister je naar de radio, ja / nee
25b Zo ja, zijn dat meestal Nederlandse of Turkse radioprogramma's  Nederlandse /

Turkse
25c Hoe vaak;

25d Wat is je favoriete Nederlandse radioprogramma;
25e Wat is je favoriete Turkse radioprogramma 
26a Ga je wel eens naar de film2 ja / nee
26b Zo ja, zijn dat meestal Nederlandse of Turkse films  Nederlandse / Turkse
26c Hoe vaalcP

26d Wat is ie favoriete Nederlandse film2

26e Wat is je favoriete Turkse film 

r). II Taalbeheersing
Taalbebeersing
27      Hoe goed vind je dat je Turks

spreekt - verstaat - schrilft - leest

(keuze: zeer goed - goed - matig - slecht - zeer slecht)
28a Zou je graag beter Turks willen spreken? ja / nee
28b Waarom.)
29        Vind je dat je goed genoeg Turks spreekt om de Turkse les te kunnen volgen (begrijp

le alles  goed?),
30      Hoe goed vind je dat je Nederlands

spreekt - verstaar - schrijft - leest                                                                             '
(keuze: zeer goed - goed - matig - slecht - zeer slecht)

312 Zou je graag beter Nederlands willen spreken? ja / nee
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3lb Waarom?
32     Vind je dat je goed genoeg Nederlands spreekt om de lessen op school te kunnen

volgen (begrijp je alles goed))7
33       Kun je zeggen hoe moeilijk of gemakkelijk je het volgende vindt?

(gemakkelijk - moeilijk - lula helemaal niet)
-   een jeugdjournaal van de Nederlandse televisie begrijpen

een Nederlands tijdschrift lezen
aan een Nederlandse dokter uitleggen wat je mankeert

-    een brief schrijven in het Nederlands
een vragenlijst invullen in het Nederlands
een boek lezen of voorlezen in het Nederlands

34        Kun je zeggen hoe moeilijk of gemakkelijk je het volgende vindti
(gemakkelilk - moeilijk - lukt helemaal niet)
-   een kinderprogramma in het Turks op de televisie begrilpen
-   een Turks tijdschrift lezen
-   aan een dokter in Turkile uitleggen wat je mankeert

een brief schrijven in het Turks
een vragenlijst invullen in het Turks
een boek lezen of voorlezen in het Turks

35        Welke taal vind je her moeilijkste, Turks of NederlandsP Of maakt het niet uitP
36      In welke taal voel je je het beste thuisi
37a Vragen je ouders je wel eens om hulp als ze moeilijkheden met het Nederlands

hebben, ja / nee
37b Kun je voorbeelden geven van situaties waarin dat gebeurd is (school, thuis,

buitenshuis)?
38 Waarover spreek je liever in het Turks en waarover liever in het NederlandsP
39a Welke taal spreken je vader en je moeder het beste?

39b Waaraan kun le dat merken 

i III Taalattitudes

Taalattitudes
4Oa Welke taal vind je mooier, Turks of Nederlandsi

4Ob Waarom?
412 Welke taal vind je belangrijker, Turks of Nederlands;

4lb Waarom?
42a Welke taal gebruik je het liefst,

42b Waarom?
43a Vind je het belangrijk om Turks te leren?

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
43b Waarom?
44a Vind je het belangrijk om Turks te leren, ook nu je in Nederland woont 

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
44b WaaromP
45a Vind je het belangrijk om Nederlands te lerenP

zeer belangrijk - belangrilk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrilk
45b Waarom?
46a Vinden je ouders het belangrijk dat je Turks leert?

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
46b Waarom)
47a Vinden je ouders het belangrijk dat je Nederlands leert?
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zeer belangrilk - belangrilk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
47b Waarom?
48a Vind je het belangrijk dat je ouders Nederlands leren?

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
48b Waarom?

IV     Etniciteit / sociaal-culturele oriEntatie
Etniscbe gen:eenscbappen
49a Voel je je meer een Turks kind of een Nederlands kind? Tu / Ne / beide / geen
49b Waarom?
5Oa Ben je lid van een Turkse clubP ja / nee

50b Zo ja, van welke?
50c Waarom?
5la Ben je lid van een Nederlandse club? ja / nee

51b Zo ja, van welke,

51c Waarom?
52a In welkland zou je het liefst willen woneni Tu / Ne / neutraal

52b Waarom?

53       Hoe denk je over Nederlanders.i
54 Hoe denken Nederlanders volgens jou over TurkenF
55a Heeft jullie gezin een bepaalde godsdienst  ja / nee

55b Zo ja, welke?
55c Wat vind je daarvan?

56a Ga je/moet je naar de moskeeP ja / nee
56b Wat vind je durvan)

57a Ga je/moet je naar de Koranschool  ja / nee
57b Wat vind je daarvan,

Feesten, vieringen
58 Vieren jullie thuis Turkse feesten? ja / nee
59 Vieren jullie thuis islamitische feesten  ja / nee
60 Vieren jullie thuis Nederlandse feesteni ja / nee

V Opvoeding, onderwijs en toekomstperspectief
Opvoeding
61       Vertel eens (in grote lijnen) wat je doet als je uit school komt totdat je naar bed gaat.
62a Krijg je wet eens huiswerk meeP ja / nee
62b Zo ja, hoeveel dagen per week ben je met huiswerk bezig  1/2/3/4/5/6/7

62c Hoeveel tild per dag  (in minuten)
62d Op welk moment van de dag maak je dat huiswerk;
62e Waar maak je dat;
62f Helpen je ouders le wel eens met huiswerk, altijd, meestal / af en toe / nooit

62g     Waarom en zo ja, hoe?
632 Vind je huiswerk goed/nodie ja / nee
63b Waarom?

64a Waarmee moet je je ouders wel eens helpen;
64b En je broertjes en zusjes 

65a Hebben jullie Turkse kinderboeken in huis  ja / nee

65b Lees je die? ja / nee

65c Lezen je ouders daaruit voori ja / nee
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66a Hebben jullie Nederlandse kinderboeken in huisP ja / nee

666 Lees je dieP ja / nee

66c Lezen je ouders daaruit voor, ja / nee
67a     Vind je het belangrijk om op school goede punten te halen?

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
67b Waarom?
68a Vind je her belangrijk om hard te werken om op school iets te bereiken 

zeer belangrijk - belangrijk - neutraal - onbelangrijk - zeer onbelangrijk
68b Waarom)
69 Wie bemoeit zich het meeste met hoe het op school met je gaat  vader / moeder / ...

Basisonderu,ijs
70a Waarom hebben je ouders deze basisschool voor le uitgezocht,

0  dichtbij, buurtschool
0 meer Turkse, buitenlandse kinderen
0  school met godsdienstlessen
0 goede school
0 weinig buitenlandse kinderen
0

7Ob Waarom?

71      Hoe gaat het op school met jeP goed / redelijk / slecht
72a Ga je graag naar school? graag / gewoon / niet graag
72b WaaromP
73a Wat vind je de leukste vakkenp

73b WaaromP
74a Aan welke vakken heb je een hekel?
74b WaaromP
75      Wat vind je het moeilijkste op school?
76      Kun je goed met de meester/juf opschietenP
77a Vind je de school waarop je zit een geschikte school voor Turkse kinderen.

77b Waarom?
78a Vertel je thuis over sch0011 vaak / soms / (bijna) nooit

78b Zo ja, waI vertel je dan bijvoorbeeld?
79      Stel dat er met jou een probleem is op school, wat doen je ouders dan 
8Oa Gaan je ouders wel eens naar jouw sch0012 ja / nee
80b Zo ja, waarvoor?
80c Wie gaat erP
8Od Wie doet het woord?
80e Moet je daar wet eens bij helpen;
8la Komt de meester/juf wel eens bij jullie op huisbezoek? ja / nee
8lb Zo ja, hoe gaat dat dan (taal, hulp e.d.)P
82 Moeten andere kinderen jou veel helpen op school of help jilmeer andere kinderenP
83a Krijg je extra hulp van schoolija / nee
83b Zo ja, door wie;
83c Waarvoor?

Voortgezet onderwijs
84a Naar welke school voor voortgezet onderwils zou je zelf willen gaan?

VWO / HAVO / MAVO / LBO /...
84b Waarom?
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85a Naar welke school voor voortgezet onderwils denk je dat je zult gaan,

VWO / HAVO / MAVO / LBO /...
85b Waarom?
86a Naar welke school voor voortgezet onderwijs zouden je ouders willen dat je gaatP

VWO / HAVO / MAVO / LBO / ...
86b WaaromP
87a Zou je liever in Turkije naar de middelbare school gaan? ja / nee

87b Waarom?

Taalonderwijs
88a Volg je Turkse les? ja / nee

88b Waarom weli
88c Waarom niet 

89a Knig je extra taallessen Nederlands op schooli ja / nee

89b Zo ja, van wie1
89C Wanneer?

Toekomstperspectiefkind
90 Wat vinden jouw ouders dat jij later moet weten/kunneni
91      Wat wil le later worden,
92a Denk je dat jij evenveel kans hebt als Nederlandse kinderen om op school goede

punten te halen  ja / nee
92b Waarom?
93a Denk je dat jij evenveel kans hebt als Nederlandse kinderen om later werk te vinden?

ja / nee
93b Waarom1
94a Wil je later in Nederland wonen en werken of in Turkije  Nederland / Turkije

94b Waarom.)

s VI Gezinsportretten
95      Ik heb nu nog 66n vraag en die is belangrilk

Ik geef je een papier waarop vier soorten gezinnen staan. Ik lees je dat even voor en
jij moet goed meelezen. Als ik dan klaar ben, moet je mij zeggen op welke van de vier
gezinnen jullie gezin het meeste lijkt: gezin A, gezin B, gezin C of gezin D. O.k.1

Gezin A:
Mijn ouders zijn in Turkije naar school gegaan, maar hebben veel moeite met lezen en

schrijven in het Turks.
Het Nederlands kunnen ze niet zo goed spreken en niet schrijven en lezen.
Ze kunnen me niet met huiswerk helpen en komen weinig op school.
Ze vinden godsdienst belangrijk voor henzelf en voor hun kinderen.
Ze zijn heel aardig, maar wet streng.
Ze willen later graag terug naar Turkije.

Gezin B:
Mijn ouders zijn in Turki je naar school gegaan en kunnen lezen en schrijven in het Turks.
Het Nederlands kunnen ze een beetje spreken, maar met lezen en schrijven hebben ze veel
moeite.
Ze kunnen me niet zo goed met huiswerk helpen en komen maar af en toe op school.
Ze vinden godsdienst belangrijk voor henzelf en ook wel voor hun kinderen.
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Ze zijn heel aardig, maar wel een beaje streng.
Ze willen later waarschijnlijk wel terug naar Turkije.

Gezin C:
Mijn ouders ziin in Turkije en/of Nederland naar school gegaan en kunnen goed lezen en
schrijven in het Turks.
Het Nederlands kunnen ze goed spreken, maar met lezen en schrijven hebben ze soms nog
wet moeite.
Ze helpen me af en toe met huiswerk en komen regelmatig op school om te vragen hoe het
met mij gaat.
Ze vinden godsdienst wel belangrijk, maar school vinden ze belangrijker voor hun kinderen.
Ze zijn heel aardig en niet erg streng.
Ze weten nog niet of ze later teruggaan naar Turkile, maar ik denk van niet.

Gezin D:
Mijn ouders zijn vooral in Nederland naar school gegaan. Ze spreken, lezen en schrijven goed
in het Turks, maar ook het Nederlands kunnen ze goed spreken, lezen en schrijven.
Ze helpen me regelmatig met huiswerk en komen best wet vaak op school om te vragen hoe
het met mij gaat.
Ze vinden godsdienst niet zo belangrijk voor henzelf en voor hun kinderen. Dat we het goed
doen op school vinden ze belangrijker.
Ze zijn heel aardig en niet streng.
Ze gaan later niet terug naar Turkije, denk ik.

*******

VRAGENLIJST LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Gegevens afname
Datum
Nummer en naam leerling
Naam school voor voortgezet onderwijs
Klas
Naam interviewer
Plaats/ruimte afname
Duur afname
Verloop afname
(Opmerkingen)

la        Vorig jaar is besloten naar wat voor school voor voortgezet onderwijs jij zou gaan.
Hoe is dat precies gegaan; Wie heeft/hebben die beslissing genomeni

1b      Was het wat jij graag wilde'
lc      Ben je er nu nog tevreden over,I
2        Hoe was het om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan? Keek je

ernaar uit of vond je het vervelend 
3        In het voortgezet onderwils gaat het er anders aan toe dan op de basisschool. Heb je

daar moeite mee of niet2 Leg eens uit.
42      Hoe gaar het nu met je op deze sch0012
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4b      Voel je je hier thuis 
k       Wat vind je leuker dan op de basisschoolP
4d      Wat vind je minder leuk dan op de basisschooli
4e      Waar heb je problemen mee?
4£      Wat is je meegevallen?
4g      Wat is je.tegengevallen,
4h      Ga je graag naar schoolP

4i       Vind je deze school een goede school voor Turkse kinderen, Waarom wel/nietP
4j      Zou je liever in Turkije naar school zijn gegaanP Waarom wet/niet;
52      Met welke vakken heb je problemen,
5b      Wat zijn dat voor problemen?
5c      In welke vakken ben je goed?
6a Welke vakken vind je leuk? Waarom?
6b Welke vakken vind je vervelend  Waarom?
7       Vind je het belangrijk om goede cijfers te halen? Waarom wel/niet?
83        Blijf je wel eens weg van school, terwijl je eigenlijk les hebt 
8b Hoe vaal( 
Bc Waaromi
8d       Wat doe je dan in die tijd  (weten je ouders dat dan of vertel je ze dat niet,)

92       Vind je het leuk dat je zoveel verschillende leraren hebt; Waarom wel/niet 
9b      Kun je met alle leraren goed overweg? Met wie wel en met wie niet en waaromP
10   Doe je mee/mag je meedoen aan activiteiten die de school buiten schooltijd

organiseert (b.v. schoolkamp, schoolexcursie)  Waarom wel/niet 
1la Maak je je huiswerk 
1lb Krijg je thuis voldoende gelegenheid om huiswerk te maken?

llc Vind je het leuk om huiswerk te maken? Waarom wel/niet7

ltd Wanneer maak je je huiswerk en hoeveel tild besteed je eraan 

11e Waar maali je je huiswerk2 Kun je daar goed werken;
1lf      Word je geholpen met je huiswerkP Zo ja, door wie en hoe gaat dat 
11g       Weet je goed hoe je huiswerk moet maken en hoe je proefwerken moet voorbereiden 
11h Maak je met andere kinderen samen je huiswerkP

12a Heb je vrienden en vriendinneni

12b Zijn dat dezelfde als op de basissch0012

12c Zijn jouw vriend(inn)en Turkse, Nederlandse of andere kinderen;

13a Bij welk groepje kinderen sta je meestal in de pauze,

13b Wat doen jullie dan?

14 Met welke kinderen werk le het liefste in een groepjeP
15a Hoe gedraag jij je / Hoe ben je in de klas (beurten, vragen stellen, enz.)2

15b Vind je dat je genoeg aandacht krijgt?

16       Krijg je extra hulp bij bepaalde vakken? Zo ja, van wie en hoe gaat dat?
17       Krijg je extra lessen Nederlands als tWeede taal? Zo ja, van wie en hoe gaat dat 
18      Doe je mee aan het vak TurksP

indien nee: waarom niet?
indien ja: vind je dat leuk? Moet het van je ouders2

19      Kun je goed overweg met je klasgenoten?
20a Word je gepest op school?

20b Zo ja, door wie2
20c Waarmee word je gepest  Weet je waarom)

-

2Od Denk je dat dat soms te maken heeft met discriminatie of speelt dat geen rol?
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2la Vragen je ouders wel eens hoe het op school gaat 
21b Komen je ouders regelmatig op schoolP

-   ouderavonden: ja / nee
om iets te bespreken: ja / nee

22      Wat doe je na school en in de weekends meestal; (hobby's, clubs, stad e.d.)
23a Ben je sinds je in het voortgezet onderwijs zit meer of minder Turks gaan spreken;

Met wie? Hoe komt dati
23b Wat spreek je met andere Turkse leerlingen op schoo12 (aan-, afwezigheid Nederlandse

leerlingen)
23c Lees je in je vrije tijd meer of minder Turks/Nederlands dan toen je op de basisschool

zat?

23d Kijk je meer of minder naar de Turkse/Nederlandse televisie/video's dan toen je op

de basisschool zatP
24a Vind je dat je goed genoeg Nederlands spreekt om de lessen op school te kunnen

volgenP En om huiswerk en proefwerken te makenP
Wat vind je nog lastig in het Nederlands,

24b Kun je goed genoeg Nederlands lezen en begrijpen om hoofdstukken in boeken te

lezen, vragen en opdrachten te mal(en, aantekeningen van de leraren op het bord over
te nemen?
Wat vind je nog lastig in het Nederlands 

25a Denk ie dat je overgaat?
25b Naar welk 'type' voortgezet onderwijs ga je na de brugklas, denk je?

25c Denk je dat je de school zeker zult afmaken, Waarom wet/niet;

26      Wai wil je later wordenP
i 27 Wil je later in Nederland wonen en werken of in Turki je2 Waaromi

28      Wit je nog iets over je 'situatie' hier op school kwijt;

*******

VRAGENLIJST GROEPSLERAREN BASISONDERWIJS

Algemene gegevens
Naam leerkracht
Naam basisschool

Gegevens leerkracht
1        In welk jaar bent u geboren?
2 Sinds wanneer werkt u als leerkracht in het basisonderwijs?
3 Welke opleidingen heeft u gehad.) (voltooid / niet voltooid)
4        Zijn er perioden geweest waarin u niet als leerkracht heeft gewerktP

0 nee   0 ja: van ... tot ...
5 Sinds wanneer geeft u les aan deze basisschool 
6 Hoeveel ervaring heeft u naar uw eigen oordeel in het lesgeven aan allochtone

leerlingen2
zeer veel - veel - redelijk - weinig - zeer weinig

7       Heeft u (nascholings)cursussen gevolgd op het gebied van onderwijs aan allochtone
kinderenP
0 nee   0 ja, namelijk de volgende: ...

8       Heeft u andere (nascholings)cursussen gevolgdP
0 nee   0 ja, namelijk de volgende:...
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9       Welke talen spreekt u en op welk niveau (zeer goed, goed, matig, een beetle)1

Gegevens groep 8
Lesrooster
10       Zou u hieronder in het eerste schema willen invullen hoe het lesrooster voor groep

8 eruit ziet? Wanneer het lesrooster voor de Turkse leerlingen anders is, kum u dat
in het tweede schema invullen. [schema's: maandag-vrildag, ochtend/middag]

Leerboeken en leermiddelen
11 Welke leerboeken en leermiddelen gebruikt u ten behoeve van alle leerlingen in groep

8?

Nederlandse taal: ... Wereldorientatie: ...
Rekenen: ... Overige vakken: ...

12 Welke leerboeken en leermiddelen gebruikt u speciaal ten behoeve van de allochtone
leerlingen in uw klas)
Nederlandse taal: ... WereldoriEntatie: .
Rekenen: ... Overige vakken: ...

13       Als u speciale of aanvullende leerboeken en leermiddelen gebruikt voor de Turkse
leerlingen in uw klas, witt u die dan hieronder per schoolvak vermelden? Her kan
hierbij ook gaan om materialen die u zelf heeft gemaakt.

Nedeylandse tdal
14            Wat zijn uw einddoelen  (s.v.p. kort omschrijven) voor de autochtone leerlingen in uw

groep waI betreft taalvaardigheid Nederlands (spreken, luisteren, schrijven en lezen)1
Met andere woorden: hoever wilt u met deze leerlingen aan het einde van de
basisschool gevorderd zijn;
Spreken: ... Schrilven: ...

Luisteren: ... Lezen: ...

15          Wat zijn uw einddoelen (s.v.p. kort omschrijven) voor de allochrone leerlingen in uw
groep waI betreft taalvaardigheid Nederlands (spreken, luisteren, schrilven en lezen)1
Met andere woorden: hoever wilt u met deze leerlingen aan het einde van de
basisschool gevorderd zijn?
Spreken: ... Schrijven: ...

Luisteren: ... Lezen: ...

16      Vindt u het belangrilk dat allochtone leerlingen uit uw groep het Nederlands even
goed (leren) beheersen als autochtone leerlingen,
0 nee, omdat: ... 0 ja, omdat: ...

17         Besteedt u in uw klas op een specifieke manier aandacht aan onderwijs Nederlands als
tweede taal voor allochtone leerlingen,
0  nee, omdat: ...
0   ja: ...

Voor welke leerlingen gebeurt daO
Doet u dat zelf of doet iemand anders datp
Wanneer gebeurt dat
Hoeveel uren per weekP
WaI is de inhoud ervanP
Gebruikt u daarvoor specifieke bestaande of zelf ontwikkelde leermiddelen,

OET
18 Hoeveel Turkse kinderen uit uw groep volgen enigerlei vorm van OET?
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19 Wanneer volgen de betreffende leerlingen OET  onder schooltijd - na schooltijd
20      Hoeveel uren OET krilgen deze leerlingen per weekP
21 Welke vakken missen de Turkse leerlingen uit uw groep meestal tijdens de uren dat

ze OET krijgenP
0  Nederlandse taal 0 expressievakken
0 rekenen 0 godsdienst
0 zaakvakken 0 gymnastiek

22       Wordt de gemiste (leer)srof op de een of andere wilze ingehaald,
0  nee

0   ja, namelijk door middel van
0 extra huiswerk
0 bijwerken na schooltijd
0 bijwerken onder schooltijd (door wiei)
0 herhaling van de behandelde stof tijdens de les
0 extra beurten in de klas
0 anders, namelijk ...

23      Stemmen de OET-leerkracht en u het reguliere onderwijs en het OET op elkaar af.
0 nee, omdat: ... 0 ja, namelijk door middel van: ...

24      Hoe vaak voert u overleg met de OET-leerkracht 
iedere week - 2x per maand - 1x per maand - zelden - nooit

25        Vindt u het belangrijk dat de Turkse leerlingen uit uw groep het Turks goed (leren)
beheersen;
0 nee, omdat: ... 0 ja, omdat: ...

Intercultured Ondenvijs
26      Schenkt u in uw Was aandacht aan aspecten van Intercultureel Onderwijsi

0  nee, omdat: ...
0   ja, door middel van:

0 activiteiten binnen 66n of meer vakken: welke vakken/activiteiten2
0 projecten: welke projecten (kort omschrilven),
0 anderszins, namelijk door: ...

Milieu
27        Bestaan er in uw klas verschillen tussen autochtone leerlingen uit zogenaamde lagere

sociale milieus en autochIone leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft
schoolsucces in het algemeen7
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

28        Bestaan er in uw klas verschillen tussen autochtone leerlingen uit zogenaamde lagere
sociale milieus en autochtone leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft
beheersing van de Nederlandse standaardtaal 
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

29        Bestaan er in uw klas verschillen tussen autochtone leerlingen uit zogenaamde lagere
sociale milieus en autochtone leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft gedrag
in de klas?
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

30     Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse leerlingen uit zogenaamde lagere
sociale milieus en Turkse leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft schoolsucces
in het algemeenP
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

31       Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse leerlingen uit zogenaamde lagere
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sociale milieus en Turkse leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft beheersing
van de Nederlandse standaardtaal 
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

32     Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse leerlingen uit zogenaamde lagere
sociale milieus en Turkse leerlingen uit hogere sociale milieus war betreft gedrag in de
klas)

0 nee   0 ja, dat blijkt uit:
33          Indien er in uw klas verschillen bestaan voor wat betreft schoolsucces, beheersing van

het NederlancIs en gedrag in de klas tussen autochtone kinderen uit lagere en hogere
milieus, waardoor worden deze verschillen volgens u dan veroorzaakt 

34          Indien er in uw klas verschillen bestaan voor wat betreft schoolsucces, beheersing van
het Nederlands en gedrag in de klas tussen Turkse kinderen uit lagere en hogere
milieus, waardoor worden deze verschillen volgens u dan veroorzaaktP

Sekse

35          Bestaan er in uw klas verschillen tussen autochtone  ongens en autochtone meisjes wat
betreft schoolsucces in het algemeen?
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

36          Bestaan er in uw klas verschillen tussen autochtone jongens en autochtone meisjes wat
betreft beheersing van de Nederlandse Standaardtaal 

O nee   O ja, dat blijkt uit: ...
37            Bestaan er in uw klas verschillen tussen autochtone jongens en autochtone meisjes wat

betreft gedrag in de klas?
0  nee       0  ja,  dat  blijkt  uit:   .

38        Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse jongens en Turkse meisies wat betreft
schoolsucces in het algemeen 
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

39        Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse jongens en Turkse meisjes wat betreft
beheersing van de Nederlandse standaardtaa12
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

40        Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse Jongens en Turkse meisjes waI betreft
gedrag in de klas,
O nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

41          Indien er in uw klas verschillen bestaan voor waI betreft schoolsucces, beheersing van
het Nederlands en gedrag in de klas tussen autochtone iongens en meisies, waardoor
worden deze verschillen volgens u dan veroorzaaktP

42          Indien er in uw klas verschillen bestaan voor wat betreft schoolsucces, beheersing van
het Nederlands en gedrag in de klas tussen Turkse jongens en meisies, waardoor
worden deze verschillen volgens u dan veroorzaakti

Ruimte voor aanvullende opmerkingen in verband met verscbillen in scboolsucces tussen
autocbtone kinderen en allocbtone (met name Turkse) kinderen

VRAGENLIJST OVER ... (naam leerling),
in te vullen door de leerkracht van groep 8

Profiel leerling
la       In welke categorie zou u deze leerling plaatsen, als u een totaal beeld van hem/haar
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zou moeten geven?
zeer goede leerling - goede leerling - matige leerling - zwakke leerling - zeer zwakke
leerling

1b Waar blijkt dat uit?
2a       Welke vorm van vervolgonderwijs acht u het meest geschikt voor deze leerling.i

VWO - HAVO - MAVO - LBO (welke vorm2)- anders, namelijk...
2b      Wilt u uw keuze hieronder nader motiveren?
3       Uw antwoord op de volgende subvragen gelieve u aan te kruisen op een vijfpunts-

schaal. Deze leerling is
*    zeer ijverig - ijverig - gewoon - lui - zeer lui
*   zeer zelfverzekerd - zelfverzekerd - gewoon - onzeker - zeer onzeker
*     sociaal zeer vaardig - sociaal vaardig - gewoon - weinig sociaal vaardig - zeer weinig

sociaal vaardig
*    zeer leergierig - leergierig - gewoon - weinig leergierig - zeer weinig leergierig
*   een echte doorzetter - een doorzetter - gewoon - niet echt een doorzetter - geen

doorzetter
*   zeer intelligent - intelligent - gewoon - niet echt intelligent - niet intelligent

4      Uw antwoord op de volgende subvragen gelieve u aan te kruisen op een vijfpunts-
schaal. Deze leerling werkt
* zeer geconcentreerd - geconcentreerd - gewoon - ongeconcentreerd - zeer

ongeconcentreerd
*   zeer nauwkeurig - nauwkeurig - gewoon - onnauwkeurig - zeer onnauwkeurig
*   zeer zelfstandig - zelfstandig - gewoon - onzelfstandig - zeer onzelfstandig
* zeer gestructureerd - gestructureerd - gewoon - ongestructureerd - zeer

ongestructureerd
*   zeer netjes - netjes - gewoon - slordig - zeer slordig

5a      In hoeverre neemt deze leerling zelf initiatieD
heel veel / veel / matig / weinig / heel weinig

5b      In hoeverre denkt deze leerling creatieP
heel creatief / creatief / matig / niet erg creatief / niet creatief

5c      Hoe is het werktempo van deze leerling?
zeer snel / snel / matig / langzaam / zeer langzaam

5d      Kan deze leerling goed met andere kinderen samenwerken 
zeer goed / goed / matig / slecht / zeer slecht

5e      In hoeverre 'doet deze leerling mee in de klas'P Met andere woorden: in hoeverre is
deze leerling betrokken bij wat er in de Was gebeurt7
heel betrokken / betrokken / gewoon / weinig betrokken / heel weinig betrokken

Profiel ouders
6           Hoe is de betrokkenheid van de ouders van deze leerling met betrekking tot de school

als geheel, zeer groot / groot / matig / gering / zeer gering
7          Hoe is de betrokkenheid van de ouders met betrekking toI de schoolvorderingen van

hun kind  zeer groot / groot / matig / gering / zeer gering
8       Waarin zijn de ouders van dit kind vooral geTnteresseerd (in welke vorderingen)2

Nederlandse taal - Turkse taal - rekenen - zaakvakken - expressievakken - godsdienst -
gymnastiek - werkhouding - sociale omgang met leerkracht - sociale omgang met
klasgenoten - anders, namelijk ...

9       Hoe uit zich de betrokkenheid van de ouders met betrekking tot de school en de
schoolloopbaan van hun kind 
0 kind aanzet'ten toI het maken van huiswerk
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0   scheppen van een gunstige 'omgeving' voor het maken van huiswerk
0  concrete hulp bij huiswerk
0  bezoeken van algemene ouderavonden
0    bezoeken van door school georganiseerde gesprekken tussen leerkracht en ouders

over kind
0   zelf leerkracht benaderen om over het kind te praten
0 ouderparticipatie (werkgroepen, activiteiten)
0 anders, namelijk ...

1Oa Hoeveel keer per jaar gaat u normaal gesproken op huisbezoekP

106 Gaat u bij alle kinderen even vaal( op huisbezoek?

0 ja     0 nee, omdat: ...
10c Bent u dit schooljaar op huisbezoek geweest bij de ouders van deze leerling;

0  nee

0 ja
0   hoe vaak: .. x
0    wat waren voor u belangrijke uitkomsten/observaties 

Ruimte voor aanvullende infonnatie die :4 ten aanzien van bet functioneren van dit kind op
school relevant acbt

*******

VRAGENLIJST LERAREN TURKS BASISONDERWIJS

Algemene gegevens
Naam leerkracht
Naam basisschool

Gegevens leerkracht
1        In welk jaar bent u geboren;
2       Waar bent u geboren?
3 Welke opleiding(en) heeft u gehad in Turkije, in Nederland of in andere landen?

(voltooid / niet voltooid)
42      Heeft u in Turkije als leerkracht gewerkt 

0 nee   0 ja: van ... tot ...
4b       Zo ja, op waI voor school/scholen heeft u in Turkile lesgegevenP
4c Waar lag(en) deze school/scholen: in een grote stad, in een kleine stad of op het

platteland? (namelijk: ...)
5a     Heeft u, voordat u op uw huidige school ging werken, nog op andere scholen in

Nederland lesgegeveni ja / nee
5b      Zo ja, op welke school/scholen en in welke plaats(en)A
6 Sinds wanneer werkt u op deze basissch0012
7a      Werkt u, behalve op deze school, nog op andere scholen? ja / nee
7b      Zo ja, op welke school/scholen en in welke plaats(en)P
7c      WaI voor onderwils geeft u op die school/scholen?
8a      Bent u de enige OET-leerkracht op uw huidige schooP 0 ja, de enige 0 nee
8b     Indien nee, hoeveel andere OET-leerkrachten zijn er op uw school en welke mlen

onderwijzen zij;
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9       Heeft u in Nederland (nascholings)cursussen gevolgd ter verbetering van uw OET-
onderwijs of onderwijs in het algemeen 
0 nee   0 ja, namelijk de volgende: ...

10 Welke talen spreekt u en op welk niveau (zeer goed, goed, matig, een beetle),

OET in groep 8
Samenstelling
11a Hoeveel jongens uit groep 8 volgen bij u Turkse lesi

1lb Hoeveel meisjes uit groep 8 volgen bij u Turkse les 

Lesrooster
12            Kunt u beschrijven welke activiteiten er gedurende dit jaar in uw lessen Turks aan bod

komen?

Leerboeken en leenniddelen
13 Welke leerboeken en leermiddelen gebruikt u in de lessen Turks aan groep 8.1

Einddoelen
14        WaI zijn uw einddoelen (s.v.p. kort omschrijven) voor de leerlingen uit groep 8 wat

betreft taalvaardigheid Turks (spreken, luisteren, schrijven en lezen)  Met andere
woorden: hoever wilt u met deze leerlingen aan het einde van de basisschool

gevorderd zijn;
Spreken: ... Schrijven: ...

Luisteren: ... Lezen: ...

15      Om welke redenen vindt u het belangrijk dat de leerlingen uit uw groep het Turks
goed (leren) beheersen?

Samenwerking
16        Stemmen de leerkracht van groep 8 en u het OET en het reguliere onderwijs op elkaar

e.
0 nee, omdat: ... O ja, namelijk door middel van: ...

17       Hoe vaak voert u overleg met de leerkracht van groep 8 
iedere week - 2x per maand - 1x per maand - zelden - nooit

18 Hoe verlopen het Contaa en de samenwerking met de rest van het teamP Voelt u zich
thuis in het team 

19a Overlegt u wet eens met andere leerkrachten Turks over het geven van OET/

ja / nee
19b Zo ja, hoe vaak?

iedere week - 2x per maand - 1x per maand - zelden - nooit
20a Overlegt u wel eens met andere OET-leerkrachten (Arabisch etc.) over het geven van

OET?

ja / nee
2Ob Zo ja, hoe vaak 

iedere week - 2x per maand - 1x per maand - zelden - nooit
21     Vindt u het belangrijk dat de Turkse leerlingen uit groep 8 het Nederlands goed

(leren) beheersen?
0 nee, omdat: ... 0 ja, omdat: ...

Milieu
22      Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse leerlingen uit zogenaamde lagere
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sociale milieus en Turkse leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft schoolsucces
in het algemeen;
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

23     Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse leerlingen uit zogenaamde lagere
sociale milieus en Turkse leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft beheersing
van het Turks?
0  nee      0  ja,  dat  blijkt  uit:   ...

24     Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse leerlingen uit zogenaamde lagere
sociale milieus en Turkse leerlingen uit hogere sociale milieus wat betreft gedrag in de
klas?

0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...
25          Indien er in uw klas verschillen bestaan voor waI betreft schoolsucces, beheersing van

het Turks en gedrag in de klas tussen Turkse kinderen uit lagere en hogere milieus,
waardoor worden deze verschillen volgens u dan veroorzaakt?

Sekse

26         Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse jongens en Turkse meisies wat betreft
schoolsucces in het algemeen?
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

27         Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse jongens en Turkse meisjes wat betreft
beheersing van het Turks 
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

28         Bestaan er in uw klas verschillen tussen Turkse jongens en Turkse meis jes wat betreft
gedrag in de klas?
0 nee   0 ja, dat blijkt uit: ...

29          Indien er in uw klas verschillen bestaan voor wat betreft schoolsucces, beheersing van
het Turks en gedrag in de klas tussen Turkse jongens en meisjes, waardoor worden
deze verschillen volgens u dan veroorzaakti

Indien u nog aanvullende opmerkingen wilt maken over factoren die een rol spelen ten aanzien
van de onderwijssituatie van Turkse leerlingen en bun perspectieven op scboolsucces, kunt u deze
bieronder noterm

VRAGENIIJST OVER ... (naam leerling),
in te vullen door de OET-leerkracht

Profiel leerling
la       In welke categorie zou u deze leerling plaarsen, als u een totaal beeld van hem/haar

zou moeten gevenP
zeer goede leerling - goede leerling - matige leerling - zwakke leerling - zeer zwakke
leerling

1b Waar blijkt dat uiIP
2a      In welke categorie zou u deze leerling plaatsen, als u alleen naar uw lessen kijkt?

zeer goede leerling - goede leerling - matige leerling - zwakke leerling - zeer zwakke
leerling

2b Waar blijkt dat uit2
32       Welke vorm van vervolgonderwils acht u het meest geschikt voor deze leerlingP

VWO - HAVO - MAVO - LBO (welke vorm2)- anders, namelijk ...
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3b      Wilt u uw keuze hieronder nader motiverenP
4       Uw antwoord op de volgende subvragen gelieve u aan te kruisen op een vijfpunts-

schaal. Deze leerling is
*

zeer ijverig - ijverig - gewoon - lui - zeer lui
*   zeer zelfverzekerd - zelfverzekerd - gewoon - onzeker - zeer onzeker
*    sociaal zeer vaardig - sociaal vaardig - gewoon - weinig sociaal vaardig - zeer weinig

Sociaal vaardig
*    zeer leergierig - leergierig - gewoon - weinig leergierig - zeer weinig leergierig
*   een echte doorzetter - een doorzetter - gewoon - niet echt een doorzetter - geen

doorzetter
*   zeer intelligent - intelligent - gewoon - niet echt intelligent - niet intelligent

5       Uw antwoord op de volgende subvragen gelieve u aan te kruisen op een vijfpunts-
schaal. Deze leerling werkt
* zeer geconcentreerd - geconcentreerd - gewoon - ongeconcentreerd - zeer

ongeconcentreerd
*   zeer nauwkeurig - nauwkeurig - gewoon - onnauwkeurig - zeer onnauwkeurig
*   zeer zelfstandig - zelfstandig - gewoon - onzelfstandig - zeer onzelfstandig
* zeer gestructureerd - gestructureerd - gewoon - ongestructureerd - zeer

ongestructureerd
*   zeer netjes - netjes - gewoon - slordig - zeer slordig

6a       In hoeverre neemt deze leerling zelf initiatieD
heel veel / veel / matig / weinig / heel weinig

6b      In hoeverre denkt deze leerling creatief?
heel creatief / creatief / matig / nia erg creatief / niet creatief

6c      Hoe is het werktempo van deze leerling?
zeer snel / snel / matig / langzaam / zeer langzaam

6d      Kan deze leerling goed met andere kinderen samenwerken?
zeer goed / goed / matig / slecht / zeer slecht

6e      In hoeverre 'doet deze leerling mee in de klas'i Met andere woorden: in hoeverre is
deze leerling betrokken bij wat er in de Was gebeurt;
heel betrokken / betrokken / gewoon / weinig betrokken / heel weinig betrokken

Profiel ouders
7           Hoe is de betrokkenheid van de ouders van deze leerling met betrekking tot de school

als geheel?
zeer groot / groot / matig / gering / zeer gering

8          Hoe is de betrokkenheid van de ouders met betrekking tot de schoolvorderingen van
hun kind in het algemeen 
zeer groot / groot / matig / gering / zeer gering

9        Hoe is de betrokkenheid van de ouders met betrekking tot de vorderingen van hun
kind in het Turks,
zeer groot / groot / matig / gering / zeer gering

10      Waarin zijn de ouders van dit kind vooral geinteresseerd (in welke vorderingen);
vorderingen Turkse taal - vorderingen Turkse cultuur - vorderingen Turkse gods-
dienst - werkhouding - sociale omgang met leerkracht - sociale omgang met
klasgenoten - anders, namelijk ...

11     Hoe uit zich de betrokkenheid van de ouders met betrekking tot de school en de
schoolloopbaan van hun kindP
0 kind aanzetten toI her maken van huiswerk
0   scheppen van een gunstige 'omgeving' voor het maken van huiswerk
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o  concrete hulp bil huiswerk
0  bezoeken van algemene ouderavonden
0     bezoeken van door school georganiseerde gesprekken tussen leerkracht en ouders

over kind
0 zelf leerkracht benaderen om over het kind te praten
0 ouderparticipatie (werkgroepen, activiteiten)
0 anders, namelijk -

12a Hoeveel keer per jaar gaat u normaal gesproken op huisbezoek,

12b Gaat u bij alle kinderen even vaak op huisbezoek?

0 ja     O nee, omdat: ...
12c Bent u dit schooljaar op huisbezoek geweest bij de ouders van deze leerling?

0  nee

0 ja
0   hoe vaak: .. x
0   wat waren voor u belangriike uitkomsten/observaties?

Ruimte voor aanvuUende  informatie  die  u ten aanzien van bet functioneren van dit kind op
school relevant acbt

*******

VRAGENLIJST DIRECTEUREN BASISONDERWIJS

Algemene gegevens
Naam directeur
Naam basisschool

Gegevens directeur
1        In welk jaar bent u geboren,
2 Sinds wanneer werkt u in her basisonderwijs?
3       Welke opleidingen heeft u gehad? (voltooid / niet voltooid)
4       Op welke scholen heeft u als leerkracht gewerkti (school, plaars, periode)
5        Zijn er perioden geweest waarin u niet in het basisonderwijs heeft gewerkt;

0 nee   0 ja: van ... tot ...
6 Sinds wanneer bent u directeur van deze basissch0012
7           Heeft u, voordat u directeur van deze basisschool werd, als leerkracht op deze school

gewerkt;
0 nee   0 ja, namelijk van ... tot ...

8        Was u al eerder directeur van een andere (basis)school?
0 nee   0 ja, namelijk: ... (school, plaats, periode)

9 Hoeveel ervaring heeft u naar uw eigen oordeel met betrekking toI onderwijs aan
allochtone leerlingen?
zeer veel - veel - redelijk - weinig - zeer weinig

10      Heeft u (nascholings)cursussen gevolgd op her gebied van onderwijs aan allochtone
kinderen en/of het leiden van een multi-etnische schooli
0 nee   0 ja, namelijk de volgende....

11      Heeft u andere (nascholings)cursussen gevolgdi
0 nee   0 ja, namelijk de volgende: ...

12 Welke talen spreekt u en op welk niveau (zeer goed, goed, matig, een beetie)?
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13        Indien u aanvullende opmerkingen over uw persoonlijke gegevens witt maken, kunt
u die hieronder opschrijven.

Profiel school
14 Hoeveel leerlingen telt uw school momenteel?
15      Wat is het aantal leerlingen voor de verschillende etnische groepen op uw school 

(Nederlands, Turks, Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, Chinees, Italiaans, Spaans,

".)

16      Wat is het aantal leerlingen op uw school voor de verschillende leerlinggewichten,
(1.9, 1.7, 1.4, 1.25, 1.0)

17      Is uw school een OVB-sch0012
0 nee   0 ja
Zo ja, wat zijn daarvan de implicaties voor de organisatie en de inhoud van het
onderwijs op uw sch0012
Hoe worden de via leerlinggewichten/ovB verworven extra financiile middelen
ingezet 
Hoe evalueert u de inzet van deze middelen.
Gaat u regelmatig in de klassen kijken om u een oordeel Ie vormen over de vraag of
de inhoudelijke invulling die individuele leerkrachten van uw team geven aan het OVB-
beleid van uw school overeenkomt met de daarover gemaakte afsprakeni
Kunt u kort aangeven hoe het teamoverleg ten aanzien van het onderwijs in het
algemeen en specifiek ten aanzien van allochtone leerlingen verloopt?

18      Krijgt uw school stimuleringsgelden op andere wijze dan via OVB7
0 nee   0 ja, namelijk via: ...
Zo ja, wat zijn daarvan de implicaties voor de organisatie en de inhoud van het
onderwijs op uw schooP.

19      Zijn er aan uw school vakleerkrachten verbonden,
0 nee   0 ja, voor de vakken: ...

20    Wat is het beleid van de school ten aanzien van huisbezoek in het algemeen en
specifiek ten aanzien van allochtone leerlingen?

21      Vindt er op uw school op enigerlei wijze Intercultureel Onderwils plaarsi
0  nee, omdat: ...
0   ja, door middel van:

0 activiteiten binnen 66n of meer vakken: welke vakken/activiteitenP
0 projecten: welke projecten (kort omschrijven) 
0 anderszins, namelijk door: ...

22      Indien u aanvullende opmerkingen wilt maken ten aanzien van het beleid van uw
school in het algemeen en het beleid ten aanzien van allochtone leerlingen in het
bijzonder, kunt u die hieronder opschrijven.

Meertaligheid school
23      Voert uw school een specifiek taalbeleid ten aanzien van allochtone leerlingeni

0 nee, omdat: ... 0 ja, namelijk: ...
24    Wat is het beleid van uw school ten aanzien van de eigen taal en cultuur van

allochtone leerlingen,
25        Besteedt u op uw school op een specifieke manier aandacht aan onderwijs Nederlands

als tweede taal voor allochtone leerlingen?
0  nee, omdat: ...
0 ja:
Voor welke leerlingen gebeurt dat;
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Wie doet dat?
Wanneer gebeurt dat 
Hoeveel uren per weeki
Wat is de inhoud mE?
Worden daarvoor bestaande of zelf ontwikkelde leermiddelen gebruikt;

26      Is er op uw school OETA
0  nee, omdat: ...
0 j .
Voor welke talen/leerlingen gebeurt dat;
Wie geeft die lessen?
Wanneer gebeurt dat?
Hoeveel uren per week 
Wat is de inhoud ervan?
Worden daarvoor bestaande of zelf ontwikkelde leermiddelen gebruikIP

27        Indien u aanvullende opmerkingen wilt maken ten aanzien van het taalbeleid van uw
school, kunt u die hieronder opschrijven.

Profiel groep 8
28 Hoeveel leerlingen telt groep 8.1
29    Wat is het aantal leerlingen voor de verschillende etnische groepen in groep 8.2

(Nederlands, Turks, Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, Chinees, Italiaans, Spaans,

30        Wat is het aantal leerlingen in groep 8 voor de verschillende leerlinggewichten2 (1.9,
1.7,1.4, 1.25,1.0)

31      WaI is uw algemene indruk ten aanzien van de huidige groep 87

VRAGENLIJST OVER... (naam leerling),
in te vullen door de directeur

Schoolloopbaan leerling
1 Vanaf welke jaargroep heeft deze leerling het Nederlandse onderwijs gevolgdP
2 Vanaf welke jaargroep Zit deze leerling op uw schoolP
3a      Is deze leerling wel eens blijven Zitten 

0 nee   0 ja, namelijk in groep: ...
3b      Wat was volgens u de oorzaak van het doubleren,

Profiel leerling
4a       In welke categorie zou u deze leerling plaatsen, als u een totaal beeld van hem/haar

zou moeten geven?
zeer goede leerling- goede leerling - matige leerling - zwakke leerling-zeer zwakke
leerling

4b Waar blijkt dat uit 
5a       Welke vorm van vervolgonderwijs acht u het meest geschikt voor deze leerlingP

VWO - HAVO - MAVO - LBO (welke vorm)) - anders, namelijk -
5b       Wilt u uw keuze hieronder nader motivereni

Ruimte voor aanvullende  injbrmatie  die  u ten aanzien  van  bet functioneren van  dit  kind op
school relevant acbt
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A ALGEMENE VRAGENLIJST MENTOREN/CONRECTOREN VOORTGEZET
ONDERWIJS

Algemene gegevens
Naam school
Naam mentor/conrector brugklas
Type school

la Hoeveel leerlingen telde uw school bij aanvang van het huidige schooljaar 1993-1994.1
1b      Hoe hoog was het percentage allochtone leerlingen op dat momentP
2        Worden op uw school extra lessen Nederlands voor allochtone leerlingen gegeven?

O nee   O ja; kunt u kort de organisatie en de inhoud beschrijvenP
3        Wordt op uw school het vak Turks aangeboden,

O nee   O ja; kum u kort de organisatie en de inhoud beschriiven 
4        Wordt op uw school huiswerkbegeleiding verzorgdi

0 nee   0 ja; kunt u kort beschrijven waaruit die begeleiding bestaati
5        Hebben de allochtone leerlingen op uw school speciale problemenP

0 nee   0 ja, namelijk: ...
0 leerproblemen (s.v.p. toelichten)
0 sociaal-emotionele problemen (s.v.p. toelichten)
0 anders, namelijk ... (s.v.p. toelichten)

6 Veel allochtone leerlingen vertonen een onderwijsachterstand.
Kum u hieronder in volgorde van belangrijkheid aangeven wat naar uw oordeel de
belangrijkste oorzaken voor deze achterstand zijn, (1-5)

B        VRAGENLUST OVER INDIVIDUELE LEERLINGEN VOOR MENTOREN/
CONRECTOREN VOORTGEZET ONDERWIJS

Algemene gegevens
Naam school voor voortgezet onderwils
Nummer en naam leerling
Naam mentor/conrector brugklas

1       In welke klas heeft deze leerling in het eerste leerjaar gezeten en waI voor type
onderwijs was dat.2 (voorbeeld: 'klas 18, MAVO-brugklas")

2       Wat was het percentage allochtone leerlingen in de klas waarin deze leerling zat2
3a      Is deze leerling volgens u voor het type eerste leerjaar waarin hij/zij zat een:

zeer goede leerling - goede leerling - matige leerling - zwakke leerling - zeer zwakke
leerling; te goede leerling (type onderwijs was te gemakkelijk) - te zwakke leerling
(type onderwijs was te moeilijk)

3b      Witt u hieronder s.v.p. nader beargumenteren wat u hierboven heeft aangekruistP
4a Hoe luidt het advies van de school voor het volgend schooljaar aan deze leerling2
4b      Wilt u hieronder s.v.p. dit advies nader beargumentereni
5        Heeft deze leerling in leerjaar 1 extra lessen Nederlands gekregen 

0 nee   0 A waaromi
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6        Hoe is volgens u de beheersing van de Nederlandse taal van deze leerlingi
7      Heeft deze leerling in leerjaar 1 deelgenomen aan onderwijs Turks?

ja / nee
8       Heeft deze leerling in leerjaar 1 bijles in andere vakken dan Nederlan(is gehad 

O nee   0 ja, namelijk in:
9      Heeft deze leerling in leeriaar 1 huiswerkbegelei(ling gekregen?

0 nee   0 ja, namelijk door
o school
0 anders, namelijk: ...

10     Heeft deze leerling regelmatig zijn/haar huiswerk gemaakt.1
0 ja     0 nee; wat is volgens u de oorzaak daarvan>

11      Hoe zijn de werkhouding en de inzet van deze leerling op sch0012
zeer goed - goed - matig - zwak - zeer zwak

12      Hoe is het (sociale) gedrag van deze leerling ten opzichte van docenteni
zeer goed - goed - matig - zwak - zeer zwak

13      Hoe is het (sociale) gedrag van deze leerling ten opzichte van andere leerlingen?
zeer goed - goed - matig - zwak - zeer zwak

14   Heeft deze leerling dir jaar meegedaan (mocht deze leerling meedoen) aan
buitenschoolse activiteiten (b.v. schoolkamp, excursies)7
0 ja     0 nee; wat is daarvan de reden,

15      Hoe is de betrokkenheid van de ouders van deze leerling bij de school 
zeer groot - groot - matig - gering - zeer gering

16       Wat was voor de klas waarin deze leerling zat het gemiddelde van het cijfer op het
laatste rapport voor de vakken:

Nederlands (reguliere klas)
Turks (klas Turks)
Wiskunde (reguliere klas)

17      Heeft deze leerling in het eerste leerjaar wel eens lessen verzuimd?
nee, nooit - af en toe - vaak

18 Hoe groot schat u de kans in dat deze leerling de opleiding op uw school Voltooit
(afsluit met een diploma);
groot - redelijk - klein

19a Is de inschatting van de perspectieven van de leerling in het voortgezet onderwijs,

zoals die tot uitdrukking zijn gebracht in het advies van de basisschool en (eventueel)
crro/onderwijsbegeleidingsdienst, juist geweestP
juiste inschatting - overschatting - onderschatting

19b Wilt u hieronder s.v.p. nader beargumenteren wat u hierboven heeft aangekruist2

Ruimte voor aanvullende informatie die u ten aanzien van deze leerling relevant acbt

Verzoek aan de scholen om de volgende materialen:
-   copiein van alle cijferlijsten en rapporten van de betreffende leerling voor het eerste

leerjaar;
-     het advies van de school aan deze leerling voor het onderwijsniveau in het tweede leerjaar;
-     indien van toepassing: uitslagen van toetsen/tests waaraan deze leerling heeft deelgenomen;

andere mogelijke relevante gegevens.



Bijlagen 307

MATCHED-GUISE-TEST

Algemene gegevens
Datum
Voornaam/achternaam
School
Groep

Tekst spraakfragment
G8h, de laatste dagen is het slecht weer geweest! Het was koud en het regende en het waaide.
Daar houd ik helemaal nier van. Je moet steeds een jas aan als je naar buiten gaar, en dan nog
al die plassen water op straat! En die modder, bah!
Maar toen ik vanmorgen wakker werd, scheen de zon. Hd, hd, eindelijk mooi weer. En ik heb
gelukkig vrij vandaag, dus kan ik lekker genieten. Daarom ben ik vlug opgestaan en meteen
naar buiten gegaan. En wat denk je2 Toen ik naar buiten ging, kwamen er al grote wolken
aandrijven. En toen begon het weer te regenen. En nou regent het nog steeds.

Vragenformulier eerste (tot en met zevende) vrouw
Wat vind je van deze eerste vrowulf
* slim - een beetje slim - gewoon - een beetje dom - dom
* onvriendelijk - een beetle onvriendelijk - gewoon - een beetje vriendelijk - vriendelijk
* gezellig - een beetje gezellig - gewoon - een beetje ongezellig - ongezellig
* ijverig - een beetie ilverig - gewoon - een beetle lui - lui
* onbeleefd - een beerje onbeleefd - gewoon - een beetje beleefd - beleefd
* oneerlijk - een beetje oneerlijk - gewoon - een beetje eerlijk - eerlijk
* deftig - een beetje deftig - gewoon - een beerje ordinair - ordinair
* modern - een beetje modern - gewoon - een beetje ouderwets - ouderwets
* saai - een beetje saai - gewoon - een beetje leuk - leuk

Wat vind je van de taal van deze eerste vrourvi
* mooi - een beetie mooi - gewoon - een beetle lelijk - lelijk
* moeilijk - een beetie moeilijk - gewoon - een beetje gemakkelijk - gemakkelijk
* afwisselend - een beetle afwisselend - gewoon - een beetje eentonig - eentonig

Wat denk je dat bet beroep van deze uroww isi
* poetsvrouw - kapster - secretaresse - lerares - dokter

Zo:4 je deze vroufv als lerares willen bebbent
* heel graag - graag - maakt me niets uit - liever niet - helemaal niet
Zo:t je deze •urouw ds buwrurowlu wilen bebbent
* heel graag - graag - maakt me niets uit - liever niet - helemaal niet
Denk je dat deze vrouw een aardige moeder £32
* heel aardig - aardig - gewoon - een beetje onaardig - heel onaardig
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\ ATIITUDEVRAGENLIJST

Algemene gegevens
Datum
Voornaam/achternaam
School
Groep

I Algemene vragen
1        Welke taal heb je thuis geleerdi
2 Welke talen spreek je goed  (66n of meer aankruisen)

Turks / Marokkaans-Arabisch / Berbers / Nederlands / een andere taal nl.. ... / een
dialect nl.: ...

3        Hoeveel jaar woon je in Nederland?
o ik ben in Nederland geboren

0 ik woon ... jaar in Nederland

II       Vragen over de Nederlandse taal
1        Hoe vind jij de Nederlandse taal klinkenP

* heel lelijk - lelijk - gewoon - mooi - heel mooi
* heel onvriendelijk - onvriendelijk - gewoon - vriendelijk - heel vriendelijk
* heel ordinair - ordinair - gewoon - deftig - heel deftig
* heel ouderwets - ouderwets - gewoon - modern - heel modern
* heel leuk - leuk - gewoon - saai - heel saai
* heel ongezellig - ongezellig - gewoon - gezellig - heel gezellig

2       Wat vind jij van het volgende.i
Wie goed Nederlands spreekt, krijgt later makkelijker een goede baan.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - met mee eens - helemaal niet mee eens

3       Wat vind jij van het volgende?
Wie goed Nederlands spreekt, kan beter overweg met Nederlandse kinderen.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - nia mee eens . helemaal niet mee eens

4       Wat vind jij van het volgende?
Wie goed Nederlands spreekt, haalt betere cijfers in het voortgezet onderwijs.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

5       Wat vind jij van het volgende;
Wie goed Nederlands spreekt, kan makkelijker beroemd worden.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

6        Wat vind jil van het volgende?
Als je goed NederlancIs spreekt, vinden andere mensen je slimmer.
mee eens - een beetje mee eens - weetikniet -nia mee eens - helemaal niet mee eens

7       Wat vind jij van her volgende?
Als je goed Nederlands spreekt, voel je je beter thuis tussen Nederlandse mensen.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

8       Wai vind jij van het volgende?
Als je goed Nederlands spreekt, voel je je meer op je gemak bij een sportclub.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik nia - niet mee eens - helemaal niet mee eens



Bijlagen 309

9       Wat vind jij van her volgendei
Als je goed Nederlands spreekt, word le door de leraren of leraressen aardiger
gevonden.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

10 Iemand stelt jou een vraag in het Nederlands. Je weet het antwoord heel goed, maar
je durft het niet te zeggen, omdat je niet goed weet hoe dat in het Nederlands moet.
Geef je dan toch een antwoord 
ja altijd - meestal wel - soms - meestal niet - nee nooit

11      Ben je bang om fouten te maken als je Nederlands spreek .
ja altijd - meestal wet - soms - meestal niet - nee nooit

12       Word je uitgelachen als je Nederlands spreektP
ja altijd - meestal weI - soms - meestal niet - nee nooit

13      Hoe vind je het om iets te vertellen in het Nederlands 
heel leuk - leuk - gewoon - vervelend - heel vervelend

14      Ben je zenuwachtig als je iets in het Nederlands moet vertelleni
ja altijd - meestal wel - soms - meestal niet - nee nooit

15         Vinden je ouders het belangrijk dat je het Nederlands goed leert spreken en schrijven 
heel belangrijk - belangrijk - gewoon - onbelangrijk - heel onbelangrijk

16        Zeggen je ouders vaak dat je het Nederlan(is goed moet kunnen spreken en schrijvenP
heel vaak - vaak - soms - bijna nooit - nooit

17         Zeggen je ouders vaak dat het belangrijk is dat je goed Nederlands leert, omdat je daar
later veel aan hebt,
heel vaak - vaak - soms - bijna nooit - nooit

III Vragen over de eigen taal (voorbeeld: Turks)
1        Welke taal spreek je thuis meestal met je oudersi

meestal Turks - meestal de Nederlandse taal - beide talen evenveel
2        Welke taal spreek je meestal met je broertjes en zusies?

(Als je geen broertjes of zusjes hebt, hoef je deze vraag niet in Ie vullen)
meestal Turks - meestal de Nederlandse taal - beide talen evenveel

3       Welke taal spreek je meestal met andere kinderen op school?
meestal Turks- meestal de Nederlandse taal - beide talen evenveel

4         Welke taal spreek je meestal met je beste vrienden of vriendinnen?
meestal Turks - meestal de Nederlandse taal - beide talen evenveel

5        Hoe vind jij het Turks klinkenP
* heel lelijk - lelijk - gewoon - mooi - heel mooi
* heel onvriendelijk - onvriendelijk - gewoon - vriendelijk - heel vriendelijk
* heel ordinair - ordinair - gewoon - deftig - heel deftig
* heel ouderwets - ouderwets - gewoon - modern - heel modern
* heel leuk - leuk - gewoon - saai - heel saai
* heel ongezellig - ongezellig - gewoon - gezellig - heel gezellig

6        Wat vind jij van het volgendei
Wie goed Turks spreekt, krijgt later makkelijker een goede baan.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - met mee eens - helemaal niet mee eens

7       Wat vind jij van het volgendei
Wie goed Turks spreekt, kan beter overweg met kinderen die die taal ook spreken.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

8        Wat vind jij van het volgende?
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Wie goed Turks spreekt, haalt betere cijfers in het voortgezet onderwijs.
mee eens - een beetie mee eens - weet ik niet - met mee tens - helemaal niet mee eens

9       Wat vind jij van het volgende?
Wie goed Turks spreekt, kan makkelijker beroemd worden.
mee eens - een beetje mee eens - weetik niet -niet mee eens . helemaal niet mee eens

10      Wat vind jij van het volgende 
Als je goed Turks spreekt, vinden andere mensen je slimmer.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

11      Wat vind jij van het volgende.7
Als je goed Turks spreekt, voel je je beter thuis tussen mensen die die taal ook

spreken.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

12      Wat vind jij van het volgendei
Als je goed Turks spreekt, voel ie je meer op je gemak bi j een sportclub.
mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - niet mee eens - helemaal niet mee eens

13      War vind jij van het volgendei
Als ie goed Turks spreekt, word je door de leraren of leraressen aardiger gevonden.

mee eens - een beetje mee eens - weet ik niet - met mee eens - helemaal niet mee eens
14 Iemand stelt jou een vraag in het Turks. Je weet het antwoord heel goed, maar je

durft her niet te zeggen, omdat je niet goed weet hoe dat in het Turks moet. Geef le
dan toch een antwoord?
ja altijd - meestal wel - soms - meestal niet - nee nooit

15      Ben je bang om fouten te maken als je Turks spreekt1
ja altijd - meestal wel - soms - meestal niet - nee nooit

16       Word je uitgelachen als je Turks spreekt2

ja altild - meestal wel - soms - meestal niet - nee nooit
17      Hoe vind je her om iets te vertellen in het Turksi

heel leuk - leuk - gewoon - vervelend - heel vervelend
18      Ben je zenuwachtig als je iets in het Turks moet vertelleni'

ja altijd - meestal wel - soms - meestal niet - nee nooit
19      Vinden je ouders het belangrijk dat je het Turks goed leert spreken en schrijven 

heel belangrijk - belangrijk - gewoon - onbelangrijk - heel onbelangrijk
20      Zeggen je ouders vaak dat je het Turks goed moet kunnen spreken en schrijven;

heel vaak - vaak - soms - bijna nooit - nooit
21        Zeggen je ouders vaak dat het belangrijk is dat je goed Turks leert, omdat je daar later

veel aan hebt;
heel vaak - vaak - soms - bijna nooit - nooit



Bijlage II Persoonlijke gegevens leerlingen

Toelichting

In deze bijlage wordt voor elke leerling (leerlingnummer) informatie gegeven over sekse en
over leeftijd bij de start van het onderzoek.

Leerlingnummer Sekse Leeftijd (iaren;maanden)

101 jongen 11;01

102 jongen 11;02

103 meisie 11;09

104 meisje 12;04

105 meisje 11;11

106 Jongen 11;01

107 jongen 12;07

201 jongen 12;05

202 meisje 11;08

203 meisje 11;05

204 jongen 11;03

205 Jongen 11;03

206 meisje 11;10

207 fongen 12;05

301 jongen 11;06

302 meisje 11;11

303 jongen 11;00

304 Jongen 11;03

305 jongen 10; 11

306 meisje 12;00

307 meisle 11;10

308 Jongen 10;11

309 meisje 11;02

310 jongen 12;08

311 Jongen 13;01

312 meisje 10;11

313 meisje 11;06

314  ongen 12;00

315 meisje 11;03



Summary

Research on the school achievement of Turkish pupils in the Netherlands has
shown that these pupils, despite many social and educational priority measures,
still occupy a considerably less favourable educational position than their native
Dutch peers. In addition, the Turkish pupils in the Dutch educational system
are less successful than pupils from other ethnic minority groups (Tesser, 1993;
Mulder, 1996). The research literature reveals that already in their first years at
primary school Turkish children perform poorly in a number of skills that are
relevant to a successful educational career. It appears that Turkish pre-school
children are considerably disadvantaged compared to their Dutch peers with
respect to their proficiency in Dutch, particularly as far as their knowledge and
understanding of Dutch words is concerned. In the course of their school
career, their educational disadvantage seems to increase rather than decrease.
What remains most problematic for their progress in education is their weak
performance in Dutch, particularly with respect to vocabulary size and reading

comprehension. The poorer command of Dutch also has a negative effect on
the pupils' progress in primary school subjects in which Dutch is the language
of instruction. In comparison with their progress in Dutch, their performance
in Arithmetic is less behind that of their native Dutch classmates. National
statistics indicate that at the end of primary school Turkish pupils are on
average tracked into lower level forms of secondary education than Dutch
pupils. In secondary education, many Turkish pupils continue to experience
difficulties in subjects such as Dutch and Mathematics. Similar to the situation
in primary education, their weaker command of Dutch has a considerable effect
on progress in other subjects. This unfavourable educational position is also
reflected in the relative underrepresentation of Turkish students in professional
schools and universities. Many social and linguistic studies of the characteristics
of the unfavourable educational position of pupils of Turkish origin (and other
ethnic minorities) have been conducted. Much less research has been done to
find explanatory factors for this position. The position of Turkish pupils in the
Dutch educational system is described in detail in chapters 1 and 2.

The in-depth investigation of the school achievement of Turkish children,
which is the topiC of this book, was not carried out in order to again establish
that their educational position is weak. Instead, following research into
explanatory factors, the aims of the investigation were to study the educational
career and the home situation of a relatively small group of Turkish pupils
during the transitional period from primary to secondary education, to describe
this situation, and to analyse it in order to obtain more insight into the nature
and degree of the relationships between individual and background
characteristics of these pupils (pupil characteristics) and characteristics of the
schools they attended (school characteristics), on the one hand, and their
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educational achievement, on the other.
The investigation involved twenty-nine Turkish pupils, their parents, and the

schools they attended. The study started in the 1992-1993 school year, when the
pupils involved were in the last year (group eight) of primary school. The

average age in the group Gixteen boys and thirteen girls) at the start of the
investigation was eleven years and eight months. All the pupils had entered the
Dutch educational system at the compulsory school starting age. Three primary
schools in Eindhoven took part. The parents of the Turkish pupils were all
born in Turkey and were all Muslims. The age of the parents ranged from
twenty-eight to fifty-five. The majority of the parents had arrived in the
Netherlands between 1970 and 1979, and many had resided most of that time
in Eindhoven. There was no significant (in-between) re-emigration. Most of the
parents had been educated in Turkey (if educated at alI). In most instances, their
education was only at primary school level and occasionally a lower form of
further education. Many mothers did not have any primary education. Some of
the parents attended Dutch classes in the Netherlands. A small number of
parents are employed in companies in the Netherlands, mainly in
manufacturing companies.

The same group of pupils took part in the investigation in the school year
1993-1994. In that year they were all in their first year of secondary school.
They attended eleven different schools in Eindhoven and Veldhoven. In the
two subsequent school years, data were collected on the pupils' educational
achievement on a smaller scale.

The three central variable clusters used in the collection and analyses of the
research results are pupil characteristics, school characteristics, and educational
achievement. The pupil characteristics comprise the socio-cultural characteristics
and levels of language proficiency of the pupils (individual pupil characteristics)
and those of their parents and families (the pupils' background characteristics).
With respect to the school characteristics, information about the schools/classes
attended by the pupils was collected and analysed. These pupil and school
characteristics were related to the educational results achieved by the pupils.
The methodology and execution of the study are described in chapter 3.

The socio-cultural characteristics of the pupils and their parents were primarily
investigated by means of interviews. The pupils were interviewed twiCe by the
researcher: once in group eight and once in the first year of their secondary
education. The parents were very extensively interviewed in Turkish during the
first year of data collection by a female Turkish research assistant. The teachers
and headmasters of the primary schools and the deputy headmasters of the
secondary schools filled out a written questionnaire. The teachers of Turkish
in primary schools were also interviewed in Turkish by the Turkish research
assistant. These interviews also included questions about language attitudes and
language contact. With regard to the pupilS, these two issues were also
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investigated by means of a matched-guise teSt and a questionnaire.
The analyses of the results point to a clustering of a number of important

inter-related socio-cultural characteristics, which was used to distinguish among
the pupils and parents investigated. On the basis of this clustering, three
socio-cultural profiles were formed (A, B, C). Briefly, profile A (twelve pupils)
denotes pupils with low educational ambitions from traditional Turkish families
where the educational support is weak. The use of Dutch is not promoted in
these homes and the parents' proficiency in Dutch is weak. Profile B (thirteen
pupils) refers to pupils with average educational ambitions, from mainly
Turkish-oriented families, but who to some extent also participate in the Dutch
community. In these homes, parental support for the education of the children
is average, the use of Dutch is to some extent promoted, and the parents'
command of Dutch is average. Profile C (four pupils) comprises pupils with
high educational ambitions, who come from families which are oriented both
towards the Turkish and the Dutch community, in which the support for
education at home is strong, the use of Dutch is strongly promoted, and whose

parents have a reasonable proficiency in Dutch. The socio-economic variables

'parents' educational level' and 'parents' level of profession' could not be used
as distinguishing factors in the division into profiles because the pupils
investigated showed too little variation in these variables. Chapter 4 provides
an extensive description of the socio-cultural characteristics of the pupils and
their parents, including information about language attitudes and language
contact. This chapter also lists the complete profile descriptions.

The pupils' proficiency in Turkish and Dutch was assessed by means of a
number of language proficiency teStS. In group eight, four tests were used for
the assessment of Turkish and nine for the assessment of Dutch. At the
secondary school level, it was primarily their writing skills in Dutch that were
investigated. The parents' level of proficiency in Dutch was investigated by
means of an oral picture story retelling task. During the interviews with both
pupils and parents, the participants were asked to self-assess their proficiency
in Turkish and Dutch. The test scores of the pupils resulted in five
Turkish/Dutch language proficiency profiles:
- Language proficiency profile a: the pupil has very poor proficiency in

Turkish and Dutch (three pupils);
- Language proficiency profile b: the pupil has poor proficiency in Turkish

and Dutch (six pupils);
- Language proficiency profile c: the pupil has average proficiency in Turkish

and poor proficiency in Dutch (six pupils);
- Language proficiency profile d: the pupil has average proficiency in Turkish

and Dutch (ten pupils);
- Language proficiency profile e: the pupil is highly proficient in Turkish and

in Dutch (four pupils).
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Except for profile c, the majority of the pupils had equal levels of proficiency
in Turkish and Dutch. It seems that fair proficiency in Turkish is one essential
condition for a fair command of Dutch, but not the only one. Generally, it was
shown that both the Turkish and Dutch levels of language proficiency of the
pupils were rather low in comparison to their Turkish peers in Turkey and to
indigenous Dutch pupils respectively. Chapter 5 deals with the pupils' language
proficiency in Turkish and Dutch. The parents' level of language proficiency
in Dutch is discussed in chapter 4 when language contact is described.

The investigation of the school characteristics showed considerable differences
among the three primary schools and among the eleven secondary schools.
'School portraits' were composed based on the data collected about their
policies and organisation, pupil population, and lessons. The differences
between the schools lie primarily in three areas: the composition of the
school/class population, teacher expectations, and school effectiveness. In this
study, the pupils' transition from primary to secondary education was also
investigated with respect to both the facts and the pupils' perception of these
facts. The school characteristics were not divided into profiles because the data
collected showed considerable variation. The school characteristics are described
in chapter 6.

The assessments, the impressions, and the data used by each school were
collected for the purpose of the investigation into the pupils' educational
achievement. In addition, a non-verbal intelligence test was administered by the
researcher herself, first of all to determine the extent to which the pupils
involved were atypical compared to the pupilS in the Netherlands, and second,
to compare the pupils' aptitude with their educational achievement. After the
main part of the data collection, additional data were gathered in the school
years 1994-1995 and 1995-1996 On the pupils' progress and educational level in

secondary education.
Analyses resulted in five school achievement profiles:

- School achievement profile 1: level 'IVBO' (individualized pre-vocational
education) or 'very low educational achievement' (five pupils);

- School achievement profile 2: level 'vBo' (pre-vocational education) or 'low
educational achievement' (ten pupils);

- School achievement profile 3: level 'MAVO' (junior general secondary
education) or 'average educational achievement' (eleven pupils);
School achievement profile 4: level 'HAVO' (senior general secondary
education) or 'high educational achievement' (one pupiD;

- School achievement profile 5: level'vwo' (pre-university education) or 'very
high educational achievement' (two pupils).

The results of the non-verbal intelligence test show that the pupils score
average' according to the national norms. Comparison of the results with their
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educational achievement showed that some pupils are underachievers and that
no overachievers were present in the sample. The pupils' educational
achievement is discussed in chapter 7.

In the analyses, the results of pupil characteristics (socio-cultural characteristics
and language proficiency characteristics) and school characteristics were related
to the pupils' educational achievement. These analyses led to seven initial
conclusions:
-  The socio-cultural characteristics of the Turkish pupils investigated are

closely related to their educational achievement. The socio-cultural
characteristics concerned, which are closely inter-related and influence one
another, are 'ethnic-cultural orientation' and 'religious orientation', 'parental
support of their education', 'language use' and 'language proficiency in the
family', and 'the pupils' aspirations with respect to their educational career'.
The socio-economic variables 'educational level' and 'level of profession' of
the parents were not strongly related to the pupils' educational achievement.

-    The pupils' language proficiency, in terms of their command of Turkish and
Dutch, is closely related to their educational achievement. Most pupils have
a comparable proficiency in Turkish and Dutch. Pupils with high levels of
language proficiency in both languages achieve better educational results than

pupils with low levels of language proficiency.
-   The language proficiencies in Turkish and Dutch are closely linked to the

pupils' socio-cultural characteristics.
-  The characteristics of the schools attended by the pupils with respect to

school population, teacher expectations, and school effectiveness are not
significantly related to the educational achievement of the Turkish pupils
involved. School characteristics can occasionally contribute to the
explanation of individual differences in school achievement of the pupils,
particularly with respect to the transition from primary to secondary
education.

-  The study shows that the role of the Turkish mother in educating her
children is different from that of the father. The father is primarily
concerned with the more general aspects of educating his children, while the
mother takes care of the actual day-to-day education. As a result, mothers
are generally more closely involved in their children's progress at school
than fathers.

-   Some families in this study not only strongly promote the school careers of
the boys but also those of the girls. This points to the increasing educational
emancipation of Turkish girls in and from the family.

- Investigation of the language contact between pupils and their parents
showed that pupils primarily use Turkish, whereas they mainly speak Dutch
with friends and especially amongst siblings. The pupils hold positive
attitudes towards both Turkish and Dutch, but these attitudes refer to
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different functions and domains. Particularly as the pupils grow older,
Turkish becomes a marker of their 'own' Turkish ethnic-cultural identity,
whereas Dutch is appreciated as a potential instrument of upward social
mobility.

Based on the results described in the various chapters and on the initial
conclusions, the following final conclusion can be drawn:
-  The socio-cultural characteristics and the language proficiency in Turkish

and Dutch of the pupils investigated are closely related to their educational
achievement during the transitional period from primary to secondary
education. The key to better insight into the pupils' educational position is
not the independent effect of each of these factors, but rather their combined
effect.

In chapters 8 and 9, the relationships between the pupil characteristics, school
characteristics and educational achievement are discussed in detail. In chapter
9, the above initial conclusions and final conclusion are commented on and
related to recent research. On the basis of the study, a number of
recommendations are made.



Ozet

Hollanda'da ya ayan Tiirk  ocuklarinin okul ba arilari konusunda yapilan
araitirmalar bu  ocuklarin egitim durumlarinin, te*vik edici tedbirler alinma-
sina rafmen, yerli ya ta larina nazaran hala olduk a olumsuz oldugunu
gasteriyor. Hollanda egitimindeki Turk  ocuklarinin okul hayatlari ustelik
diger etnik azinlik topluluklarinin  ocuklarinin okul hayatlarindan daha az
baiarill ge mektedir (Tesser, 1993; Mulder, 1996). Diger ara tirmalar da Turk
 ocuklarinda ilkokulun ilk senelerinden itibaren okul hayatlari i in 6nemli
olan bazi becerilerde daha zayif kaldigini g6steriyor. ilkokulun ilk senele-
rindeki Tark  ocuklari Hollandali yaita larina kiyasla Hollandaca'da,
8zellikle 56zcuk bilgisi ve sdzcuk anlaminda, olduk a geri kaliyorlar. ileride-
ki okul hayatlarinda bu geri kalmi$lik azalmayip artmakta gibidir. Hollanda-
ca'da 6zellikle st;zcuk hazinesi ve anlayarak okumada zorluk Qekiyorlar.
Hollandaca'nin zayif olmasi Bgretim dili Hollandaca olan diger derslerdeki
ilerlemeleri epey etkiliyor. Matematikte nispeten daha az geri kalmiF durum-
dadir. Turk 6grencilerinin ilkokuldan orta okula ge meleri de Hollanda
Bgrencilerinin ulkesel  apindaki ortalama seviyesinde deAil. Orta okulda
birGok Tikk 6grenci Hollandaca ve matematik derslerinde gi luk  ekiyor.
ilkokulda oldugu gibi orta okulda da Hollandacanin zayif olmasi diger
derslerdeki ba anlari olumsuz y6nde etkiliyor. Turk Bgrencilerinin yuksek
meslek egitim'de ve bilimsel egitim'de yansiyor. Turk (ve diger yabanct)
Bgrencilerinin olumsuz egitim durumlarinin 8zellikleri hakkinda sosyo-
bilimsel ve dilbilimsel ara irma projeleri yapildi. Ancak konuya i erik
bakimindan agklik getirecek ara§tirmalar pek yapilmlitir. Bu kitabin 1. ve 2.
bBlumunde Hollanda egitimindeki Turk Bgrencilerinin egitim durumlarina
ayrintili olarak deginilecektir.

Bu kitapta incelenen Turk gocuklarinin okul baiarilari hakkinda yapilan
derin ara tirma, bu  ocuklarin egitim durumunun zayif olmasini tekrar tespit
etmek iQin yapilmamiitir. Bu zaten iimdiye kadar yeterince gBsterilmiitir. Bu
ara tirmanin amaci, apklayici fakt8rlerin ara tirmasiyla ilgili, nispi kii uk bir
grup Turk Bgrencinin ilkokuldan orta okula kadar okul hayatlarini ve ev
durumlarini yogun iekilde izlemek, betimlemek ve analize etmektir. Ama 
bu 6grencilerin kiiisel 6zellikleri, 8zge mii 6zellikleri (80renci 6zellikleri) ve
gittikleri okullarin 8zellikleri (etitim 8zellikleri) ile aldiklari egitim neticeleri
arasindaki baglantiyi ortaya koymaktir.

Ara tirmaya 29 Turk 6grencisi, bunlarm velileri ve gittikleri okullar
katilmi5tir. Ara tirma Eindhoven iehrinde yapilmlitir ve 1992-1993 okul
senesinde ba lamgtir, 6grenciler o yil ilkokulun sekizinci grubuna gidiyor-
lardi. Araitirmaya katilan 16 erkek ve 13 kizin ya* ortalamasi  11  sene 8 aydi.
Butun Bgrenciler Hollanda'da ilkokula bailadi. Ogrenciler 3 ayri ilkokula
gidiyordu. Araitirmaya katilan velilerin hepsi Turkiye'de dogmu$ ve muslu-
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mandir. Velilerin ya lari 28 ile 55 ya4 arasinda degiiiyor. Velilerin en buyuk
litsmi 1970-1979 seneleri arasinda Hollanda'ya gelmiitir. Velilerin  ogu,
egitim g8rmui ise de, bu egitimi Turkiye'de g8rmii tur. Genelde ilkokul ve
bazen al ak seviyeli bir orta egitimi bitirmiiler. Annelerin  ogu ilkokula
gitmemi$tir. Velilerin bir balumu Hollanda'da Hollandaca dil kursuna
gitmiitir. Kudik sayida velinin Hollanda'da iii vardir, 6zellikle uretim iirket-
lerinde.

1993-1994 senesinde bu 8lrenciler ara tirmaya tekrar katildilar. 0 yil
hepsi orta egitimin birinci sinifindaydi ve 11 degiiik okulda okuyordu. Daha
sonraki iki Bgretim yilinda 8grencilerin okul ba arilari hakkinda daha kudik
Fpta bilgiler toplandi.

Ara tirmada Bgrenci 6zellikleri, egitim Bzellikleri ve egitim neticeleri
iizerinde bilgi toplanip analiz yapildi. Ogrenci 6zellikleri  er evesinde
80rencilerin kendi kiiisel 8zellikleri, velilerin ve ailelerin sosyo-kulturel
8zellikleri ve dilbeceri 8zellikleri hakkinda araitirma yapilmlitir. Egitim
6zellikleri ile ilgili 8grencilerin okudugu sinif/okul hakkinda bilgi toplanmli
ve analize edilmiitir. Bu 60renci ve egitim 8zellikleri ile Bgrencilerin egitim
neticeleri arasindaki baglantilar   incelenmiitir.   Bu   kitabm   3.   btilumunde
aragwmanin plani ve uygulanmasi betimlenmiitir.

Ogrencilerin ve velilerin sosyo-kulturel azellikleri bailica r6portaj vasitasiyla
yapilmiitir. Ogrenciler arawrmaci tarafindan iki defa rdportaj edilmiitir: bir
defa sekizinci grupta ve bir defa orta okulun ilk sinifinda. Veliler bilgilerin
topland® ilk senede Turk egitim yardimcist tarafindan  ok genii rBportaj
edilmiitir. ilkokullarm sinif 60retmenleri ve mudurleri ve de orta okullarm
mudur yardimcilari yazili anket doldurdular ve ilkokulun Turk e Bgretmen-
leri yukarida balisedilen Turk egitim yar(limcisi tarafindan TurkGe r8portaj
edilmiitir. RBportajlarda diltutumu ve dilsel iliikiler hakkinda sorular da
vardir. Ogrencilerde bu iki konu 'matched-guise' testi ve tutum anketiyle
ara tinlmi ttr.

Sonu larin tahlilleri birka  dnemli, birbiriyle ili$kisi olan ve ara tirmaya
katilan 6grenci ve velileri birbirinden ayiran sosyo-kulturel 8zelliklerine
 aret ediyor. Bu sonuca bakarak u  sosyo-kulturel profil oluiturulmu5tur (A,
B, C). Kisaca profil A velilerin Hollandacasi zayif olan ve Hollandaca
kullanimlari uyartilmayan, aile tarafindan eBitim i in az destek alan 6grenci-
ler. Oniki 80renci bu profile uyuyor. Profil B orta derecede egitim arzusu
olan, ilk planda Turk toplumuna e ilimli olan fakat kisitli derecede Hollanda
toplumuna y8nelen ailelerin (;grencileri ile ilgilidir. Bu ailelerde e0itim
destegi ortadir, Hollandaca kullani$1 nispeten teivik ediliyor ve velilerin
Hollandaca diizeyi ortadir. Oni  Bgrenci profil B'ye uygun duiuyor. Profil
C yuksek derecede egitim arzusu olan, Turk ve Hollanda toplumuna egilimli
olan ailelerin 6grencileriyle ilgilidir. Bu ailelerde egitim  ok destekleniyor,
Hollandaca kullanqi yogun teivik ediliyor ve velilerin kendi Hollandaca'lan



Ozet 321

kuvvetlidir. D8rt 8grenci bu profile uyuyor. Velilerin sosyo-ekonomik de-
g ken egitim ve meslek seviyesi ayirt edici fakt8rler olarak profil b6lumune
alinmadi  unkii araitirma grubu bu noktada az de iklik gBsteriyordu. A-
ra tirmanin 4. bdlumunde 8grencilerin ve velilerin sosyo-kulturel 6zellikleri
dil tutumu ve dilsel ili$kileri hakkinda bilgiler dahil olmak uzere genii olarak
betimleniyor. Bu b6lumde tam profil tanimlari da bulunuyor.

Ofirencilerin TurkQe ve Hollandaca dil becerileri birka  dil beceri testi
vasitasiyla ara tirilmi ir. ilkokulun son sinifinda Turk e yeterliligini araitir-
mak i in d8rt tane test kullanilm tir ve Hollandaca i in dokuz tane. Orta
okulda dzellikle 8Arencilerin Hollandacada yazili becerileri ara tlrilm tir.
Velilerin Hollandaca dil becerisi resimli hikayeleri anlattirmak vasitasiyla
araitirilmi$tir. Ogrenciler ve velileri ile yapilan r8pqrtailarda kendi Turk e ve
Hollandaca dil yetilerini defierlendirmeleri istendi. Ogrencilerin test sonu larl
bei Turk*Hollandaca dil beceri profiline yol agiyor:
- Dil beceri profili a: 6grencinin Hollandaca ve Turk e dil becerisi  ok

zayiftir (u  8grenci);
-  Dil beceri profili b: 6Arencinin Hollandaca ve Turk e dil becerisi zayiftir

(alti 8 renci);
-  Dil beceri profili c: 8Rrencinin Turk e dil becerisi ortadir ve Hollandaca

dil becerisi zayiftir (alti dgrenci);
-  Dil beceri profili d: 8grencinin Hollandaca ve Turk e dil becerisi Ortadir

(on 8grenci);
-  Dil beceri profili e: 8grencinin Hollandaca ve Turk e dil becerisi yiiksek-

tir (d6rt Bgrenci).

Katilan Bgrencilerin Qogunun Turk e ve Hollandaca dil beceri seviyesinin e*it
oldugu bu bBlumden belli oluyor. Ger i bir de Turk esi orta ve Hollandacasi
zayif olan bir grup Bfirenci bulunuyor. Hollandacayi nispeten iyi konuiabil-
mek igin Turk e nispeten iyi olmasi zorunlu bir iart oldugu fakat yeterli
olmadigi tespit edilebilir. Ara irmaya katilan Bgrencilerin Turk e ve Hollan-
daca dil becerileri Tiirkiye'deki Tiirk yaita lari ve Hollanda'daki yerli
yaita larina kiyasla genelde zayiftir. 5. b8lumde 80rencilerin Turk e ve
Hollandaca dil becerileri incelenmi ir. Velilerin Hollandaca dil becerileri 4.
b8lumde dilsel iliikiler'de ele alinmtitir.

Egitim  8zellikleri  araitirmasinda  hem 3 ilkokulun  hem  de  11 orta okulun
kendi aralarinda epeyce fark bulundugu belli olmuitur. Okul yBnetimi ve
organizasyonu, Bgrenci nufusu ve 4itim sureci hakkinda toplanan bilgiler ile
ilgili olarak okul portreleri olu5turulmuitur. Bu portrelerden farklarin
8zellikle u  balgede bulundugu belli oluyor: sinif/okul nufusunun tertibi,
6gretmen beklentileri ve egitimin etkinligi. Mevcut olan ara tirma  er evesin-
de Bgrencilerin ilkokuldan orta okula ge meleri de ara tirilmtitir. Hem
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ger ek bilgiler hem de 6grencilerin kiiisel g8ru5leri araitirilmgtir. Toplanan
bilgiler  ok farkli oldugu i in egitim dzelliklerinin profil bBlumune alinma-
miitir. 6. bdlumde bu konu inceleniyor.

Ogrencilerin egitim sonuglarinin ara tirmasi yararina okullarin kullandigi
degerlendirmeler, izlenimler ve bilgiler toplandi. Ayrica ara tirmaa tara-
findan s6zlii olmayan bir zeka-testi yapilmiitir. Bu test ilk olarak Bgencilerin
Hollanda'daki Bgrencilere Brnek olup olmadigini 8grenmek ve Bgrencilerin
yeteneklerini egitim sonuGlariyla kiyaslamak i in yapilmi$tir. Bilgi topla-
niiinin dz bBlumunii bitirdikten sonra 1994-1995 ve 1995-1996 6gretim
senelerinde, egitim sonu lariyla ilgili olarak ders yili ve orta Bgretimdeki
6grencilerin e0itim seviyesi hakkinda bilgi toplandi.

Analizeler bei okul ba art profiline yol a m tir'.
1. okul ba§art profili:
IVBO seviyesi (bireysel meslek hazirlik efiitimi) veya 'okul ba arisi  ok
zayif'  (be§ agrenci);

-  2. okul bvart profili:
vBo seviyesi (meslek hazirlik egitimi) veya 'okul ba5arisi zayif' (on
8grenci);

-      3. okul baiarist profili:
MAVO seviyesi (orta dereceli genel orta egitim) veya 'okul ba5arisi orta'
(onbir 6grenci);

-   4. okul ba ari profili:
HAVO seviyesi (yiiksek dereceli genel orta egitim) veya 'okul ba ansi
yuksek' (bir 8grenci);

-  5. okul ba an profili:
vwo seviyesi (iiniversiteye hazirlik egitimi) veya 'okul ba ansi Qok
yuksek'  (iki 8grenci).

Sazlii olmayan zeka testinin sonudari 8grencilerin norm belirlemeye g6re
ortalama puan aldiklarini gfisteriyor. Okul baiarilart kiyaslandtikinda bazi
6grencilerde underachievement s6z konusudur. Overachievement g8ze
garpmamaktadir. 7. b6lumde 60rencilerin egitim sonu ari ele aliniyor.

Analizelerde Bgrenci azellikleri (sosyo-kulturel azellikler ve dil beceri
8zellikleri) ve egitim Bzellikleri ile 6grencilerin egitim sonu lari arasindaki
baglanti incelenm tir. Bu analizeler sonucunda 7 netice bulunmuitur:
- Araitirmaya katilan Turk 8grencilerin sosyo-kulturel dzellikleri ve okul

bajanlari arasinda ili*ki vardir. Bu Bzellikler birbirini etkiliyen ve birbiri-
ne bagli olan sosyo-kulturel dzelliklerdir, yani etnik-kulturel ve dini
oriyentasyon, evde egitim desteginin olup olmadigi, aile i erisinde dil
kullantii ve dil yetisi ve de 8grencilerin okul hayatlari ile ilgili hevesleri.
Velilerin sosyo-ekonomik degiiken egitim ve meslek seviyelerinin, okul
baiarislyla fazla iliikisi yoktur.
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-  Ogrencilerin dil becerileri, yani Hollandaca ve Turk e yetileri ile 6grenci-
lerin egitim sonu lari arasinda iliiki vardir.  ogu 8grencinin Hollandacasi
ve Turk esi benzer seviyededir. Hollandacasi ve Turk esi kuvvetli olan
Bgrencilerin okul baiarilari dil yetileri zayif olan 8grencilerden iyidir.

-   Ogrencilerin Turk e ve Hollandaca dil becerileri ile sosyo-kulturel tizellik-
leri arasinda iliiki vardir.

- 0 rencilerin gittikleri okullarin tizellikleri, yani okul nufusunun tertibi,
Egretmen beklentileri ve egitimin etkinligi ile Bgrencilerin okulbaiarilari
arasinda anlamli iliFki yoktur. Okul baiarisinda bireysel farklari a iklamak
i in egitim dzelliklerinin bazen faydasi olabilir. Bu dzellikle ilkokuldan
orta okula ge erken de muteberdir.

- Bu ar tirmaya katilan Turk Bgrencilerin annelerinin egitimdeki rolleri
babalarin rollerinden farklidir. Babalar egitimin kaba hatlariyla ilgileniyor-
lar fakat anneler her gun asil egitim ile ilgileniyorlar. Anneler bu nedenle
 ocuklarin okul egitimleriyle daha etkili ilgileniyorlar.

-  Bu ara tirmaya katilan ailelerin birkacinda sadece erkeklerin okul hayatlari
degil, kizlarin da okul hayatlart te$vik ediliyor. Bu aile tarafindan ve aile
i erisinde Turk kizlarinin egitim eiitliginin buyudupne iBaret ediyor.
Ara tirmaya katilan 80renciler velileriyle ba lica Turk e konu5uyorlar.
Arkadailariyla, ama 8zellikle kardeileriyle  ogu zaman Hollandaca konu-
4uyorlar.      Ogrencilerin     Turk e'ye ve Hollandaca'ya     karit     tutumlari
olumludur fakat bu tutum de ik fonksiyonlarla ilgili. Ogrenciler yailart
ilerledik e, Turk eyi kendi etnik-kulturel benliklerini belirlemek i in
kullanlyorlar. Hollandaca yukariya dogru devingenlik i in muhtemel ara 
olarak degerlendiriliyor.

Ayri b6lumlerde tanimlanan sonu lar ve yedi kismi neticeler temelinde bir
anasonuca varilabilir:
- Ara tirmaya katilan Turk agrencilerinin dil becerileri ve sosyo-kulturel

azellikleri ile bu 6grencilerin ilkokuldan orta okula ge ii siirecindeki okul
baiarilan arasinda iliiki vardir. Bu agrencilerin okul durumlarinin izleni-
mini buy·Gtmenin anahtari, bu fakt8rlerin ayri etkisinde degil, bunlarin
tumununde yatmaktadir.

8. ve 9. bBlumlere 80renci 8zellikleri, egitim ilzellikleri ve egitim sonu lari
arasindaki iliikilere genii yer verilecektir. Ara tirmanin 9. bBlumunde yuka-
rida anilan neticeler ve ananetice yorumlanip, yeni ara tirmalar ile baglanti
kurulacaktir ve bu ara tirma geregince bazi tavsiyeler verilecektir.
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