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In dit artikel volgen we twee leerlingen op hun mars 
door het onderwijs. Nathalie en Mohammed komen 
zelf aan het woord. We zien Nathalie feilloos door-
stromen naar de universiteit. Mohammed wordt 
uitgespuwd door de sorteermachine die onderwijs 
heet. Kwestie van hulpbronnen of toeval?

Door Rosa Rodrigues, 
Danielle van de Koot-Dees  
en Jan Terwel

e kennen een lange 
traditie in onderzoek 
naar schoolloopbanen 
van kinderen. In veel 
van die onderzoeken 

legt men het accent op hulpbronnen. 
Van Veen, Denessen, Van der Kley en 
Gerris (1998) onderscheiden in hun 
schoolloopbaanonderzoeken vier hulp-
bronnen: financiële, sociale, linguïsti-
sche en culturele. Met financiële hulp-
bronnen wordt gedoeld op het inkomen 
van de ouders, de behuizing, de inrich-
ting van het huis en het zakgeld dat het 
kind krijgt. De sociale hulpbronnen zijn 
de aanwezigheid van ouders, de hoe-
veelheid tijd die ouders aan het kind 
besteden en de opvoedingsondersteu-
ning die het kind van de ouders ont-
vangt. De linguïstische hulpbronnen 
zijn het begrijpen, spreken, lezen en 
schrijven van de Nederlandse taal. 
Hieronder vallen ook woordenschat, 
spreekstijl, boekenbezit en het leesge-
drag van de ouders. Bij de culturele 
hulpbronnen gaat het om de interesse 
van ouders voor culturele, intellectuele 

en politieke activiteiten en gebeurtenis-
sen. In ons onderzoek onderscheiden 
we ook hulpbronnen in de schoolomge-
ving van de leerling, zoals de begelei-
ding door de leraar en de samenwer-
king met medeleerlingen in de klas. 
Naast al deze hulpbronnen in de omge-
ving van de leerling zijn er ook indivi-
duele hulpbronnen te noemen, zoals het 
talent en de motivatie van de leerling.
Maar speelt er naast hulpbronnen ook 

iets anders in de schoolloopbaan van 
leerlingen? In dit artikel zullen we daar 
antwoord op geven door twee cases  
te beschrijven uit het schoolloopbaan-
onderzoek van de VU. In die cases laten 
we zien dat het toeval ook een belang-
rijke rol speelt.

Nathalie, sociaal en intelligent
De vader van Nathalie is directeur van 
een eigen bedrijf op het gebied van 

W

Leerlingen 

De Vrije Universiteit heeft gedurende de periode 1998 tot 2010 een 
longitudinaal onderzoek uitgevoerd naar schoolloopbanen van leerlingen 
in de leeftijd van 10 tot 21 jaar. In het onderzoek zijn niet alleen leerlingen 
getoetst, maar komen daarnaast leerlingen, ouders en de leraren uitgebreid 
aan het woord. Het onderzoek is gestart vanuit een bestaande database van 
een eerder promotieonderzoek (Van Dijk, 2002). Door dit onderzoek had de 
VU toegang tot 239 leerlingen in Amsterdam. Van deze 239 leerlingen zijn er 
twintig leerlingen geselecteerd en gevolgd in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. 
Vervolgens zijn er uit deze twintig leerlingen acht leerlingen gekozen voor 
een vervolgonderzoek tot de leeftijd van 21 jaar. Hieruit zijn op exemplarische 
wijze vijf leerlingen gekozen. Elk van deze vijf leerlingen staat model voor 
een categorie. Het eindrapport verscheen onder de titel Tussen afkomst en 
toekomst (Terwel, Rodrigues & Van de Koot-Dees, 2010).
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communicatie en organisatie. Haar 
moeder is gepromoveerd en heeft een 
aantal jaren aan de universiteit ge-
werkt. Na een kunstzinnige opleiding 
werkt zij nu als beeldend kunstenaar. 
Nathalie heeft haar gymnasiumoplei-
ding zonder vertraging succesvol afge-
sloten en studeert aan de universiteit.
Nathalie heeft een duidelijk beeld van 
hoe ze leert, maar weet nog niet wat ze 
wil worden. Ze houdt van logische 
dingen. ‘Ik heb mijn gymnasiumdiplo-
ma behaald en ik wilde meteen door-
gaan met de studie. Ik studeer nu com-
municatiewetenschappen. Daarnaast 
werk ik twee à drie dagen in de week in 
de thuiszorg.’
Nathalie vindt haar studie leuk. Haar 
medestudenten vinden haar erg sociaal. 
Het gaat goed met haar studie. Ze haalt 
voldoende punten en de tentamens 
verlopen ook goed. Ze heeft haar ou-
ders en vriendinnen nodig voor haar 
motivatie en discipline. Haar vriendin-
nen kiest ze heel bewust met het oog op 
werkhouding en motivatie.
Ze scoorde op de basisschool voor de 
Cito-eindtoets uitzonderlijk hoog, 
namelijk 548 punten. ‘Volgens mij was 
het na mijn entreetoets, dus voor de 
uitslag van de Cito-toets. Het advies 
was havo en na de Cito-toets havo-
vwo.’ 
‘Had je dan een tweede advies?’
‘Ja, volgens mij is dat veranderd, maar 
dat weet ik niet meer zeker. Volgens mij 
is het tijdens het gesprek een keer ver-
anderd toen we de Cito-eindtoets gin-
gen bespreken.’
Op grond van dit tweede advies (havo-
vwo) werd Nathalie aanvankelijk niet 
toegelaten tot de gymnasium afdeling, 
maar in een havo/vwo brugklas ge-
plaatst. De school besloot later om haar 
toch in een gymnasiumklas te plaatsen, 

omdat de school een tweede gymnasi-
umklas wilde instellen en er te weinig 
leerlingen waren met een gymnasium-
advies. Eerder afgewezen leerlingen 
mochten nu toch in die klas. Nathalie 
kwam dus per toeval op het gymna-
sium.
Hoe kijkt Nathalie terug op de over-
gang van basisschool naar voortgezet 
onderwijs? De belangrijkste risicofactor 
was volgens haar het lage advies van de 
basisschool. ‘Als ik dat had opgevolgd 
en zou hebben gekozen voor havo, dan 
weet ik niet of ik me daar wel had thuis 
gevoeld.’ De belangrijkste succesfactor 
is volgens Nathalie haar thuissituatie en 
dat haar ouders haar stimuleren. Terug-
kijkend op haar gymnasiumperiode 
zegt zij dat het niet heel moeilijk was. 
‘Dat zou het wel geweest zijn, als ik 
bèta had gedaan, maar daar werkte ik 
niet hard genoeg voor.’ Ze heeft voor 
haar gymnasiumdiploma hard moeten 
werken, maar ze had geen hertenta-
mens.
Nathalie vindt het kiezen heel moeilijk. 
‘Studies richten zich altijd maar op één 
ding. Je mag geen kunst èn wiskunde 
kiezen.’ Misschien gaat Nathalie na 
haar universitaire studie in een kunst-
zinnige richting verder. Gedurende het 
jaar werkt ze alleen voor de vakken die 
ze leuk vindt. Tegen het tentamen 
werkt ze hard voor alle vakken. Ze 
leert dan urenlang achter elkaar door 
en dan kent ze het. Nathalie maakt 
geen samenvattingen, maar onder-
streept belangrijke tekstgedeelten en 
maakt ‘concept maps’ van de centrale 
begrippen en hun onderlinge relaties. 
Ze snapt dingen heel snel en is vinding-
rijk. Ze ziet zichzelf als een gammaper-
soon, met toch ook een kunstzinnige 
kant. Ze is creatief en taalgevoelig. Zij 
communiceert heel gemakkelijk. Ze is 

met volleybal gestopt, omdat dit lastig 
bleek te combineren met haar studie. 
Ook zit ze op een sportschool met een 
abonnement op groepslessen. Ze is geen 
lid van een studentenvereniging, maar 
wel van een studievereniging voor de 
korting op boekenprijzen.
Haar beroepsperspectief is nog open. 
Waarom is Nathalie wel naar de uni-
versiteit doorgestroomd en anderen 
niet? ‘Misschien wel omdat ik vaker 
bevriend ben geraakt met anderen die 
gemotiveerd waren. Maar dat komt ook 
omdat die mensen gewoon in mijn 
omgeving waren, op het gym zitten en 
dat zijn mensen die gemotiveerd zijn. 
Het schoolsysteem is qua structuur 
goed voor mij geweest.’

Mohammed, zwijgzaam en 
onzeker
Mohammed heeft een Marokkaanse 
achtergrond en is in Nederland gebo-
ren. Hij heeft het vmbo voortijdig 
verlaten. Mohammed gaat sinds zijn 
17e niet meer naar school. Hij is werke-
loos, ziek en woont bij zijn ouders. 
Mohammeds vader kwam hier in 1976 
als gastarbeider, maar is door een 
ongeluk arbeidsongeschikt geraakt en 
maakt zich momenteel verdienstelijk als 
vrij williger in een Marokkaanse instel-
ling. Zijn vrouw heeft, net als hij, nooit 
een basisscholing gehad in Marokko en 
werkt niet buitenshuis. Mohammed 
moet tijdens het interview als tolk 
optreden. Nu Mohammed ziek is, gaat 
hij alleen naar buiten om naar de mos-
kee te gaan. Als zelfs dat te zwaar voor 
hem is, komt de imam bij hem thuis. 
Als er familie op bezoek komt, dan 
trekt hij zich terug in zijn kamer.
Mohammeds ouders gingen nooit naar 
ouderavonden. ‘Ik vertelde niet wat ik 
allemaal op school deed. Daar vroegen 

ze ook niet naar. Ik vertelde thuis wel 
dat er ouderavonden waren, maar ze 
gingen ge woon niet.’ Meester Teun van 
Akker - van de basisschool- vertelde dat 
Mohammed een stille jongen was. ‘Niet 
zo’n harde werker en hij vond alles wel 
goed. Viel niet op in de klas, maar had 
ook weinig echte vriendjes. Hij deed 
braaf zijn werk, zonder veel enthousi-
asme. We hadden heel weinig contact 
met zijn ouders.’ Mohammed vertelt 
dat hij voor zijn zestiende slecht contact 
had met zijn ouders. Nu hij ziek is, 
helpen ze hem. Het geloof speelt sinds 
zijn ziekte een belangrijke rol in zijn 
leven. Daarvoor was dat niet zo. ‘Ik 
vind wel dat ik gefaald heb. Ik ben me 
gaan verdiepen in boeken, vooral over 
het geloof. Het geeft altijd hulp.’
Mohammed vond het moeilijk om mee 
te komen op school. ‘Ik leerde wel, een 
kwartiertje of zo, maar zelfs dat ge-
beurde heel weinig. Ik vond wiskunde 
best wel moeilijk om bij te houden. Hoe 
die meester het uitlegde. Ik begreep er 
haast niets van. Ik was best wel stil in 
de klas, misschien heeft dat ook een rol 
gespeeld. En het was heel lang reizen 
naar mijn vmbo-school.’
Mohammed had zowel op de basis-
school als in het voortgezet onderwijs 
weinig contact met zijn klasgenoten. 
Als hij terugkijkt naar zijn periode op 
het vmbo, zegt hij: ‘Ik zou niet meer 
met die jongens omgaan, denk ik.’ 
Blijkbaar waren dat geen goede vrien-
den voor Mohammed. ‘Die waren 
gewoon vrienden voor de lol. Ik zou 
veel meer lezen en meer met de leraren 
praten, denk ik.’ Tijdens het vmbo heeft 
hij geen steun gehad van zijn ouders of 
van zijn zussen en broers. Mohammed 
heeft ook geen hulp gezocht bij een 
decaan of mentor.
De Cito-score van Mohammed was 

527. Hij kreeg als advies vmbo-kader-
gericht. ‘Heel veel vragen begreep ik 
gewoon niet. Het was multiple choice, 
dus ik deed maar wat. Ik had geen zin 
in de Cito-toets, maar ik probeerde wel 
mijn best te doen. Ik wist dat het be-
langrijk was. Maar dat was niet echt 
makkelijk of zo.’ Mohammed had geen 
idee welke school hij moest kiezen. Dat 
heeft hij pas op het laatste moment 
gedaan. Ook zijn ouders hadden geen 
idee van wat hij moest gaan doen. ‘Als 
je twaalf jaar bent, weet je niet hoe het 
eraan toe gaat. Je hebt niet echt een 
idee van je eigen persoonlijkheden en je 
eigen interesses. Ik kon ook geen school 
vinden. Ik had geen idee. Op het laatste 
moment, mei, juni, wist ik nog steeds 
niet welke school ik moest kiezen…’
Mohammed vindt het moeilijk om zijn 
talenten te noemen. Hij vindt dat hij 
geen talenten heeft. Hij vindt het nog 
steeds moeilijk om keuzes te maken en 
probeert goed naar anderen te luiste-
ren, zoals zijn vader en een vriend die 
ook bekeerd is tot het geloof. Moham-
med kan zich weinig goede dingen 
herinneren op het vmbo. ‘Ik was ge-
woon niet bezig met school. Na school-
tijd ging ik met drie vrienden naar het 
winkelcentrum in A. We liepen daar 
een beetje rond.’
Mohammed heeft zijn vmbo niet afge-
maakt. ‘Het was een mengeling van 
heel veel dingen. Mijn vrienden deden 
opeens heel naar tegen mij. Ik trilde 
tijdens de examens en ik spijbelde vaak. 
Ik heb last van een bewegingsstoornis.’ 
Mohammed heeft nog geprobeerd om 
in de avond zijn vmbo af te maken op 
een andere school, een volwassenenop-
leiding. Hij wilde daar vmbo-theore-
tisch gaan doen. Hij moest eerst een 
toets maken, voordat hij werd aangeno-
men. De toets bestond uit de vakken 

Nederlands, wiskunde en Engels. Voor 
die toets is hij geslaagd. Toch is het 
Mohammed niet gelukt om die oplei-
ding af te maken, omdat hij weer last 
kreeg van zijn psychische aandoening. 
Hij slikt nu medicijnen en bezoekt één 
keer per maand zijn psychiater. Mo-
hammed is van plan om zijn opleiding 
op te pakken als hij weer beter is. Hij 
wil niet meer fulltime naar school. Hij 
wil een avondopleiding doen en niet op 
het niveau van vmbo-kader, maar bij 
vmbo-theoretisch. Mohammed wil 
graag schrijver worden, maar wat voor 
schrijver hij wil worden, dat weet hij 
nog niet. ‘Ik wil weer terug naar 
school, maar ik moet me wel goed 
voelen.’

Overeenkomsten en verschillen 
in hulpbronnen
Er zijn grote verschillen tussen deze 
twee leerlingen wat betreft hun sociale 
en culturele hulpbronnen. Nathalie 
krijgt van huis uit een breed cultureel 
aanbod dat perfect aansluit bij wat de 
school vraagt. Haar ouders hebben een 
uitgebreid netwerk van vrienden in het 
hogere sociaal milieu. Zij kennen de 
weg in het Nederlandse schoolsysteem 
en helpen haar bij de overgang van 
basisonderwijs naar voortgezet onder-
wijs. De ouders van Mohammed staan 
haast buiten de Nederlandse samenle-
ving en kunnen hem nauwelijks onder-
steunen. Hij lijkt stuurloos, is bijna 
radeloos als hij moet kiezen en kijkt op 
cruciale momenten naar wat toevallige 
vriendjes doen. Hij moet kiezen, maar 
hij kan en wil dit eigenlijk nog niet.
Soms worden vrienden bewust uitgeko-
zen met het oog op het bevorderen van 
de eigen inzet voor het werk op school. 
Ook komt het voor dat medeleerlingen 
- die een negatieve invloed kunnen 
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hebben - bewust worden ontweken. Dit 
is het geval bij Nathalie. Bij Moham-
med zien we het omgekeerde. In terug-
blik zegt Mohammed dat de keuze van 
verkeerde vrienden zijn schoolloopbaan 
negatief heeft beïnvloed. De conclusie is 
dan ook dat vrienden en medeleerlingen 
buitengewoon belangrijk zijn in het 
schoolsucces en de schoolloopbaan van 
kinderen.
Tijd en geld spelen op de achtergrond 
ook een rol. Is er tijd en rust in de 
woonsituatie voor huiswerk, voor 
gesprekken, voor discussie? Bij Natha-
lie behoort dit alles tot de vanzelfspre-
kende cultuur. Bij Mohammed zien we 
dat hij veel buitenshuis is en zijn tijd 
verdoet met rondhangen met vrienden, 
die zelf ook weer uit een weinig stimu-
lerende thuissituatie komen.
Gelet op individuele hulpbronnen moet 
allereerst worden opgemerkt dat 
Nathalie en Mohammed aanzienlijk 
verschillen in talenten, waartoe wij ook 
voorkennis rekenen. Deze individuele 
hulpbronnen hebben zij voor een be-
langrijk deel van huis uit meegekregen. 
Op de basisschool hebben zij hun talen-
ten verder ontwikkeld. Hun Cito-eind-
scores (548 en 527) geven een belang-
rijke indicatie van hun verschillen in 
toekomstperspectief.
We zien ook verschillen tussen Moham-
med en Nathalie in motivatie en sociale 
houding. Nathalie is gemotiveerd om 
haar opleiding af te maken. Haar me-
deleerlingen vinden haar sociaal. Ze 
werkt hard en laat zien dat ze zelfstan-
dig is, doordat ze vrijwilligerswerk doet 
en haar sterke en zwakke punten kan 
benoemen. Mohammed is zowel op de 
basisschool als op het voortgezet on-
derwijs niet gemotiveerd en wordt 
daarin ook niet gestimuleerd vanuit 
huis. Hij vindt het moeilijk om op te 

noemen waar hij goed in is. Moham-
med vertelt dat hij op de basisschool 
maar wat deed. Nu Mohammed ziek is, 
is hij afhankelijk van zijn ouders en 
beperkt in zijn zelfstandigheid.
Als het gaat over schoolloopbanen en 
kansenongelijkheid wordt er zelden 
gesproken over gezondheid. Bij Mo-
hammed zien we dat hij psychisch in de 
knoop is geraakt en ook lichamelijke 
klachten vertoont. Dit speelt een nega-
tieve rol in zijn schoolloopbaan. Hij 
komt in een neerwaartse spiraal terecht 
en moet de school voortijdig verlaten. 
Nathalie heeft mogelijkheden om te 
sporten en heeft soms nog genoeg 
energie om naast de studie ook nog 
vrijwilligerswerk te doen.

Toeval deur naar succes
De vraag in de inleiding was: speelt er 
naast hulpbronnen ook iets anders in 
de schoolloopbanen van leerlingen? Het 
antwoord is: ja! In ons onderzoek aan 
de Vrije Universiteit komt het toeval om 
de hoek kijken. Zo klom Nathalie 
binnen enkele maanden van een ha-
voleerling via het vwo naar het gymna-
sium. Mohammed wist niet naar welke 
vmbo-school hij moest gaan en koos 
voor een vmbo-school waar toevallig 
ook zijn vrienden naar toe gingen.
In de twee cases blijkt het toeval te 
zorgen voor kansen en drempels in de 
schoolloopbaan van kinderen. In de 
casus van Mohammed blijkt hoe onze-
ker, kwetsbaar en afhankelijk sommige 
kinderen kunnen zijn. Het lijkt alsof zij 
overgeleverd zijn aan het toeval. Natha-
lie en haar ouders zien juist de kansen 
die het toeval voor hen in petto heeft. 
Zo worden verschillen tussen leerlingen 
steeds groter.
Alle leerlingen krijgen met toeval te 
maken. Maar het lijkt er op dat leer-

lingen zoals Mohammed extra afhan-
kelijk zijn van leerkrachten die toeval-
lig deuren voor hen openen en 
doorkijkjes bieden naar mogelijke 
toekomsten. Kinderen die toevallig  
wel die leerkracht zijn tegengekomen 
of toevallig wel op die school hebben 
gezeten zeggen dan, terugkijkend op 
hun schoolloopbaan: ‘Het is goed 
geweest, ik heb mijn best gedaan. Ik 
heb er iets van gemaakt, binnen de 
mogelijkheden van mijn talenten en 
omstandigheden. Toevallig kwam ik 
die leraar tegen, toevallig zat ik op die 
school, toevallig las ik iets over die 
opleiding, toevallig hoorde ik van die 
vriend…Dat heeft mijn leven veran-
derd. Misschien heeft het zo moeten 
zijn. Hoe dan ook, dit is mij overko-
men. Dit heb ik er tot nu toe van ge-
maakt.’ Het benutten van hulpbronnen 
en het goed inspelen op toeval door 
leerlingen is de essentie. Zo kunnen zij 
binnen de marge van vrijheid de regie 
over hun leven in handen nemen. *  


