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Het huidige beeld in Nederland over  
Marokkanen is overwegend 
negatief. Marokkaans-Nederlandse 

hbo-studenten proberen zich te wapenen 
tegen negatieve stereotypering door zich 
te focussen op hun studieloopbaan. Ze 
geloven sterk in emancipatie en voor-
uitgang via het onderwijs. Het langjarige 
praktijkonderzoek van Machteld de Jong 
toont aan dat deze studenten nauwelijks 
openlijk in verzet komen tegen heersende 
opvattingen, maar evenmin assimilatie 
nastreven. Ze proberen verschillende 
deelidentiteiten te combineren om 
daarmee een eigen route te kiezen naar 
een volwaardige plaats in de Nederlandse 
samenleving. Het leven van deze 
Marokkaans-Nederlandse hbo-studenten 
is daarmee een voortdurend balanceren 
tussen verschillende loyaliteiten: de eigen 
(etnische) gemeenschap, de hogeschool, 
maar ook de Nederlandse samenleving. Dit 
boek laat de veerkracht en ambitie van 
deze jongeren zien en hun geloof in een 
succesvolle toekomst als Marokkaan, 
Nederlander én moslim.
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