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  �

�eel�jongeren���n�o�ge�oed�met�het�idee�d�t��e���lles�kunnen�

worden’. Maar hoe staat het met hun loopbaanidealen als ze 

tegen de dertig lopen? En hoe is het te verklaren dat jongeren 

met�ogensch�nl�k�de�elfde�k�nsen�en�mogel�kheden��toch�heel�

verschillend terecht kunnen komen?

In een longitudinaal onder�oek van de Vr�e 
Universiteit ��n de schoolloo�banen en levens-
verhalen opgetekend van leerlingen in de 
leeft�d van 10 tot 29 jaar. Een reeks toetsgege-
vens van 239 leerlingen uit het promotieonder-
�oek van Ivanka van D�k (2002� vormde het 
vertrek�unt van dit onder�oek. Vervolgens ��n 
diepte-interviews gehouden met tien leerlingen 
o� 16-, 21- en 29-jarige leeft�d. �� staan elk voor 
een categorie leerlingen. Tegen de achtergrond 
van de economische crisis, �ien we een com�lex 
van factoren voor succes en falen in de levens-
loo�, maar het l�kt vooral de school te ��n die 
het verschil maakt.
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Tarik

Overeenkomsten en verschillen

Naast toetsscores ��n ook door�ettingsvermogen en 
�elfdisci�line belangr�ke verklaringen voor het verschil 
in schoolsucces en levensloop
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Het is vooral 
de school 
die het 
verschil 
maakt

Maakt de school het verschil?
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