VU Research Portal

Tussen droom en werkelijkheid
Terwel, J.; Rodrigues, Rosa; van de Koot-Dees, Danielle

published in
PiP. Pedagogiek in Praktijk
2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Terwel, J., Rodrigues, R., & van de Koot-Dees, D. (2019). Tussen droom en werkelijkheid: Schoolloopbanen en
levensverhalen van jongeren van 10-29 jaar. PiP. Pedagogiek in Praktijk, 24(108), 38-42.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 09. Jan. 2023

Schoolloopbanen
en levensverhalen
van jongeren van
10-29 jaar

Tussen droom en werkel kheid
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 levensverhalen opgetekend van leerlingen in de
leeft d van 10 tot 29 jaar. Een reeks toetsgegevens van 239 leerlingen uit het promotieonderoek 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 levensloo , maar het l kt vooral de school te n die
het verschil maakt.
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Naast toetsscores n ook door ettingsvermogen en
elfdisci line belangr ke verklaringen voor het verschil
in schoolsucces en levensloop
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Maakt de school het verschil?
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