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5 

Woord vooraf 

Twee jaar geleden startte het Centrum voor Theoretische en Onderwijssociologie het project 

'Armoede en Kansenongelijkheid in het Onderwijs'. Dit onderzoeksproject vertrekt vanuit de 

vaststelling dat de socio-economische situatie van de jongeren een sterke invloed heeft op de 

onderwijskansen. Onderzoek heeft immers duidelijk gemaakt dat geringere socio-economi-

sche mogelijkheden meestal gepaard gaan met minder onderwijskansen voor de jongeren. 

Veel onderzoek geeft informatie over de band tussen de socio-economische positie van de 

jongeren en hun onderwijskeuze. Het vertelt echter weinig over het proces dat de jongeren 

doormaken bij deze keuze en de structurele factoren die dit proces bepalen. Met dit rapport 

willen wij met behulp van biografisch onderzoek bij jongeren van twaalf à veertien jaar, hun 

ouders en hun leerkrachten dit proces reconstrueren. 

Dit eindverslag is het derde rapport dat aan deze thematiek is gewijd. In een eerste 

deelrapport, 'Het leven beschreven. Een inleiding tot de biografische methode' (1993), werd 

een overzicht gegeven van de mogelijkheden en de problemen van de biografische methode. 

Het tweede deelrapport, 'Ongelijke Onderwijskansen. Een literatuurstudie' (1993), geeft een 

overzicht van de inzichten die de onderwijssociologie tot op dit ogenblik heeft verworven in 

verband met de relatie tussen armoede en kansenongelijkheid in het onderwijs. Daarom zal 

in dit eindverslag enkel maar naar deze methode en theorieën worden verwezen. De 

geïnteresseerde lezer wordt voor een meer diepgaande beschrijving van methode en theorie 

naar de deelrapporten verwezen, beide uitgegeven door het Sociologisch Onderzoeksinsti-

tuut/Departement Sociologie van de K.U. Leuven. 

Bij het afsluiten van dit project houden wij eraan onze bijzondere waardering uit te drukken 

aan deze gezinnen die een deel van hun vrije tijd hebben willen opofferen en ons hun 

vertrouwen hebben gegeven om dit onderzoek mogelijk te maken. Wij hopen dat dit werk 

een kleine bijdrage mag leveren om beter de problemen te begrijpen waarmee zij te kampen 

hebben. Tevens danken wij de interviewers voor hun waardevolle hulp bij de dataver-

zameling en Mevrouw G. Voet voor haar kritische lezing van het manuscript. Ook aan de 

heer T. Kochuyt die gedurende meer dan twee jaar nauwgezet aan dit project werkte, willen 

wij hier onze waardering uitdrukken. 

Leuven, 31 oktober 1994 

Prof. Dr. J.C. Verhoeven 



Hoofdstuk 1.

Probleemstelling en methode

1. Het probleem

Leerplicht en massificatie van het onderwijs hebben niet kunnen bewerken dat onderwijs voor alle

groepen van onze samenleving even veel voordelen opbrengt. Spijts de vele maatregelen die een

algemene deelname van alle lagen van onze bevolking hebben willen bevorderen, is het nog steeds

zo dat arbeiderskinderen minder dan andere kinderen kunnen genieten van de vor-

mingsmogelijkheden die er op dit moment geboden worden. Het probleem is uiteraard niet meer

van dezelfde aard als in de eerste helft van deze eeuw toen de meesten onder hen niet langer naar

school gingen dan het lager onderwijs. Het na-oorlogse democratiseringsbeleid van de overheid,

de inspirerende kracht van arbeidersorganisaties en de gewijzigde verwachtingen van de ouders en

de kinderen hebben aan deze situatie wel fundamenteel iets veranderd. Het probleem doet zich

nu anders voor. Arbeiderskinderen participeren nog steeds minder lang aan het onderwijs en hun

studiekeuze is van die aard dat er meer kans is dat zij studierichtingen kiezen die hen minder

kansen geven op de arbeidsmarkt of enkel de wegen openen naar beroepen die kwetsbaarder zijn

voor werkloosheid.

Naast arbeiderskinderen is er daarenboven een categorie die nog minder gebruik kan maken van

het onderwijsaanbod, nl. de kansarme jongeren. Het gaat hier om jongeren uit gezinnen die

meestal niet enkel getroffen werden door het probleem van de werkloosheid, maar tegelijkertijd

moeten opboksen tegen allerlei gezinsproblemen, ziekte en relatieproblemen, en de daarmee

dikwijls gepaard gaande financiële lasten. Kortom, jongeren die leven in gezinnen waar de

aandacht in eerste instantie gaat naar overleven en minder naar het onderwijs. Onderzoekers

hebben reeds meermaals aangetoond dat zij minder kansen hebben in ons onderwijs, zelfs nog

minder dan de kinderen uit doorsnee arbeidersgezinnen. Hun situatie is zo zwak dat zij aan de

benadeelde kant dreigen terecht te komen van wat men thans zeer afstandelijk de duale samen-

leving noemt.

Aangezien er al heel wat onderzoek voorhanden is dat deze benadeling duidelijk heeft aangetoond,

kan de lezer zich terecht de vraag stellen waar wij met dit onderzoek naartoe willen. De

socio-economische situatie, ook na controle voor tal van andere variabelen (o.a. IQ,

studieresultaten, en dgl.) blijkt wel zo sterk de studiekeuze te bepalen, dat er op dit moment niet

direct een reden is om dit onderzoek over te doen, tenzij men een updating zou wensen van onder-

zoeksresultaten (Kochuyt & Verhoeven, 1993b). Dit is echter onze hoofdbedoeling niet. Wij

hebben met dit onderzoek veeleer de bedoeling te gaan kijken hoe gezinnen concreet omspringen

met de uitdagingen van de samenleving en de school. Studiekeuze is immers een proces dat zich

niet enkel afspeelt tussen een kind en het onderwijsaanbod. Het is veeleer een proces waarbij het

gezin, vooral de ouders, en hun wereldbeleving enerzijds een belangrijke rol spelen en anderzijds

de school die op die wereld al dan niet inspeelt. Dit is wellicht nog meer het geval op de toch

jonge leeftijd waar kinderen overstappen van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

Het is trouwens op deze groep van jongeren dat wij uw aandacht willen vestigen. Van hen
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willen wij vernemen wat hun studieloopbaan was, hoe zij daarbij al dan niet gesteund werden

door hun gezin en in welk soort onderwijs zij uiteindelijk zijn terecht gekomen op een leeftijd van

twaalf à veertien jaar. Wij nodigen U dan ook uit mee te luisteren naar hun verhalen, die van hun

ouders en van hun leerkrachten. Zij zullen ons beter toelaten te begrijpen waarom deze jongeren

in die klassen zitten waarin wij ze gevonden hebben.

Vooraleer we aan deze verhalen toe zijn, moeten we echter enkele ideeën toelichten die ons

tijdens dit speurwerk hebben bezig gehouden en ons kijken en luisteren hebben geleid. Op de

eerste plaats moeten we de aandacht vestigen op het begrip kansenongelijkheid. Dit begrip heeft

doorheen de tijd verschillende betekenissen gekregen. Wij beperken ons tot het duiden van het

concept zoals wij het hier gebruiken. De keuze voor een egalitaristische opvatting over kan-

senongelijkheid is ons ingegeven door het besef dat kansenongelijkheid in het onderwijs niet

enkel het resultaat is van de mogelijkheden die het onderwijs biedt. Kansenongelijkheid is

veeleer het produkt van wat de ruime samenleving aan levenskansen geeft enerzijds en de wijze

waarop de school hierop reageert anderzijds. Scholen kunnen nog zo goed onderwijs geven,

wanneer de kandidaten met een verschillende uitrusting aan de startlijn arriveren, zullen zij niet

dezelfde voordelen halen uit dit onderwijs. Daarenboven is het zo dat niet alle scholen aan

jongeren dezelfde mogelijkheden geven om even competitief op de arbeidsmarkt te staan.

Verder vraagt een egalitaristisch uitgangspunt dat wij zowel aandacht hebben voor de input-zijde

als voor de output-zijde van de schoolloopbaan. Aan de input-zijde plaatsen we de economische,

relationele en culturele kenmerken van het gezin waaruit de jongeren komen, hun intellectuele en

karakteriële capaciteiten, alsook de materiële en didaktische mogelijkheden van de school die de

studiekeuze medebepalen. Aan de output-zijde plaatsen we de positie die de jongeren verwerven

in het sociale leven eenmaal de scholing ten einde is. Wil men op deze twee domeinen scoren,

wil men op deze twee domeinen gelijke kansen geven aan alle jongeren, dan staat men voor een

zware opgave in een samenleving waarin -spijts alle democratische idealen- ongelijkheid schering

en inslag is. Voor het speuren naar de factoren die de studieloopbaan en het studiekeuzeproces

bepalen, heeft die optie uiteraard haar gevolgen. Op de eerste plaats betekent dit dat wij zullen

kijken naar de leefervaringen (economisch, cultureel en relationeel) van het gezin, de verwach-

tingen van de ouders wat betreft de studie van de jongeren, de steun die van hen uitgaat naar hun

kinderen, maar ook naar de wijze waarop het kind dit alles beleeft, zijn studiegedrag en -inzet.

Ten tweede, veronderstelt dit ook dat we iets trachten te weten te komen van de wijze waarop de

school hierop inspeelt; wij zullen dit vooral bekijken door de ogen van de leerkrachten die met

deze jongeren worden geconfronteerd. Ten derde, zullen wij ook nagaan hoever de leerlingen

reeds gevorderd zijn in hun schoolloopbaan. Door het feit dat we enkel jongeren van twaalf à

veertien jaar in onze analyse hebben opgenomen, zullen we geen beeld kunnen ophangen van

waar zij uiteindelijk zullen terecht komen. Wat we wel kunnen aanwijzen is de richting die zij

nu reeds hebben ingeslagen en hiervan weten we uit ander onderzoek dat deze hen later meer of

minder mogelijkheden zal geven in het beroepsleven.

In deze context is het interessant te vermelden dat de verschilllende studierichtingen ASO, TSO,

BSO en Buitengewoon Onderwijs (BO) door de respondenten gemakkelijk worden
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geïnterpreteerd als een hiërarchische rangschikking, waarbij ASO de meeste waardering krijgt en

de andere studierichtingen telkens iets minder. Ofschoon elk van deze studierichtingen haar

eigen finaliteit heeft, die veeleer anders is dan beter of slechter dan de andere studierichtingen,

zullen wij ook hier het taalgebruik van de respondenten volgen. Wij willen immers een beeld

geven van de visie die zij op hun situatie hebben.

Zonder te willen vooruitlopen op de onderzoeksresultaten is het eveneens zinvol vragen te stellen

over de wijze waarop we deze studieloopbaan kunnen verklaren. Hierover zijn reeds tal van

theorieën geformuleerd die elk bepaalde factoren aanwijzen als de meest relevante om de

kansenongelijkheid in het onderwijs te verklaren. De feiten hebben ons wat dit betreft vooral

alert gemaakt voor één bepaalde verklaring van de studieloopbaan, nl. de reproduktietheorie.

Hoe verklaart zij deze studieloopbanen?

Van de twee meest bekende reproduktietheorieën, nl. deze van Bowles en Gintis enerzijds en deze

van Boudon en Passeron anderzijds, zullen wij de voorkeur geven aan deze laatste en hierin

inspiratie zoeken. Zij beklemtonen dat de ongelijkheden in de maatschappij zich handhaven over

de generaties heen en dat het onderwijs hiertoe bijdraagt. Dit is wellicht niet de bedoeling van

een flink deel van de onderwijsverstrekkers, maar de eigen structuur van het onderwijs kanaliseert

de leerlingen in banen die hen voorbereiden om later opnieuw dezelfde ongelijke posities in te

nemen. Dit hoeft niet steeds dezelfde positie te zijn als deze van de ouders. De onder-

wijsstructuur is echter van die aard dat de benadeelden in de samenleving in sporen belanden die

hen later ook minder kansen zullen geven. De school is bijgevolg het instrument dat deze

samenleving gaat reproduceren. Dit gebeurt nu niet direct en uitsluitend door de economische

druk, maar veeleer langs de cultuur die in gezin en school aanwezig is. Gezinnen geven aan hun

kinderen immers een bepaald cultureel en sociaal kapitaal mee. De beter gesitueerde gezinnen in

onze samenleving beschikken juist over dat stukje van dit kapitaal dat hun kinderen beter voor-

bereidt om in het schoolse systeem de beste weg te vinden naar de betere posities in het latere

beroepsleven. Daarenboven is het zo dat het juist deze beter gesitueerden zijn die bepalen wat

goed onderwijs is en welk certificaat men nodig heeft om de arbeidsmarkt te betreden. De meer

benadeelde categorieën schieten op dat vlak schromelijk tekort. Zij kunnen hun kinderen niet

geven waaraan ze nood hebben om in dit systeem op een comfortabele manier te overleven. Men

kan dit uiteraard wel leren en een deel van hen is daartoe ook in staat. Feiten tonen echter aan

dat zij daartoe niet steeds bekwaam zijn. Wat hen rest is dus zeer dikwijls niets anders dan de

plaats in te nemen die hun ouders reeds hadden in de samenleving. Het scheppen van kansen-

gelijkheid in het onderwijs is dus een gevecht dat niet enkel in de school maar op meerdere

fronten moet gevochten worden. De maatschappelijke structuren en de wijze waarop deze in de

gezinnen beleefd worden, vergen eveneens aandacht.

Geïnspireerd door deze ideeën zullen wij pogen een reconstructie te maken van de studieloopbaan

van twaalf- à veertienjarigen uit arbeiders- en kansarme gezinnen. Deze keuze werd gemaakt om

zo diep mogelijk door te dringen in de gezinssituatie en de studieloopbaan van deze jongeren.

Arbeiderskinderen en kansarme kinderen worden hier als twee contrastgroepen gehanteerd,
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weliswaar een optie die niet steeds gedeeld wordt door elke onderzoeker omdat arbeiderskinderen

ook wel tot deze kansarmen worden gerekend. Tot op zekere hoogte is dit natuurlijk ook het

geval. Wij hebben er nochtans de voorkeur aan gegeven om een twintigtal arbeiderskinderen en

hun gezinnen met een relatieve hoge bestaanszekerheid te onderzoeken en een twintigtal kansarme

kinderen en hun gezinnen. Op basis van hun verhalen zijn wij dan op zoek gegaan naar de

verschillen tussen de arbeiderscultuur en de armoedecultuur die ons iets kunnen onthullen over de

factoren die hun studieloopbaan in verschillende richtingen heeft gevoerd.

2. Hoe werd het probleem onderzocht?

2.1. Methode

Studieloopbaan en studiekeuze zijn processen. Zij kennen een verloop doorheen de tijd. Het is

dan ook onze bedoeling om deze processen te reconstrueren. Hiervoor voldoet de methode van

de survey niet, die trouwens maar 'snap-shots' kan maken. Zelfs de panel-methode kan daar

weinig toe bijdragen. Het blijven ook hier immers momentopnamen. De meest aangewezen

weg zou deze zijn van een langdurige opvolging van de jongeren en hun gezinnen. Dit is echter

financieel geen haalbare kaart. Daarom wordt hier een andere weg ingeslagen, nl. deze van de

biografische methode.

In deze methode wordt de respondent uitgenodigd om zijn vroegere ervaringen te reconstrueren in

zijn eigen woorden (Kochuyt & Verhoeven, 1993a). Hierbij wordt uitdrukkelijk met het tijdsver-

loop rekening gehouden waarbinnen al deze ervaringen zich hebben afgespeeld. Dit betekent

uiteraard dat er een beroep wordt gedaan op het geheugen van de respondenten, wat zeker

aanleiding kan geven tot onjuistheden. Een onbetwistbaar valied instrument is het voorzeker niet.

Deze methode heeft echter als voordeel dat het gaat om een procesinterpretatie die gebeurt door

de respondent en niet volgens een voorgeschreven stramien dat de onderzoeker voorlegt. De

bevraging is wel gericht, maar is zeker niet dominant. De onderzoeker wordt immers verwacht

zich aan te passen aan het ritme en de lijn die de respondent aan het gesprek wil geven. Hoe dit

praktisch werd gerealiseerd zal straks uit de doeken worden gedaan.

Om dit doel te realiseren moesten een aantal stappen worden gezet, die de validiteit van het

materiaal moesten bevorderen. Het feit dat achtendertig gezinnen diepgaand moesten worden

bevraagd en dat daarnaast nog leerkrachten moesten worden benaderd, maakte het onmogelijk dat

de onderzoekers alle veldwerk zelf deden. Daarom werd er naar meerdere veldwerkers

uitgekeken die met de gezinnen de kontakten zouden leggen en de gesprekken zouden voeren.

Deze werkwijze heeft een aantal voordelen, maar ook nadelen. Eén ervan is dat de materiaal-

verzameling op een verschillende manier kan gebeuren waardoor de verhalen niet vanuit dezelfde

hoek worden verzameld of de interviewer bepaalde thema's niet ter sprake brengt. Om dit te

voorkomen werden er verschillende stappen gezet. Eén van de middelen was het gebruik van

een algemeen interviewschema dat elke interviewer goed moest instuderen. Vooraleer naar het
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veld te gaan werden zij hierover uitvoerig ingelicht. De klemtoon werd evenwel gelegd op het

creëren van een gespreksklimaat waarin de gesprekspartners vrij hun mening konden geven en

waarbij de interviewer er hoofdzakelijk op moest letten dat de problemen zo grondig mogelijk

werden uitgediept. De interviewers werden daarenboven niet verondersteld de gesprekken te

noteren; zij gebruikten een bandrecorder en uit de verhalen blijkt dat dit instrument in vele

gezinnen wel zo is ingeburgerd dat het geen hinder was voor de respondenten om vrijuit te

spreken. De gesprekken werden niet in één keer afgewerkt. Meerdere bezoeken waren in de

meeste gezinnen nodig.

Verder werden de interviewers gevraagd na hun veldwerk verslag uit te brengen over het verloop

en de interpretatie van bepaalde delen van de interviews zodat zij in een juiste context konden

worden geplaatst. Men moet er trouwens mee rekening houden dat vele interviews in het dialect

verliepen, wat aanleiding kon geven tot misverstanden. In de transcripts op de volgende

bladzijden zijn de dialectische klanken weggelaten; de eigen zinsopbouw is evenwel behouden.

Om een consistent beeld te krijgen van het levensverhaal van de jongeren, de visie van de ouders

en van de leerkrachten werd als principe genomen dat een bepaalde interviewer steeds eenzelfde

case volledig afwerkte. Concreet betekende dit dat eenzelfde interviewer een bepaald kind, zijn

ouder(s) en zijn leerkracht ondervroeg, deze laatsten soms in de aanwezigheid van de graadcoördi-

nator of een adviseur van het PMS. Op die wijze kon hij of zij tot een samenhangend beeld

komen en werd de bevraging niet gehinderd door onwetendheid over bepaalde feiten die door de

verschillende respondenten werden aangebracht. Daarenboven was het mogelijk om

verschillende interpretaties van dezelfde feiten onder ogen te krijgen. Volgens deze methode

werden voor elke case gemiddeld vier interviews afgenomen (met een minimum van 3u. 30 min.

per case).

2.2. Het onderzoeksveld en de keuze van de gezinnen

Gezien onze vraagstelling was de voor de hand liggende methode om de onderzoeksgezinnen te

kiezen de selectieve sampling (Strauss, 1988). Er werd ook enkel gemikt op autochtone gezinnen

omdat het probleem van migrantengezinnen van een andere aard is en dit de vergelijkbaarheid van

het materiaal zou bemoeilijken. Oorspronkelijk was voor de selectie van de kansarme gezinnen

als uitgangspunt gekozen dat enkel gezinnen zouden worden opgenomen die een aantal jaren op

de wettelijke armoedegrens1 leefden en die uiteraard kinderen hadden van twaalf à veertien jaar.

De wettelijke armoedegrens als selectiecriterium nemen, was evenwel niet houdbaar.

Kansarme gezinnen zijn immers niet zo gemakkelijk te benaderen aan de hand van financiële

criteria en daarenboven werd al vlug duidelijk dat kansarmoede niet kon herleid worden tot de

administratieve categorie van 'bestaansminimum-trekkers'. De verkenning van het veld leerde

ons dat we dit uitgangspunt best zouden verlaten en andere wegen zouden bewandelen om de

1 Dit zijn de bestaansminima die door de OCMW's worden uitgekeerd.
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onderzoeksgezinnen te kiezen. Kansarmoede is de resultante van een veelheid van factoren die

maakt dat deze gezinnen duidelijk minder kunnen participeren aan de mogelijkheden die onze

samenleving biedt. Dat dit zijn consequenties heeft voor de studieloopbaan zal later blijken uit

de verhalen van deze gezinnen. Wat de kansen van deze gezinnen verschillend maakt, is een

aaneenschakeling van financiële moeilijkheden (daarom hoeven ze niet beneden het bes-

taansminimum te leven), problemen op de arbeidsmarkt, lage scholing van de ouders, gebrekkige

huisvesting, relationele problemen in het gezin en met andere delen van de maatschappij,

gebrekkige deelname aan de gezondheidszorg, de rechtsbedeling, het sociaal-culturele leven, de

welzijnsvoorzieningen en dergelijke. Het zijn deze gezinnen en hun kinderen die wij in onze

analyse hebben betrokken.

Om deze gezinnen te vinden, werd er een beroep gedaan op organisaties die voldoende kennis

hebben van concrete gezinnen om te kunnen uitmaken of zij al dan niet kansarm zijn. Tot deze

organisaties behoorden particuliere kansarmoedewerkingen, een OCMW, een PMS, thuis-

begeleidingsdiensten, dagcentra en MPI's. De informatie van deze organisaties was niet enkel

interessant om de gezinnen te vinden, maar deze organisaties waren ook zeer behulpzaam bij het

introduceren van de interviewers in deze gezinnen. Deze procedure heeft vanzelfsprekend gevol-

gen voor de populatie waarover we rapporteren. Het zijn niet de kansarme gezinnen zonder meer,

maar wel kansarme gezinnen die op één of andere manier gesteund worden, zij het dat deze steun

niet betekent dat hun kansarmoede daarmee verdwenen is. De zware problemen waarmee deze

gezinnen kampen, zijn nog steeds onmiskenbaar aanwezig.

De selectie van de arbeidersgezinnen verliep eenvoudiger. In dezelfde gemeenten waar we

kansarme gezinnen bezochten, werd er contact opgenomen met (indien mogelijk dezelfde)

secundaire scholen. Hun medewerking maakte het mogelijk arbeidersgezinnen te benaderen

waarin de kinderen voor dezelfde studiekeuze stonden. Net zoals de kansarmen zijn zij op een

leeftijd gekomen waar zij een eerste belangrijke keuze moeten maken over hun studieloopbaan.

Hoe zij, hun ouders en hun leerkrachten op dit proces reageren werd net zoals bij de kansarmen

verzameld. Elke case werd door dezelfde interviewer onderzocht. Daarenboven werd ernaar

gestreefd om de interviewers zowel in arbeidsersgezinnen als in kansarme gezinnen te laten

werken. Het voordeel hiervan is dat deze onderzoekers alert werden voor de verschillen en

gelijkenissen tussen de twee categorieën.

2.3. Toegang tot het veld

Het feit dat kansarmen op tal van domeinen van het maatschappelijk leven worden uitgesloten,

maakt hen niet enkel moeilijk vindbaar langs de gebruikelijke kanalen, maar maakt het ook niet

steeds gemakkelijk om met de gezinnen tot een gesprek te komen zonder dat dit bedreigend

overkomt. De ervaring met tal van organisaties die vooraleer hulp te bieden zich vragen stellen

over de situatie van het gezin, kon de indruk wekken dat de onderzoekers ook één van die taken

verrichtten, zo werd ons door veldwerkers gewaarschuwd. Komt daarbij nog dat deze gezinnen

ook meer het risico lopen om met sanctionerende instanties in kontakt te komen. Dit leidde tot
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een werkwijze waarin zoveel mogelijk werd gepoogd om het onderzoek niet te laten overkomen

bij de kansarme gezinnen als nog een andere vorm van controle. Na overleg met een aantal

veldwerkers uit hulpverlenende organisaties werd daarom contact gezocht met verschillende van

deze organisaties. Deze hulpverleners hadden immers een dergelijke vertrouwensrelatie met

deze gezinnen opgebouwd dat zij zeer goede contactpersonen waren om de interviewers te

introduceren in deze gezinnen. Alle gezinnen werden op die wijze op de hoogte gebracht van de

bedoelingen van het onderzoek en van de vertrouwelijkheid waarmee hun informatie zou

behandeld worden. Van de interviewers werd daarenboven verwacht dat zij aan hun

gesprekspartners duidelijk zouden maken dat hun anonimiteit zou gegarandeerd worden. Het

verslag zou het op geen enkele manier mogelijk maken om te achterhalen wie aan het woord was

en de gegevens zouden enkel voor het onderzoek gebruikt worden. Om deze afspraak na te leven,

werd dan ook bewust gekozen om in ons verslag schuilnamen te gebruiken en nergens een

plaatsnaam te geven of enige andere indicator waardoor gezinnen te herkennen zouden zijn.

Dezelfde schuilnaam slaat steeds op dezelfde persoon zodat de samenhang van de levensver-

halen behouden blijft. Dit geldt uiteraard ook voor de arbeidersgezinnen.

Zeer belangrijk was dat de gesprekken in alle vertrouwen plaats grepen en dit had voor gevolg dat

bepaalde thema's die op het eerste zicht essentieel lijken om over kansarmoede te praten, bewust

buiten beschouwing werden gelaten, tenzij de respondenten het thema zelf aanbrachten. Dit was

o.m. het geval met het inkomen. Aangezien dit thema al te gemakkelijk met controle kon worden

in verband gebracht, werd dit enkel maar besproken als de respondenten het zelf aanvoerden.

Belangrijk leek ons ook dat ouders en kinderen afzonderlijk werden ondervraagd. Dit lukte in

heel wat gevallen, maar was niet steeds mogelijk. Kansarme gezinnen beschikken niet steeds

over voldoende kamers om de partijen afzonderlijk te interviewen en daarenboven gaf dit soms

aanleiding tot enig wantrouwen. Daarom gebeurde het vaak dat kinderen en ouders in dezelfde

kamer waren, ook al werden zij naar hun eigen ervaringen gevraagd. Buren, vrienden of andere

kinderen liepen soms binnen en mengden zich in de gesprekken. Dit was voor de ouders

nochtans niet steeds aanleiding om het gesprek af te breken. Zonder invloed zijn deze

interrupties waarschijnlijk niet geweest, maar wij gaven er de voorkeur aan de ouders zelf te laten

beslissen over het al dan niet verder zetten van het gesprek, liever dan het gesprek zelf direct af te

breken. Daarenboven kon in een later gesprek op bepaalde punten nog worden teruggekomen.

Een moeilijkheid waarmee de interviewers in de meeste gevallen werden geconfronteerd, was de

eerder geringe informatie die de kinderen zelf gaven. Ook al spanden de interviewers zich in om

het gesprek met de kinderen zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, zij konden zich moeilijk

voordoen als gewone gesprekspartners van deze relatief jonge kinderen. Daarom was het niet

steeds mogelijk om vlotte verhalen te verzamelen van hun studieloopbaan en de wijze waarop zij

deze verschillende stappen hadden beleefd. Voor vele jongeren bleek deze interviewsituatie niet

te behoren tot de geplogenheden van hun dagelijks leven. Daarom moest voor nogal wat feitelij-

ke informatie een beroep worden gedaan op de informatie van de ouders. Kinderen van deze

jonge leeftijd zijn niet gewoon dat volwassenen zoveel tijd aan hen besteden in een gesprek.
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Daarenboven hebben velen er moeite mee om hun ervaringen te formuleren. Een betere aanpak

zou wellicht geweest zijn deze kinderen meermaals gedurende korte periodes en misschien tijdens

andere bezigheden te bevragen. Maar daarvoor was er onderzoekstijd tekort.

Om deze vertrouwensrelatie op te bouwen was de keuze van de interviewers een zeer belangrijke

aangelegenheid. Daarenboven moesten zij in staat zijn om de taal en de context te begrijpen.

Daarom werd er gezocht naar mensen die vertrouwd waren met het veld. De meeste interviewers

hadden dan ook reeds in het veld gewerkt of werkten nog in het veld. Sommigen waren in één of

andere context vertrouwd met de gezinnen of hadden hen reeds hulp verleend. Wanneer dit

laatste het geval was, werd wel steeds goed gekeken of de taak van interviewer niet kon aanleiding

geven tot een vermenging van belangen. Wanneer dit niet het geval was, kon het interview

hierbij alleen maar aan diepgang winnen omdat de context veel beter kon ingevuld worden.

Heel deze procedure, van het samenstellen van de steekproef tot het verzamelen van de data, nam

heel wat tijd in beslag. Reeds in april 1993 werden de eerste kontakten met het veld gelegd, in

september 1993 werden de eerste interviews afgenomen en de laatste werden afgesloten in april

1994. Dat deze datacollectie zoveel tijd in beslag nam werd ook gedeeltelijk veroorzaakt door

het feit dat heel wat gezinnen niet over een telefoon beschikten. Interviewers moesten ter plaatse

gaan om de afspraken te maken en moesten meer dan eens onverrichterzake terugkeren.

Ondertussen werden van alle interviews transscripts (bijna 2.000 pagina's) gemaakt en voorbereid

voor de analyse. Dit alles werd aangevuld met de commentaar van de interviewers over de

validiteit van de data en de beschrijving van de plaats waar de interviews plaats hadden.

3. Wat volgt er hierna?

In de volgende hoofdstukken zullen wij deze ouders, jongeren en leerkrachten zelf aan het woord

laten. Wij geven niet elke case afzonderlijk, maar trachten wel meteen een kijk te geven op de

globale lijn van de studieloopbaan van de jongeren. Uit de data trachten we te achterhalen welke

stappen er gezet zijn en welke factoren die hebben gestuurd. Daarbij worden de volgende

elementen behandeld. Op de eerste plaats worden de gezinnen beschreven wat gezinssituatie,

tewerkstelling en scholing van de ouders betreft. Vervolgens wordt onderzocht hoe het onder-

wijs wordt gewaardeerd door deze gezinnen. Daarna wordt geschetst hoe de studiekeuze

verloopt om af te ronden met een analyse van de spanning of overeenkomst tussen de waarden van

de gezinnen en de school. Deze werkwijze passen we in het tweede hoofdstuk toe op de arbei-

dersgezinnen en in het derde hoofdstuk op de kansarme gezinnen. Vervolgens blikken we in het

vierde hoofdstuk kort terug op de relatie tussen de theorie over de kansenongelijkheid en onze

data. In een laatste hoofdstuk, ten slotte, geven we dan nog enkele reflecties die eventueel

dienstig kunnen zijn voor de beleidsvoerders.



Hoofdstuk 2.
De schoolloopbanen van arbeiderskinderen

1. Voorstelling van de arbeidersgezinnen

Negentien gezinnen, negentien kinderen: over hun verhalen gaat het. Vooraleer wij echter het

woord aan hen laten kan een groepsfoto ons de contouren reveleren van de geportretteerde

gezinnen. Daarbij worden zij wat onrechtmatig in vakjes ingedeeld alsof hun verhaal over niets

anders vertelt dan optelbare feiten. Bij wijze van eerste kennismaking helpt dit desalniettemin

om de verhalen te kaderen in de contexten van tewerkstelling, gezin en scholing. De zin en

relativiteit van dit telraamwerk mag naderhand blijken.

1.1. Tewerkstelling

In alle gezinnen komt er inkomen voort uit arbeid : elf keer werken beide ouders, acht maal gaat

één van hen uit werken. Met uitzondering van één alleenstaande moeder zijn deze éénverdieners

allen mannen. De overige zeven vrouwen zijn huisvrouw (5/7) of werkloos (2/7). De door

mannen verrichte arbeid varieert : er zijn chauffeurs (3), elektriekers (2), fabrieksarbeiders in de

metaalindustrie (1), het brouwerijbedrijf (4), de automontage (2), de petroleumnijverheid (1) en de

medische sector (1). Verder is er nog een kokshulp, een bouwvakker, een onderhoudsme-

chanieker en één vader werkt aan een technische stadsdienst. Meestal zijn het ongeschoolde

arbeiders (15/18), slechts drie maal gaat het om een geschoolde arbeider. Wat de 'buitenshuis'

werkende vrouwen (12) aangaat, hier zien we de klassieke activiteiten opduiken. Ze zijn

bedrijvig als poetsvrouw (3), als stikster (2) en kinderverzorgster (2), er is een conciërge en een

kassierster. Twee moeders werken als kleine zelfstandige, één als bediende. Hun beroeps-

loopbanen hebben een stabiel verloop gekend : sinds hun intrede op de arbeidsmarkt zijn er geen

lange periodes van werkloosheid geweest en de sporadische werkloosheid van de vrouwen of hun

huismoederschap vormen geen bedreiging voor de bestaanszekerheid van het gezin.

Sociale klassen zijn geen kasten, zo ook is deze arbeidersgroep niet haarscherp afgelijnd. Het is

al gezegd dat twee vrouwen kleine zelfstandigen zijn en twee werk(t)en als bediende. Tweemaal

klaren de mannen nog zelfstandige arbeid als bijverdienste. Deze randgevallen brengen

misschien wel de samenhang van onze verzameling in het gedrang, tegelijkertijd zijn ze biezonder

boeiend omdat men aldus de grenzen aftasten kan van de doelgroep.

De onbetaalde huishoudelijke en ouderlijke arbeid wordt grotendeels verricht door de vrouwen

maar bij de tweeverdieners verloopt de taakverdeling niet zo stereotiep als verwacht kan worden.

Verscheidene mannen nemen een aanzienlijk deel van het huishouden voor hun rekening, koken

en helpen bij het huiswerk van de kinderen. Deze verdeling wordt voorgesteld als een praktische

regeling die er is gekomen zoals ze zich opdrong. De helft van de ouders werkt immers in

ploegen of verricht arbeid met wisselende uren. Of de taken daarmee in twee gelijke helften

verdeeld zijn, valt te betwijfelen. Voor de kinderopvang na schooltijd behelpt men zich met

allerlei arrangementen : zo doet men een beroep op de onthaalmoeder, de grootouders, de

kinderen blijven zolang in de studie, of ze komen alleen thuis en houden er zich bezig totdat de

ouders van het werk terugkomen. Het onderbreken van de loopbaan of halftijds werken om de
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kinderzorg op zich te nemen, is iets wat de vrouwen toekomt. Meestal blijft dit evenwel beperkt

tot de peuter- en kleuterjaren.

1.2. Gezinssituatie

Van de negentien oorspronkelijke huwelijken zijn er zeventien overeind gebleven : één moeder is

hertrouwd, één is alleenstaand gebleven. Het gemiddeld kinderaantal van deze gezinnen is 2,68.

1.3. Scholing

Om terecht te komen waar de ouders zijn gearriveerd, heeft hun schoolloopbaan een korte aanloop

genomen: de meerderheid van de 37 ouders heeft de schoolbanken verlaten vóór of met haar

zestien. Vier hebben het met leercontract gedaan, negentien met een A4, tien met een A3, ééntje

met een A2 en drie zijn er A1 begonnen zonder deze opleiding evenwel af te maken. Maar liefst

21 van de 37 hebben vroegtijdig afgehaakt, meestal omdat ze het moe waren en konden beginnen

met werken (15/21), soms omdat familiale omstandigheden hen daartoe noopten (6/21). In het

eerste geval gaat het voornamelijk om mannen, in het andere om vrouwen. Enkelen voelden

blijkbaar dat het schoentje ergens wrong want acht ouders hebben een of andere vorm van

bijscholing aangevat in avond- of weekendonderwijs: zes hebben het echter opgegeven wegens de

moeilijke combineerbaarheid met het werk, twee zijn nog bezig.

En wat met de kinderen? De zes meisjes en dertien jongens situeren zich allen in de eerste graad

secundair onderwijs : de meesten volgen het eerste jaar (15/19), een minderheid het tweede (4).

Van de negentien zitten er twee in het beroepsvoorbereidend jaar, zes volgen een TSO-oriëntatie

en elf hebben een studiepakket gekozen met uitzicht op het ASO, drie daarvan volgen de optie

Latijn. Hun schoolloopbaan is relatief vlekkeloos verlopen : de meesten gaan linea recta naar het

secundair onderwijs - zonder leerjaarachterstand en zonder verandering van school. Bij wijze

van uitzondering hebben slechts twee kinderen een jaar overgedaan in het lager onderwijs, maar

twee zijn in de loop van die periode van school veranderd.

Tot zover de optelsom. Deze cijfers pretenderen evenwel geenszins representatief te zijn voor de

arbeiderspopulatie. In hoeverre ze deze benaderen weten we evenmin. Bedoeling is alleen ter

kennismaking met de besproken gezinnen een eerste totaalbeeld te schetsen, een panorama waarin

de komende vertellingen van ouders en kinderen hun passend kader kunnen vinden. Aan de

kinderen en ouders om te verhalen over de sociale logica achter de cijfers en de verbanden die de

dingen hun samenhang geven.

2. Het belang van het onderwijs voor arbeidersouders

" ... De school is bij mij belangrijk, voor den ogenblik het belangrijkste." Welk van de ouders

zou dit trouwens ontkennen, want zoals een vader zegt: " Ik denk dat dat toch de basis is van den
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toekomst" (Piet)1, en het is de toekomst van de kinderen die telt. De maatschappelijke consensus

omtrent het belang van het onderwijs is evenwel zo groot dat dergelijke waardeonderschrijvingen

bijna nietszeggend zijn. We bevinden ons op één van die gemeenplaatsen waar iedereen

dezelfde positie lijkt te delen. Daarom, willen we de betekenis van deze waardering doorgronden,

moet er gevraagd naar haar waarom, naar haar achtergronden en haar verwachtingen. Pas dan

laat zich merken dat de appreciatie van het onderwijs bij arbeiders specifiek is en hun arbeids-

positie daarin haar kaleidoscopische weerspiegeling vindt.

2.1. Een lage scholingsgraad en een hoge waardering van het onderwijs

Inderdaad, het onderwijspeil van de meeste ouders ligt laag: de meesten hebben afgehaakt voor

het einde van de rit om uit werken te gaan. Sommigen zijn daartoe verplicht geweest. En

wanneer je hen vraagt hoe ze het schoolgaan ervaren hebben, halen velen herinneringen boven

getekend door kommer en kwel. Zo was de vader van An verre van een studax:

Va:... ik ging ook veel liever den bos in en spelen, en dat werken, dat school, dat ... (maakt een

veelzeggend armgebaar). Ik was feitelijk echt content op zeventien jaar dat ik

afgestudeerd was. Dat was, allee ... daar ging een hemel open van 'oef, ik ben van dat

school hier af he'. (An)

Va:... en dan (aan zijn vijftien) ben ik met vlag en wimpel van school afgegaan, ik had 37 % op

mijn rapport.

I:En dan gestopt met de school?

Va:Ja, het had geen zin om voort te doen. (Sylvia)

Schoolmoeheid is blijkbaar van alle tijden. Daarmee is de aanzet gegeven tot één van de verban-

den die de onderwijssociologie bij herhaling vaststelt, met name de correlatie tussen het

onderwijspeil van de ouders en het niveau dat hun kinderen behalen: laag blijft laag terwijl hoog

hoog blijft scoren. Over het waarom daarvan kunnen de gedachten verschillende richtingen

uitgaan; bijvoorbeeld omdat arbeidersouders een lage waardering zouden hebben voor het onder-

wijs en zij zich onvoldoende bewust zijn van zijn belang. Ze hebben maar een korte tijd

schoolgelopen - dikwijls tegen hun zin in - en het is dan maar de waarschijnlijkheid zelve dat deze

negatieve ervaringen omslaan in een depreciatie van het onderwijs wanneer de eigen kinderen op

de schoolbanken komen te zitten. Dergelijke redenering houdt er evenwel geen rekening mee dat

het kan verkeren. En het verandert inderdaad want de slechte herinneringen en de gebrekkige

appreciatie van het onderwijs toendertijd hebben zich in de loop der jaren omgevormd tot een

uitgesproken waardering. Hoor maar hoe dezelfde vader van daareven helemaal van toon veran-

dert.

1 Elke case wordt geïdentificeerd met de schuilnaam van een jongere. De interviewstukken kunnen
evenwel komen van ouders, leerkrachten of jongeren.
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I:U sprak net over een diploma, waarom vindt ge een diploma belangrijk?

Ma:Omdat we dat zelf ondervonden hebben.

Va:Omdat ik ... ja, ik ben dus elektrieker. Ik heb maar - allee maar -, ik heb maar een A3. Ik

had met mijn intelligentie verder gekunnen, maar ik had dezelfde streken gelijk nu ons An.

Ik zie dat voor mijn ogen en ik had verder gekunnen (... en de vader van An vertelt verder

over het bedrijf waar hij werkt en de promotiekansen die hij daar aan zijn neus ziet voorbij

gaan omdat hij daarvoor niet het vereiste diploma heeft.) Maar daar had ik al lang

geweest als ik een hoger diploma gehad had en daarom vind ik het belangrijk. Ik heb dat

tegen de oudste ook altijd gezegd: 'Zorg dat ge uw school afmaakt. Dat is belangrijk en

wat er achteraf gebeurt, dat kunt ge dan nog zien.' (An)

Vele ouders mogen dan gebaald hebben van de school, in de loop der jaren is het hen duidelijk

geworden dat zij daarmee kansen verspeeld hebben en met dit inzicht voor ogen wordt het onder-

wijs retrospectief heringeschat en uiteindelijk toch positief gewaardeerd. Pas als het verleden

zijn gevolgen laat blijken - men moet werken onder negatieve arbeidsomstandigheden, men ziet

zich geblokkeerd in zijn carrièremogelijkheden - verwerven voorbije zaken hun uiteindelijke

significantie. Het is dit reflexief proces van betekenisgeving dat de ouders ertoe brengt het

belang van het onderwijs andermaal te evalueren, zodat er een hernieuwde appreciatie tot stand

komt. De moraal van hun levensverhaal zal de kinderen dienen als een les voor de toekomst.

De effecten van het lage onderwijsniveau van de ouders laat zich dus niet zomaar voelen, recht-

streeks alsof het gaat om een mechanisch reproduktieproces. Integendeel, vele ouders hebben

haar zingevend omgebogen tot een reden te meer om het onderwijs belangrijk te vinden. Zij

kunnen er immers over meespreken.

I:Maar ik heb de indruk dat jullie alle twee onderwijs wel heel belangrijk vinden.

Ma:Ah ja, omdat we het zelf niet... Nu, nu weten we dat he. Ik zeg dikwijls: 'Had ik het

geweten, dan had ik toch... (de schoolbanken niet verlaten en gaan werken met zestien).'

(Bart)

Ma:Ik wou eigenlijk een examen afleggen, dat ik erin geslaagd was. En dat is mij nooit gelukt,

het is daarom dat ik wel probeer dat zij er wel in lukken.

I:Dus in die zin: je wil niet dat er gebeurt (wordt onderbroken)

Ma:... wat er met mij gebeurd is (de moeder van Nick heeft haar studies moeten staken aan

veertien om thuis in te springen en te zorgen voor haar zieke moeder). (Nick)

Niet alle ouders zijn zo berouwvol om pas nu - met de jaren van inzicht - tot een waardering van

het onderwijs te komen. Er zijn er ook die geen spijt betonen de school de rug te hebben

toegekeerd. Dat varieert en is trouwens relatief ambivalent. Desalniettemin zie je toch steeds

dat de ouders het deficit van hun laag onderwijsniveau pogen vorm te geven, is het niet door er

lering uit te trekken dan toch door te maken dat de kinderen er geen voorbeeld aan nemen.

Ma:Ik had daar (de school) een hekel aan (Ze begint te lachen).

I:Maar dan zorgt ge er wel voor bijvoorbeeld naar uw kinderen toe, dat die een opleiding krijgen?



De schoolloopbanen van arbeiderskinderen 19

Ma:Ah ja, ergens moogt ge dat niet zeggen, dat ge niet graag ging. Ah ja. (Wim)

Het lage niveau van onderwijs en de vaak negatieve schoolervaringen van indertijd geven niet

automatisch aanleiding tot een negatieve houding ten aanzien van het onderwijs, maar worden

meermaals omgevormd tot een positieve houding. Aldus zijn er zingevende omkeringen aan het

werk die des te uitgesprokener worden wanneer men zijn arbeid niet voor lief kan nemen: hoe

groter de onvrede met de arbeidspositie des te meer wordt het onderwijs gerevaloriseerd.

Ma:Ik vind dat wel ... Ik vind het wel belangrijk dat ge uw studies gedaan hebt. Voor later is het

wel een stuk gemakkelijker eigenlijk he. Ik heb niet veel keus om verder te veranderen en

dat vind ik wel belangrijk, dat ze leren dus en dat ze dan toch ... (Marijke)

Ma:Het is juist daarom dat ik ze (de kinderen) motiveer, dat ik zeg: 'Ge moet hard leren, dan moet

ge niet in een fabriek gaan zitten gelijk de mama', he. (...) Ze ziet mij vantijd thuiskomen:

ik ben heel vuil. Tegenover dat zijle, die aan een bureau zitten, schoon op hun zondags

kunnen gaan werken. Dat is heel iets anders he en dat zien zijle ook he. (...) Ik motiveer ze

door te zeggen: 'Leert.' En dan kan ze later nog kiezen. Ik kan niet kiezen, want ik heb

geen diploma. Zodus, ik was gedoemd voor in een fabriek gaan te zitten. (Inge)

Deze onvrede duikt geregeld op maar mag niet veralgemeend, vaak komen ook 'contentement',

arbeidsvreugde en beroepstrots aan het woord. Depreciatie van de eigen arbeidspositie is even-

wel niet de enige grond om te komen tot een herinschatting van het onderwijs. Er zijn nog

andere redenen om dit naar waarde te schatten. Zo spelen er consideraties omtrent de veranderde

arbeidsmarkt, de inflatie van diploma's, en het onderwijs dat meer dan vroeger de toegang

waarneemt tot de posities binnen de maatschappelijke structuur (d.i. de allocatieve functie van het

onderwijs).

Va:Vroeger kont ge ... als ge in mijn tijd begon, kont ge beginne, kont ge nog voorman worden.

Nu al ingenieur anders komt ge daar niet meer binnen.

I:Ge moet de diploma's hebben?

Va:Ge moet diploma's hebben en dat was vroeger niet he.

I:Vroeger kon je 't nog leren.

Va:Ge kon leren 't werk doen, maar nu niet meer. (Nick)

Va:Maar nu ondervind ik pas, na 22, allee ik ben 25 jaar van 't school af... Als ik mij meer

ingespannen had toen, dat ik nu verder geweest was. Nu heb ik het geluk gehad, allee ik

zeg het, wij hebben het geluk gehad dat we de gouden jaren meegemaakt hebben. Maar ik

denk, in dezen tijd en het zal nog erger worden, dat het belangrijk is dat ge iets kunt, dat ge

niet... Want ge voelt genoeg, de arbeidsmarkt. Zij vragen zij wel mensen in de bouw

voor zware werken te doen en voor de straat te kuisen maar dat blijft allemaal niet duren.

Ik denk, intelligentie zal op den duur ...

Ma:Ik denk het ook en hetgeen wat dat ge ... Als ge de mogelijkheden hebt, waarom zou je ze niet

gebruiken? Als de moment daar is, dan moeten de ouders stimuleren, zoveel mogelijk
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stimuleren.

Va:Dat is ... ik vind al dat ze willen bijleren, dat moet gestimuleerd worden. De rest mag, moet

niet. (An)

Het onderwijs heeft een exclusieve greep gekregen op de allocatie: heden ten dage komt men niet

meer aan de bak op de arbeidsmarkt zonder diploma, zeker niet nu er veel werkloosheid is. Dit

alles maakt een diploma des te waardevoller en ook de arbeidersouders is dit niet ontgaan. De

sectoren waarin zij werkzaam zijn, blijken immers in hoge mate onderhevig aan de economische

conjunctuur.

2.2. De werkvloer als leerschool

Onderwijs wordt dus belangrijk bevonden: in al zijn evidentie heeft deze vaststelling toch iets

opzienbarends. Arbeiders hebben niet enkel weinig onderwijs genoten, ze werken ook maar

zelden in het verlengde van hun diploma. Slechts acht van de 37 ouders verrichten arbeid

waarvoor ze opgeleid zijn. Laat men de huisvrouwen buiten beschouwing dan zijn er dus 24

ouders waar dergelijke continuïteit niet aanwezig is. In hun levensloop heeft het onderwijs dus

niet als springplank gediend om tot tewerkstelling te komen, voor de meerderheid is het van geen

of weinig nut gebleken. Zij zijn er langs andere wegen gekomen.

Va:Ik ben eigenlijk maar in den bouw geraakt met in het café te zitten he.

I:Ja?

Va:Eigenlijk zo een café waardat ge, in plaats naar de kerk te gaan, de café binnengaat he. En

die cafébaas die werkte in den bouw. (Hij zei: ) 'Als ge de school moe zijt, bij ons vragen

ze altijd volk en gelijk dat gij groot en sterk zijt, gij moogt direct beginnen.' (Sylvia)

En zo is de vader van Sylvia aan zijn vijftien van school gegaan en bouwvakker geworden, iets

waarover hij geen spijt betoont. De vader van Andy is het als volgt vergaan:

I:En ging je vroeger graag naar school?

Va:Nee... nee. Ik ben mijnen A3 gestopt na anderhalf jaar. (...) Zestien jaar, ge begint dan te

werken, en ik heb mij dan opgewerkt. Mijn eerste job was lassen, aan 30 frank per uur, in

'65. Dan altijd veranderd van werk ... en dan bij een garagist. Daarvoor moet ge geen

school doen, dat kent ge zo. Ik heb mij dus opgewerkt. (Andy)

Zij hebben het geklaard zonder onderwijs: andere mobiliteitskanalen lagen voor hen open en ze

zijn van wal gestoken. Hun opleiding hebben ze ter plekke gekregen op de werkvloer, al doende

hebben ze zich de vereiste kennis en vaardigheden zelf aangeleerd.

Onderwijs is dus niet alleen zaligmakend. Er bestonden alternatieven via dewelke men even

goed of nog beter de vereiste kennis en vaardigheden kon aanleren. Heden ten dage evenwel zijn

deze mogelijkheden quasi uitgesloten: de leerplicht is verlengd tot achttien en zonder diploma kan

men de krappe arbeidsmarkt niet meer betreden. Desalniettemin komt deze positieve attitude ten
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aanzien van de werkplaats als leerschool sporadisch nog wel eens opduiken wanneer deeltijds

onderwijs en het leercontract ter sprake komen. Binnen het reguliere onderwijs houden deze

mogelijkheden een achterpoortje open naar de praktijk waaruit de ouders lering hebben getrokken.

Het mag dan ook niet verwonderen dat enkelen die mogelijkheid als valabel alternatief be-

schouwen wanneer de snaken niet zo goed willen leren. Dit zet evenwel niet de algemene

appreciatie van het onderwijs op de helling.

2.3. De functies van het onderwijs

Welke ook de redenen zijn - retrospectie, onvrede, de huidige arbeidsmarkt of de veranderde

tijden - onderwijs wordt door allen naar waarde geschat. Waarvoor het dan wel belangrijk is,

hebben de ouders zich al ten dele laten ontvallen.

Ma:En ons jongens hebben dat ook (zoals wij indertijd), dat ze niet graag leren he. Maar ze

moeten leren. Want gene diplom, gene pree he. (Bart)

Ma:En dan toch zien dat hij een diploma heeft, het is al gelijk hoe of wat. En dan werk, dat ge

werk kunt vinden, want ik denk wel dat dat heel belangrijk is. (...) Ik denk dat iedere

ouder dat heeft, dat hij (Karel) zijn studies kan afmaken en dat hij werk vindt. Want als je

werk hebt, komt er geld in het bakske ... (Karel)

Mooi, de redering volgt hiermee een voorwaardelijke keten: wil men namelijk geld verdienen dan

zal men moeten werken, wil men werken dan dient er een diploma gehaald, wil men een diploma

dan zal men moeten studeren. Of anders gezegd: "Als ge goed werkt op school, zult ge later ook

een goed werk hebben" (Yves). Aan de kinderen om dit waar te maken, aan de ouders om hen

daarin bij te staan o.a. door hen deze reeks van voorwaarden voor te houden.

Het onderwijs wordt dus omwille van zijn functionaliteit gewaardeerd: het kwalificeert en

alloceert. Het verleent een diploma als certificaat dat iemand zich de vereiste kennis, vaardighe-

den en houdingen heeft eigengemaakt enerzijds, en het verzekert anderzijds als geloofsbrief

werkgelegenheid op de arbeidsmarkt. Althans, dat verwacht men toch van het diploma. "Want

als ze dat hebben gehaald, hebben ze iets in handen" (Andy), "hebben ze voor een goei beroep

geleerd" (Nico), "waarmee ze hun kost kunnen verdienen" (Jeroen), "zelfstandig worden en hun

plan trekken" (An); om het met de woorden van verscheidene ouders te zeggen. Daarbij denkt

men relatief formeel: het diploma wordt als danig primordiaal ervaren dat het er in de eerste plaats

op neerkomt een diploma te halen, welk komt pas op de tweede plek. Bij navraag blijkt de

waardering evenwel specifieker dan dat, daarover zo dadelijk meer.

Het kardinale belang van deze functies kan niet betwist. Het is evenwel opmerkelijk dat slechts

bij uitzondering andere punten van waardering worden vermeld. Maar drie gezinnen brengen

aspecten ter sprake zoals algemene vorming, het ontplooien van de persoonlijkheid en het

aanleren van sociale vaardigheden, aspecten die - hoe belangrijk ze ook wezen - niet direct

resulteren in een functionele meerwaarde. Onderwijs als cultureel kapitaal wordt dus naar

waarde geschat voor zover het economisch kapitaal in het verschiet brengt, als zelfstandige
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waarde vindt het zelden appreciatie. Het laat zich niet vertalen in een diploma of enig praktisch

nut op de arbeidsmarkt, maar misschien wel in het bestendigen van de klassegrenzen. Er bestaat

namelijk enige indicatie dat deze louter utilitaire appreciatie samenvalt met de arbeiderscultuur:

één van de drie uitzonderlijke gezinnen bestaat namelijk uit een 'gemengd' huwelijk waarin vader

arbeider is en moeder als bediende heeft gewerkt. Wanneer hen gevraagd wordt naar het

waarom, verschillen hun antwoorden opmerkelijk.

I:Bepaalde mensen verwachten van het onderwijs een diploma dat hun bepaalde wegen tot de

arbeidsmarkt ...

Va:Een garantie.

I:Ja, een garantie biedt. Of andere mensen vinden dat je eerder de algemene basis moet leggen of

bijvoorbeeld echt een persoonlijke verrijking gewoon. Het feit van onderwijs te kunnen

volgen, welke verwachtingen heb je daar tegenover?

Ma:Dat diploma, dat dat zeker een garantie zou moeten bieden, dat absoluut niet. Dat zou ik

stom vinden, maar wel dat er een ...

Va:Een kennis, he.

Ma:Een cultuur, allee, een algemene parate kennis heeft opgenomen en dat eigenlijk ... De

cultuur is hetgeen wat achterblijft he. (Yves)

Dat het onderwijs gewaardeerd wordt en waarom dan wel, moge duidelijk zijn. Daarom laten de

ouders als bij evidentie uit deze waarde een consistente praktijk volgen waardoor de kinderen

ondersteund en gestimuleerd worden in hun schoolgaan. Vanuit dezelfde overtuiging gaan de

ouders de schoolloopbaan van hun kinderen sturen volgens de stelregel 'hoe hoger hoe beter'.

Daarover zullen we het later nog hebben (cfr. 3).

2.4. De kinderlijke waardering

Met de beste bedoelingen zou de hemel op aarde bestaan. Voorlopig is dit evenwel niet het

geval, al getroost men zich nog zoveel moeite. Menig ouder kan erover meepraten hoe de bele-

den waarden geen verwerkelijking vinden bij de kinderen. Niet dat alle kinderen deze helemaal

in de wind slaan, maar ze leven nu eenmaal in een andere realiteit.

K:Ik denk, als je langer studeert, dan heb je het later beter. Denk ik, ik weet niet. Allee ja, het

hangt ervan af wat ... sommige dingen moet je langer studeren, andere niet zo lang.

I:Ja. Moest je nu niet naar school kunnen gaan, zou je dat erg vinden?

K:Ja, en toch ga ik niet graag naar school. (Marijke)

Marijke kan het niet goed rijmen, ergens ziet ze wel in dat onderwijs belangrijk is maar dit besef

betekent nog geen welbevinden. Voor de kinderen is het onderwijs immers geen voorwerp van

retrospectie of prospectie maar gaat het om die ene school, hier en nu. Het is de concrete realiteit

die hen elke ochtend opwacht met haar vakken, haar leerkrachten en haar klasgenoten. Dat is

dan ook wat hun welbevinden zal kleuren. Voor hen is van tel of een vak interessant is of saai,

of de leerkrachten aardig zijn of bars, of ze kunnen opschieten met de medeleerlingen of niet.
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Deze zaken wegen door op het eventueel besef dat onderwijs wel degelijk belangrijk is.

K:Ja, ik doe dat eigenlijk niet zo graag. Elke dag naar school, dat is echt zo, elke dag naar 't

school en zo vroeg opstaan. 's Avonds zo vroeg gaan slapen en 's morgens met de fiets naar

school: ik vind dat in feite niet (tof). Maar eigenlijk, soms vind ik dat wel plezant. Zo 's

woensdags hebben wij de toffe vakken, dan hebben we geen nederlands en dan hebben wij

zwemmen en dat vind ik echt heel plezant. (...) Eigenlijk ga ik graag naar school om mij

bezig te houden. Als ik een heel maand vakantie heb, die twee maand vakantie, dan

verveel ik mij. (...) Maar ik ga eigenlijk niet graag naar school omdat die vakken die ik niet

graag heb, (omdat) die er dan zijn en ja, dat vind ik wel saai. Het is daarom dat ik niet

graag naar school ga. Eigenlijk (ook) wel, dan zie ik mijn vriendinnen en dan kan ik

spelen enzo. (An)

I:Vind je het wel plezant naar school te gaan?

K:Soms moet ik wel he.

I:Soms moet het wel, maar dat vroeg ik niet: of het plezant was om naar school te gaan?

K:Ja, eigenlijk wel.

I:Wat is er plezant aan school?

K:Ja, dat ge ja allee, ... hoe met ge dat nu zeggen?

I:Zijn het de leraren die plezant zijn of de kinderen?

K:Nee, dat zijn ook soms mijn kameraden. (...) Soms roepen de juffrouwen wel, dat is wel

ambetant.

I:Maar waarom roepen die dan?

K:Ja, als er niemand wilt doorwerken ofzo. (Jeroen)

Bij de kinderen kan je wel een echo horen van "goed studeren voor een goed diploma, want dan

zal je beter werk vinden" (Inge) maar daarmee herhalen de kinderen eerder dat wat hun ouders hen

voorhouden dan dat ze uit zichzelf en eigen ervaring spreken. Voor hen ligt de toekomst nog

veraf en maakt de school de dagdagelijkse realiteit uit waaraan men zich niet kan onttrekken.

Dat onderwijs belangrijk is, betreft een levensles van de ouders. Terwijl het bij de kinderen

klinkt als een regel uit de catechismus: ze weten het, ze zeggen het maar de overtuiging is

twijfelachtig.

Zoals het met de kinderlijke waardering van het onderwijs gesteld is, zo vergaat het ook de

interiorisering van het onderwijsethos. Een tiental hebben zich dit eigen gemaakt in zeer hoge tot

voldoende mate (zeven daarvan volgen een ASO- en drie TSO-oriëntatie). Zij zetten er zich voor

in en ze presteren dan meestal ook, maar de motivatie daartoe gaat in eerste plaats terug op de wil

te conformeren aan de gestelde verwachtingen. Ze doen het omdat het zo hoort, omdat de

leerkrachten het van hen verlangen en de ouders het zo graag willen, opdat ze trots zouden kunnen

zijn op hun goede cijfers; en als ze die niet halen hebben ze tenminste hun best gedaan.

K:Ja, want allee, als je slechte resultaten hebt, dan ben ik verdrietig en dan zijn mijn ouders

verdrietig enzo. En als ik goei resultaten heb, dan ben ik heel blij erover en zijn zij daar
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ook heel blij over.

I:En zo is iedereen gelukkig. (Bart)

K:Ik wil niet met een paar buizen afkomen, want dan denk ik dat ik niet meer leef zenne.

Ma:(lacht)

I:Wat bedoelt ge?

K:Awel ja, ons mama die verwacht altijd goede punten. Allee, toch redelijk goede punten he.

En als ik dan daar met slechte punten afkom, ik denk dat ze daar niet te blij mee zal zijn.

I:Het zal dan feest zijn thuis. En als je nu een goede toets hebt gedaan, ben je dan content?

K:Natuurlijk. (Inge)

De resterende negen hebben zich dit onderwijsethos onvoldoende of helemaal niet eigen gemaakt

(drie daarvan volgen een ASO-, vier een TSO- en twee een BSO-oriëntatie). Zij nemen het

lichter op want ze hebben een broertje dood aan schoolgaan en studeren. Eigengereid als ze zijn,

proberen ze zich waar mogelijk te onttrekken aan de schoolse dictaten en de verwachtingen van

hun ouders. Lukt dit niet dan doen ze maar wat van hen geëist wordt. Of ze zodoende kunnen

verdergaan in de ingeslagen richting, wordt evenwel twijfelachtig. Dat is het ook voor Jan, hij

heeft een Kerstrapport gekregen met enkele rode cijfers.

K:Ja, op het ene had ik niet zo'n grote buis. Maar op het andere had ik grote buizen.

I:Ja, en vond je dat erg?

K:Nee, niet zo.

I:Waarom vond je dat niet erg?

K:Ik zit daar niet zoveel mee in.

I:Ja ... Ga je graag naar school?

K:Nee.

I:En studeert ge veel?

K:Een beetje.

I:Hoeveel uur per dag studeert ge ongeveer, of minuten?

K:Een half uur. (Jan)

K:Lijk nu heb ik een toets nederlands, maar ons ma weet dat toch niet. Ik zwijg dat.

I:Ge moet een toets leren?

K:Ja, maar ik leer dat niet.

I:En ze weet daar niet van?

K:Ja. Een keer heb ik dat ook niet geleerd en dan had ik 65 op 100, dus. (Nick)

K:Het moet wel he.

I:Je moet wel, maar van wie moet dat dan ?

K:Ja, van de meester.

I:Van de meester, ja. Vind je het belangrijk om een diploma (te hebben) of vind je dat niet zo

belangrijk ?

K:Ik heb daar nog niet over nagedacht.
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I:Nee, ge zegt voor de meester dat je leert ?

K:Ja. (Jeroen)

Met deze enkele uitspraken moge hun mentaliteit al enigszins aangegeven zijn, het zou echter

verkeerd zijn hieruit vergaande conclusies te trekken. Wat de ouders dan wel allemaal onder-

nemen om deze weerbarstige zonen en dochters in het gareel te houden, daarover zullen we het

later hebben (cfr. 5).

3. De sturing van de schoolloopbaan: 'hoe hoger, hoe beter'

De algemene waardering van het onderwijs dient zich evenwel te specificeren wanneer de

kinderen op de drempel komen te staan van het secundair onderwijs. Voor de eerste maal in hun

schoolloopbaan splitst het gemeenschappelijke curriculum zich gradueel op in verschillende opties.

In het eerste jaar blijft dit keuzegedeelte evenwel beperkt tot vier (voor het gemeenschapsonder-

wijs) dan wel vijf uur (voor het katholiek, gemeentelijk en provinciaal onderwijs), de overige 28

of 27 uur blijven bestaan uit een gemeenschappelijke basisvorming voor allen (met uitzondering

van de B-klassers). Daarmee wil men de leerlingen in de eerste plaats oriënteren: door hen

namelijk kennis te laten maken met alle openliggende mogelijkheden enerzijds, en hen anderszijds

al enigszins te wikken en te wegen opdat de jongeren dan op gefundeerde wijze kunnen geadvisee-

rd worden naar deze dan wel gene richting. In het 2e leerjaar wordt met het BVJ (het

beroepsvoorbereidende jaar) de deur open gezet naar het BSO en vanaf de tweede graad wordt

finaal de opdeling gemaakt tussen het ASO, TSO (en KSO). Het keuzegedeelte binnen het eerste

en zeker het tweede jaar vormt hier evenwel een voorafschaduwing van. Het zet ertoe aan zich te

oriënteren en sommige opties zijn reeds decisief (namelijk al dan geen Latijn). In die zin dient er

zich reeds in het eerste jaar secundair onderwijs een beslissing aan die niet onbelangrijk is want de

schoolloopbaan van de leerlingen zal zich wellicht in haar verlengde ontrollen. Vermits elk van

de aangesproken kinderen een getuigschrift op zak heeft van het lager onderwijs en geen één een

B-klas advies heeft meegekregen, hebben de gezinnen vrije keuze uit de zeven keuzemodellen van

het katholiek onderwijs of de niet gemodelleerde opties ingericht door het gemeenschaps, provin-

ciaal en gemeentelijk onderwijs. En wat zal het worden?

Wel, onderwijs wordt gewaardeerd. Men kan dus verwachten dat de ouders de onderwijsvormen

welke toegang verlenen tot de hoogste opleidingen, ook het meest zullen appreciëren. En dit is

ook zo, hun motto klinkt bijna spreekwoordelijk: 'hoe hoger, hoe beter'. We hebben het als

zodanig mogen horen bij zo'n twaalf gezinnen, waaronder dat van An.

Va:Het school vind ik belangrijk, dat moeten ze doen, daar kunt ge niet vantussen. Ik zie ... ze

mogen mij zeggen wat ze willen, maar hoe hoger uw diploma, hoe beter en de rest dat is de

mate van uw kunnen natuurlijk. (An)

Hoe hoger hoe beter want des te waardevoller zal het diploma wezen. Daarenboven kan men

aldus een finale studiekeuze voor zich uit schuiven. Zolang de kinderen nog geen klaar en
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duidelijk idee hebben wat het zal worden, krijgen ze met een hogere 'keuze' een betere uitvalsbasis

waarmee ze nog alle richtingen uit kunnen.

Ma:Ja, het was zo echt, allee ja. Zij wist dat nu niet wat dat ze wou worden. Dus dan vind ik

humaniora dus een goei basis, maar had zij nu gezegd van: 'Ja, ik wil dat of dat toch

worden' ... (Sara)

Daarom zijn elf van de negentien kinderen te vinden in een A-klas die aanzet tot het ASO, terwijl

er zes een TSO-oriëntatie volgen en twee het beroepsvoorbereidende jaar. De meerderheid heeft

dus uitzicht op het ASO maar daarmee zijn het nog geen 'ASO-ers in spe': voor hen is er nog geen

beslissing gevallen, laat staan dat er door hen een keuze gemaakt is. De ASO-oriëntatie betreft -

dit in tegenstelling tot de TSO-oriëntatie - een categorie van onbeslisten die een bepaalde leergang

volgen niet omwille van deze leergang zelf, noch omwille van het vakkenpakket of zijn

(veronderstelde) kwaliteiten, maar gewoon omwille van het uitstel van welke decisie dan ook.

Als zodanig valt er geen onherroepelijk uitsluitsel en blijft het open perspectief behouden. In die

zin wordt de A-klas en de hogere opties die zij biedt, gehanteerd als een passe-partout waarmee

men in allerlei omstandigheden iets aanvangen kan voor velerlei doeleinden. Dit accordeert

enerzijds met de achterliggende gedachte van de oriënterende eerste graad, maar anderzijds wijst

het ook op een deficitaire motivatie. Er is geen besliste keuze, geen motivatie inherent

verbonden met de gekozen richting en weinig vastberadenheid om te volharden. Nee, het gaat

enkel om een keuze die de finale beslissing verdaagt naar latere datum en daarbij een mogelijke

afgang al anticipeert.

Ma:Het is toch altijd beter wat hoger, want ge kunt toch nog altijd als het dan niet gaat, zakken he.

(Steven)

Ma:Maar ja, zolang als ze de A kunnen volgen, zakken kunnen ze altijd he. Als ze ene keer

kiezen voor de B, kunnen ze niet meer zeggen: 'Nu ga ik terug naar de A.' Dat gaat niet

meer he (al behoort dit theoretisch nog wel tot de mogelijkheden). (Wim)

De ouders anticiperen bij deze sturing dus al de cascade waarmee sinds jaar en dag leerlingen

binnen het secundair onderwijs aan het glijden gaan van een zware naar een lichtere ASO-vorm

om vandaar over te gaan naar het TSO en zijn tussenniveaus en eventueel te eindigen bij het BSO.

Daarop vooruitlopend wordt dus hoog gemikt maar wordt er - zoals later mag blijken - wellicht

ook laag geëindigd want er zijn weinig remmen om deze neergang te stoppen. De wet van de

minste weerstand wordt weinig in de weg gelegd. Het hoeft natuurlijk niet zo te gaan maar de

kans dat het aldus verloopt, wordt er groter mee. Temeer dat er nog zoiets in het spel is als de

vrijheid van studiekeuze (cfr. 4).

3.1. Eerst de buik vol en dan ...

Een tweede punt van verwondering slaat op de inconsequentie wanneer enerzijds verkondigd

wordt 'hoe hoger, hoe beter' terwijl er een zekere weigerachtigheid blijkt ten aanzien van de optie
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Latijn, gemeenzaam als het hoogste van het hoge beschouwd. Ook onze respondenten delen

deze overtuiging en desalniettemin kiezen ze er niet voor. Slechts drie van de elf ASO-ers 'in

spe' hebben latijn in het vakkenpakket opgenomen, slechts één daarvan omdat hoger beter is,

terwijl de overigen 'lager' zitten (namelijk in richtingen welke geen Latijn voorzien) al wordt hun

schoolloopbaan eveneens gestuurd door de genoemde stelregel. Toepasselijker is het daarom te

spreken over een keuze die het midden houdt, het midden tussen te dit en te dat. De moeder van

Inge - die het ook had over 'hoe hoger, hoe beter' - vertelt ons over de overwegingen bij de studie-

keuze. Het gezin kreeg van het PMS de mogelijkheden op een blaadje, aan hen de keuze.

Ma:Zij kreeg een blad mee: Moderne, Latijn en wat was dat ander, Technische of zo he?

K:Nee, de Handel was dat.

Ma:En ja, daar stonden dan allemaal vakken op en dan, ze heeft uren op dat papier zitten zien, dat

ik zeg: 'Wat gaat ge nu doen, wat gaat ge nu doen?' Ik zeg: 'Latijnse, dat is het

moeilijkste.' Ik zeg: 'Dat is zwaar.' 'Ja, ik weet niet, ik weet niet, wat moet ik doen, wat

moet ik doen ?' (moeder vertolkt hier de ontreddering van Inge). Door de lange duur he ...

Ik zeg: 'Leert ge graag ?' 'Nee' (moeder vertolkt hier weerom het standpunt van Inge). Ik

zeg: 'Dan pakt ge het middelste maar voor te beginnen, he'.

K:Ge kunt toch niet hoger, ge kunt niet hoger.

Ma:Jawel, de Latijnse wel. Ja, nu niet meer. Maar ze wist niet wat ze moest kiezen zelf, want

ze zei: 'Wat moet ik nu doen?' zei ze. (Inge)

En daarom wordt om te beginnen 'Moderne' gekozen, en geen Latijn al betoont moeder in een

volgend interview daar wat spijt van want Inge zet zich in en doet het goed op school. Maar

Latijn is het niet geworden, net zomin als bij de andere gezinnnen. Wat weerhoudt hen daarvan?

Het gaat hem om meer dan louter dat latijn, dit vormt maar een aanleiding. Het is slechts de

steen des aanstoots waaruit naast andere zaken - waarover later inderdaad meer - ook een

weigerachtigheid mag blijken voor al te 'culturele' studies. Het toeval wil dat er bij twee

gezinnen belangstelling bestaat voor archeologie, deze interesse wordt evenwel niet als leidraad

genomen bij de uitbouw van de studieloopbaan, en wel om volgende reden:

Ma:Oh, als hij klein was, toen was het altijd: 'Ik wil euh ja op onderzoekingen uitgaan' zei hij. Ik

zeg: 'Archeoloog?'. 'Ja, dat wil ik doen' (daarmee neemt de moeder de rol op zich van haar

zoon Nick). En dan was mijne man altijd tegen. 'Dat zijn armoezaaiers' zei hij. (Nick)

Ma:... maar eigenlijk ook niks kiezen waar eigenlijk niks van toekomst in is. Bijvoorbeeld

archeologie, alhoewel dat dat volgens mij heel boeiend is, maar daar ben je niks mee

eigenlijk he. Dus wel iets kiezen dat ge graag doet, maar toch dat ge zegt van: 'Daar zou

toekomst kunnen inzitten.'

I:Moest hij nu archeologie studeren, zou u dat toelaten of zou u dan toch zeggen ...

Moe:Ik zou toch zeggen: 'Jongen, gij zijt er niks mee.' Ik zou het wel zeggen. Maar toelaten?

Als ge aandringt van doe dit of doe dat, dat haalt denk ik niks uit. Dat zit in de kop.

(Karel)



Hoofdstuk 228

Wat er in de kop zit, zullen we straks bekijken. Voor het ogenblik is onze hoofdzorg de manier

waarop archeologie en aanverwanten van de hand gewezen worden. Het gaat hem immers om

richtingen waarin geen toekomst zit en waarmee je enkel maar armoede oogst. Studies met een

hoog cultureel kapitaal worden dus van de hand gewezen omdat men er niet rijk van wordt, omdat

deze zich niet laten vertalen in een economisch kapitaal. Ze kwalificeren zonder enige

tewerkstelling of allocatie te garanderen en zijn in die zin niet utilitair. Wat van het onderwijs

verwacht wordt, namelijk de kinderen onderrichten zodat ze later zeker een plaats kunnen

veroveren op de arbeidsmarkt, kunnen dergelijke 'culturele' studies niet verzekeren. Daarom

wordt hun bagage dan ook maar ervaren als overdreven ballast.

Elke regel kent echter zijn uitzondering. Bij ons heet deze Yves en het is frappant te zien hoe

ook hier de uitzondering de regel bevestigt. Na wikken en wegen hebben zijn ouders beslist dat

het vier uur latijn zou worden, maar deze beslissing is lang naar zichzelf op zoek geweest:

Ma:Omdat wij daar nogal, ja eerst negatief tegenover stonden: we hebben dat zelf niet gedaan en

euh... Of dat wel zinvol is, om Latijnse te volgen? (...)

Va:Het is moeilijk als buitenstaander omdat we daar zelf niets mee te maken hadden (vader heeft

een technische opleiding gehad en moeder heeft na Wetenschappelijke B 2 jaar een A1

opleiding gevolgd, zonder deze evenwel af te maken).

Ma:Dat is voor ons het probleem. Ja, waarom Latijnse kiezen?

Va:Waarom Latijnse?

Ma:Wij zagen ook het nut er niet van in omdat we niet wisten.

Va:En eigenlijk kost niemand ...

Ma:deftig uitleg geven (er wordt verteld over de secundaire school die als argument gaf dat het

niveau van de klassen hoger lag).

I:Ja, ja. En wat is dan het uiteindelijke argument dat den doorslag gegeven heeft?

Ma:Dat is een gesprekje met een kind in de straat die zelf Latijnse volgt, en die zei: 'Past toch op,

als ge Latijnse gedaan hebt, ge leert makkelijker nadien Duits, Frans en Engels: het is een

betere basis voor talen.' (...) In het begin stonden wij daar echt sceptisch tegenover. Moet

hij nu latijn, eerst latijn leren om beter duits te leren nadien. Dat is toch te gek. Begint

dan in ene keer gewoon duits he. Maar als ge een Latijnse richting volgt... Ja, dat

hebben ze ons wijsgemaakt want we weten het dus niet he. (Yves)

Een weerstand laat zich pas ten volle voelen wanneer hij doorbroken wordt, en hier zien we welke

zijn kracht is. Deze weerstand heet: 'Waartoe dient het?'. Overeenkomstig de functionele

waardering van het onderwijs stellen de ouders zich vragen omtrent het praktisch nut van

'culturele' studies, in casu Latijn: "Wat kunt ge eruit halen en wat zijt ge ermee?" (Yves). Ar-

gumenten die zich beroepen op het hogere niveau, het prestige, de cultuur als teken van onder-

scheid of de ongekende mogelijkheden tot sociale mobiliteit, overtuigen hier niet. Integendeel,

ze lijken eerder af te schrikken: "Ja, ik dacht, dat (Latijn) is dan wel wat hoog gegrepen. Dat is

dan meer een richting dokter uit en zo". Zo reageerde de moeder van Sara. Wat de ouders van

Yves aangaat, zij hebben uiteindelijk pas de keuze laten vallen op Latijn wanneer deze optie
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hertaald werd naar hun normen van appreciatie en waardering van het onderwijs. Wanneer een

buurjongen hen heeft duidelijk gemaakt (zij noemen het 'wijsgemaakt') welk het praktische nut is

van dergelijke studie. Pas dan heeft de zwakke appreciatie van cultureel kapitaal zich sterk

kunnen maken aan een veronderstelde functionele meerwaarde en is er gekozen voor de optie

Latijn.

Iets analoogs laat zich soms merken waar het gesprek aanbelandt bij andere studierichtingen van

hoger niveau of bij tertiaire studies. Door de band staan de ouders daar relatief positief

tegenover en willen ze deze mogelijkheid zeker open houden. Maar gezien de krappe

arbeidsmarkt, hebben sommigen daar toch hun bedenkingen bij. Jan zit in een 1A met techni-

sche oriëntatie en er wordt aan gedacht dat hij de richting zal uitgaan van Industriële

Wetenschappen, net als zijn oudere broer. Deze richting verleent evenwel geen kwalificatiege-

tuigschrift en veronderstelt dus dat de schoolloopbaan doorgaat naar het hoger onderwijs:

Ma:Hij moet dan nog verder he.

Va:Hij is bijna verplicht. Tegenover dat hij zou technische doen, een technische richting volgen:

Electriciteit of Mechanica of zo. En hij is achttien jaar en hij heeft minstens een A2. Als

je dan een beroep kent dan kan je je boterham verdienen. Maar Industriële Wetenschap-

pen zoals hij nu volgt, dan kun je magazijnier gaan spelen ergens. De andere van mijn

nonkel die is ingenieur bij X (naam van het bedrijf): een magazijnier. Hij moet een

diploma hebben van Wetenschappelijke, Moderne Humaniora voor magazijnier te gaan

spelen. Dat vind ik... Vroeger maakten ze iemand een magazijnier die het werk niet

meer aankon. Ten andere, als ge hier begint te zoeken: Y (naam) zijn broer, die is

ingenieur, die rijdt met een bus. Het is allemaal zo ... (Jan)

Va:Dat is heel raar toch he: ik ken er bij ons (in het fabriek) ook genoeg die hoge studies (gedaan

hebben) en dan gebuisd zijn het laatste jaar en dan moeten aan de lijn staan. Is dat niet erg?

(...)

Ma:X (naam) haar broer toch ook. Het laatste jaar universiteit en het tweede jaar overgedaan.

Ze hadden een lening aangegaan voor die twee jaren nog en zijn laatste jaar laat 'm vallen.

Wat is die nu? Aannemer van een bouwbedrijf.

Va:Ja, maar ja. Dat is nog goed ook. (Nick)

Deze ouders stellen zich dus terughoudend op tegenover hogere richtingen en tertiaire studies

omdat hun meerwaarde op de arbeidsmarkt te betwijfelen valt. Deze overweging lijkt

merkwaardig want nog steeds weet de statistiek cijfers voor te leggen waaruit blijkt dat men meer

kans heeft werk te vinden met een hoger diploma (al neemt dit verband inderdaad wel af). De

feiten spreken dus de overwegingen van arbeidersouders tegen, al weten zij hun twijfels te stof-

feren met voorbeelden uit de eigen omgeving. Verhalen worden aangeheven over jongeren die

hogere richtingen en tertiaire studies hebben aangevat, maar gestrand zijn voor de eindmeet. Of

er wordt verteld over anderen die deze opleidingen hebben voltooid, maar geen werk vinden

overéénkomstig hun niveau. Hiermee stuiten we op het verschil tussen de gemiddelden van de

statistische waarheid en de gemeenzame realiteit van klassebepaalde leefwerelden. Als arbei-
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dersjongeren minder slaagkansen hebben in het onderwijs en als zij die toch hogere richtingen of

tertiaire studies hebben ondernomen minder tewerkstellingskansen hebben overeenkomstig hun

opleiding2, dan kennen arbeiders inderdaad voldoende drop-outs en uitzonderingen om de regel

dat 'een hoger diploma meer kansen maakt op de arbeidsmarkt' te betwijfelen. De referentieper-

sonen die zij aanhalen uit de eigen omgeving, oefenen aldus een ontradend effect uit waardoor de

ouders minder geneigd zullen zijn hun kinderen te sturen in hogere richtingen en tertiaire studies.

Hierdoor wordt de bestaande kansenongelijkheid nogmaals gecumuleerd, temeer daar een ge-

lijkaardig effect zich ook bij de jongeren laat voelen (cfr. 4.5.).

Met de beschreven terughoudendheid laat zich de keerzijde aanschouwen van de waardering van

het onderwijs. Onderwijs wordt niet zomaar in zijn algemeenheid geapprecieerd maar wel om

(klasse)specifieke redenen, en waar deze gronden de keuze voor bepaalde richtingen stevig onder-

stutten daar kunnen ze andere maar voorzien van een gammele basis. Kan men richtingen met

een hoog cultureel kapitaal niet hertalen in functionele termen, dan verliezen zij uiteindelijk aan

krediet. De arbeidersjongeren zullen hen waarschijnlijk links laten liggen, om redenen die te

maken hebben met de twijfelachtige wisselkoers van de culturele meerwaarde op de arbeidsmarkt

en de openheid van perspectief die men erbij inschiet. Het wordt immers noodwendig om

tertiaire studies aan te vatten na het secundair, en dit past niet meer binnen de passe-partout optiek

die men erop nahoudt. Het PMS heeft Elke Latijn aangeraden, de ouders hielden dit advies in

beraad maar Elke had er niet zoveel zin in. Uiteindelijk stemden de ouders in met een optie

zonder Latijn, want zo zegt de moeder:

Ma:Ja, ik vind euh in de Moderne dat ze daar ook veel richtingen uit kunnen en Latijn. Ja,

Latijnse is goed maar dan moet ge, dan zijt ge verplicht van altijd maar verder te leren. Ik

vind dat ge met de Moderne eigenlijk meer kunt dan met euh met de Latijnse. Ik ben daar

niet honderd ten honderd zeker van maar ja, dat is wel ons gedacht. (Elke)

De moeder van Karel - die in het tweede jaar met vijf uur Latijn zit - laat zich daarover het

volgende ontvallen:

Ma:Ja, want in feite. Ik heb het daar toch al dikwijls over gehad: is dat wel nodig? De ene zegt:

'Voor niks.' En ik denk dat ook niet want als hij Latijn blijft volgen en als hij achttien is

en als hij niet naar de universiteit gaat of zo ... dan is hij niks. Maar als ge naar een vak-

school gaat, als ge dan achttien jaar zijt, dan hebt ge toch iets. (...) Want voor wat moet ge

nog gaan? In feite, ik denk nog altijd, een goed beroep dat dat voor de moment het beste

2 Van Kemenade, 1986 : 45-46. Dit laat zich bijvoorbeeld verklaren door een kleiner sociaal
kapitaal, arbeiders hebben namelijk niet de relaties via dewelke men aan werk raakt. Net zomin als ze zich
veel tijd kunnen gunnen om te solliciteren op het bereikte onderwijsniveau omdat dit derving van inkomen
betekent. Literatuur heeft al herhaaldelijk melding gemaakt van het feit dat arbeiders niet geneigd zijn
bevrediging uit te stellen, zij bevinden zich ook niet in een positie om dit te kunnen (voor de
literatuurverwijzingen en een kritische repliek op hun analyse, zie Breslow Rubin, 1976 : 72 + 201).
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meegenomen is.

I:Technische?

Ma:Ja, een vloerder, een metser of zoiets, een loodgieter. Vloeren, zoiets denk ik. (Karel)

3.2. Lager is daarom niet slechter

En daarmee is blijk gegeven van de positieve attitude die vele arbeidersouders kenmerkt ten

aanzien van het TSO en, in mindere mate en met de nodige reserves, het BSO, richtingen die

zijzelf nog gevolgd hebben. Zodoende belanden we bij een tweede ambiguïteit: de stelregel 'hoe

hoger hoe beter' veronderstelt enerzijds een onderschrijving van de gangbare hiërarchie binnen de

studierichtingen maar anderzijds wordt er ook een gelijkwaardigheid van deze bepleit. Hoger

mag dan misschien beter zijn, voor arbeidersouders is het lagere daarom nog niet slechter. Tom

is de 1A begonnen met Latijn als optie. Het vlotte niet zo goed maar hij spartelde er zich toch

door. Het tweede jaar eindigde hij echter met een C-attest: hij moest zijn jaar overdoen en dit

liefst in een lagere richting. Tom is Mechanica-elektriciteit begonnen in een 2A-klas met uitzicht

op het TSO.

Va:Hoe hoger hoe beter, maar ...

Ma:Nu vind ik die school waar hij nu naartoe gaat - TSO - eigenlijk heel, heel waardig. Maar in

den tijd dacht ik altijd ook (...), TSO dat dat - allee ja hoe moet ik dat nu zeggen -

minderwaardig niet. Maar ge moest direct iets kiezen he, dat was. (...) Ja, hij moet (nu)

even veel waarde hechten aan zijn studies. Als hij die nu voort volgt, is dat even goed.

Dus hij moet dat evenwaardig blijven zien. (Tom)

De moeder van Sara is naar een info-avond geweest over de keuzemogelijkheden in het secundair,

gescandaliseerd kwam ze terug thuis.

Ma:Ze hebben misschien vijf minuten over Beroeps gesproken. Maar dat was zo echt van: ja,

dat is voor kinderen met leerproblemen! Dus ik vond dat ze dat echt afbraken, want dat

was mijn eerste, mijn eerste dinge dat ik zei als ik thuis kwam, van: 'Ja, dat vind ik nu erg.'

Want iemand die nu echt een beroep wilt leren (...) Ik vind als ge gemotiveerd zijt en ge

zegt van: 'Voilà, ik wil dat echt doen', dan denk ik dat ge ook zelfs in het Beroeps er kunt

komen. Maar ja, ik vond dat ze dat zowat als minderwaardig beschouwden. (Sara)

Va:Maar gij kunt dat nu weten. Waarom willen ze de kinderen zo stimuleren om maar te leren,

te leren, te leren? (de vraag wordt gesteld aan de interviewer)

I:Ja, ik denk dat ze er alles willen uithalen he.

Va:Ja, ... er moeten toch nog gewone werkmensen blijven ook, gelijk wij, dat kan toch niet anders.

Als alleman een diploma van euh ... Moderne of Latijnse wil op zak hebben, waar komen

ze dan! En dat is de bedoeling van de scholen, want ze willen allemaal ...

I:Ze willen allemaal ... en dat stoort u ergens, van ...

Va:Ik vind dat wel, ze dringen het eigenlijk op he aan de kinderen.

I:Ze dringen het op aan de kinderen.
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Va:Vindt gij dat niet? Ik vind dat ze dat opdringen, ik vind dat ze teveel (op)dringen en dan

komt de moment dat ze op televisie zeggen: 'Er zijn zoveel studenten teveel in die richting

en in die richting.' Maar ze dringen het ergens op he.

I:Ja.

Va:Als ze twaalf jaar zijn, dringen ze het al op van: ge moet proberen de Latijnse, ge moet het

hoogste proberen. En dan heeft ze de Moderne genomen, want hadden we ze laten doen,

hadden ze ... in 't school hadden ze gezegd: 'Pakt maar de Latijnse'.

I:Ah ja, dus ...

Va:Want zij had genoeg punten voor de Latijnse aan te kunnen volgens het PMS. (Inge)

Gelijke kansen geven komt deze trucker blijkbaar over als een beschavingsoffensief, als een

gedwongen volksverheffing waarvan hij niet inziet welk nut zij wel kan dienen. Deze terug-

houdendheid in beschouwing genomen, is het niet verwonderlijk dat de kinderen die uitzicht

hebben op het TSO veelal een positieve keuze gemaakt hebben. In vergelijking met de onbe-

slistheid van de meeste ASO-geörienteerden weten de kinderen wat ze willen of toch bij

benadering (van de zes weten er vijf wat gedaan, één doet het op extern advies; de twee

toekomstige BSO-ers zitten er na doorverwijzing) en deze 'vastberadenheid' valt in goede aarde bij

de ouders. Arbeiders waarderen dus het TSO of wat daartoe aanzet, wellicht ook omdat deze

opleiding zich beter laat inpassen in de voorwaardelijke logica volgens dewelke ze denken, een

logica van 'goed studeren, voor een goed diploma zodat men een goeie job kan vinden'. Weldra

zullen we merken dat andere elementen met deze attitude samengaan en haar versterken (cfr. 4.3).

Daarmee komen we uit bij een attitude die wel het omgekeerde lijkt van haar uitgangspunt: de

spreekwoordelijke stelregel 'hoe hoger, hoger beter' is inderdaad iets anders dan 'lager is daarom

niet slechter'. Dit mag er alvast op wijzen hoe dubbelzinnig sommige posities wel zijn, of ze

daarmee onderling contradictoir zijn, is een andere zaak. De aangehaalde uitlatingen mogen niet

uit hun samenhang gelicht en tegenover elkaar geplaatst als propositionele waarheden binnen een

logisch systeem waaruit een consistente praktijk moet gededuceerd worden. Zij verwoorden

eerder attitudes die contextafhankelijk zijn en vermits elk van de gezinnen in een particuliere

realiteit staat, gaan ook hun attitudes variëren. Zo voel je dat de gedachte 'lager is niet slechter'

sterker doorweegt binnen gezinnen waar één van de kinderen TSO of BSO volgt. Andere ouders

wiens kinderen (nog) geen school lopen in deze richtingen, dienen niet terug te vallen op

dergelijke gelijkwaardigheidsverklaring en zullen dan ook eerder het adagium 'hoe hoger hoe

beter' laten horen. Maar zoals uit de inconsequenties van deze stelregel mag blijken, komt hun

positie dichter te liggen bij de gelijkwaardigheidsverklaring dan woordelijk toegegeven wordt met

dit ene gezegde. De balans kan dus betrekkelijk makkelijk omslaan.

Bij het komen tot een studiekeuze staan de verschillende overwegingen in een wisselende krachts-

verhouding en naargelang de eigen ervaringen haalt de één het overwicht op de ander; zonder dat

de te licht bevonden consideratie van het toneel verdwijnt want het gaat om een balans waarin zij

het tegengewicht vormt. Er is evenwel nog een derde element bij de evenwichtsoefening van

verschillende overwegingen betrokken, één dat veelal de doorslag geeft: de vrijheid namelijk van

studiekeuze.
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4. De Vrijheid van Studiekeuze

Het mocht al blijken: zowel financieel, familiaal als schools zijn er geen dwingende factoren in

het spel welke richting hebben gegeven aan de beslissing om deze dan wel gene weg uit te gaan.

Het onderwijs kan probleemloos bekostigd worden door de ouders, de gezinnen worden (met

uitzondering van de alleenstaande moeder) gekenmerkt door een grote stabiliteit en alle kinderen

hebben een getuigschrift lager onderwijs op zak, geen van hen is een B-klas advies gegeven.

Alle gezinnen hebben bijgevolg gekozen à la carte. Deze afwezigheid van beperkingen vindt

haar weerspiegeling in de vergaande decisievrijheid die de arbeidersouders hun kinderen laten.

Hoe ver deze dan wel reikt, mag blijken uit hun getuigenissen. Sara zit in de 1e A-klas, optie

drie (waar de vier optionele uren ingevuld worden met nederlands, frans en wiskunde). We

vroegen haar moeder hoe ze daartoe gekomen zijn. Heeft zij soms aangestuurd op deze keuze?

Ma:Nee, nee, want van mij mag ze een Technisch doen of zelfs een Beroeps. Maar ja, ze weet

niet in welke richting dat ze wilt dus vonden we de humaniora wel een goei basis. En ja,

dat is in feite de reden waarom dat we haar humaniora hebben laten volgen. Want ja, had

ze nu gezegd van: 'Ja ik wil dat worden of ik wil dat worden', ja was dat een Technische

geweest, dan had ze dat van mij gerust mogen volgen, (...) Ik vind als ze de dag van morgen

zegt: 'Ja ik wil dat worden', en ze moet daarvoor een graad lager gaan, ja dan mag ze dat, als

ze dat wilt worden, ja. (Sara)

Over Elke hebben we het al gehad: de PMS-doorlichting had haar geschikt bevonden voor de

optie Latijn, een advies dat de ouders nog in beraad hielden. Elke had het daar evenwel niet zo

op begrepen en heeft bij de inschrijving de pen in eigen hand genomen: zij heeft gekozen voor

optie drie. De ouders hebben haar laten begaan, zo zeggen ze.

Ma:We hebben eigenlijk haar een beetje haar goesting laten doen, omdat als ge iemand dwingt

van iets te doen dat ze werkelijk niet graag doen, dan hebben ze geen inzet ook niet. En

zij is geen type voor te zeggen van: ik ga achter mijn blad en ik leer. (...)

I:Ja, en wat vond u daarvan?

Va:Ik vind gewoon dat ge ze hun eigen goesting moet laten doen. (...) en volgens mij doet ze dat

graag en ge moet u kinderen iets laten doen dat ze graag doen. (Elke)

Wim zit in de 1A-klas en volgt er de eerste keuze (welke een aanzet geeft tot een technische

vorming). Hoe gaat dat verder gaan, zo vroegen we de ouders.

I:Ja, en hebt u enige voorkeur dat hij bijvoorbeeld na het tweede jaar of zo, welke richting dat hij

zou uitgaan?

Ma:Niet speciaal nee, hij heeft in gedachte kok he?

Va:Ja.

Ma:Als hij nu slagerij of bakkerij wilt, is dat ook heel goed.
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Va:Ja.

Ma:En moest hij van idee veranderen en hij wilt schrijnwerker worden of zo, ge weet dat nooit

niet. Ze zullen altijd mogen kiezen wat ze graag doen.

I:Ja.

Ma:Ik zal ze niet dwingen in een ander vak als ze dat niet graag doen. Dat haalt dan toch niks

uit he, op termijn.

I:Ja.

Ma:Als er geen dokter of geen advocaat in zit, dan moet ge er gene van maken, dat gaat niet he

(moeder lacht). Zoiets willen de meeste mensen he, maar als dat niet gaat, dan gaat dat

niet he. (Wim)

Al zijn de meeste ouders ervan overtuigd dat hoger beter is, ze zijn evenzeer of nog meer de

mening toegedaan dat het uiteindelijk de kinderen toekomt te beslissen over de richting die hun

schoolloopbaan zal uitgaan. In het ene gezin vallen de ideëen van kinderen en ouders samen en

gaat het van een leien dakje, in het andere vraagt dit enige onderhandeling met de genoemde

stelregel. Maar in deze negotiatie - die slechts één keer tot dissensus aanleiding gegeven heeft -

komt het laatste woord finaal de kinderen toe. In die zin laten de ouders hen het beslissingsrecht

of de vrijheid van studiekeuze. En de kinderen kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Als we binnen de gezinnen kijken welke wegen de verschillende kinderen uitgaan dan laat zich

een vrij grote variëteit zien. Bij de twaalf gezinnen waarover we daaromtrent iets kunnen

vertellen (waar namelijk oudere/even oude broers of zussen zijn) zien we acht maal een diversiteit

van schoolloopbanen. Bij de overige vier gezinnen worden er relatief analoge wegen bewandeld

al hebben alle kinderen vrij kunnen beslissen. Of hun keuze daarmee wel zo vrij is, zullen we

later bekijken (cfr. 4.5.).

Deze vrijheid van studiekeuze laat zich zo frequent vaststellen (bij namelijk zestien van de

negentien gezinnen, met twee halve en één ware uitzondering waarover dadelijk meer) dat het wel

een vanzelfsprekendheid lijkt. Het is inderdaad logisch dat diegene die voor een opgave staat

daarin enige inspraak krijgt. Maar dat aldus kinderen van twaalf à dertien jaar naar eigen inzicht

en goeddunken kunnen beslissen over hun eigen toekomst, lijkt opmerkelijk liberaal. Neemt men

een andere omgeving in ogenschouw, b.v. de middenklasse met enig cultureel kapitaal, dan laat

zich een keuzeproces zien waarbij rekening gehouden wordt met de interesses en mogelijkheden

van zijn kind om na raadpleging van externe adviesen tot een beslissing te komen: aldus vindt er

een onderhandeling plaats tussen verscheidene instanties waarbij het de ouder uiteindelijk toekomt

in het belang van het kind de meest gepaste beslissing te nemen. Dit is nog heel iets anders dan

het decisiemodel waarin de ouders uiteindelijk de 'goesting' erkennen van Jan, Miet en Piet.

Zoals al mocht blijken, zit er wel een witte raaf tussen onze arbeidersgezinnen: het gaat om Yves.

Hij is verslingerd aan alles wat met auto's te maken heeft en hij had dan ook graag Automechanica

gestudeerd. Vanzelfsprekend, inderdaad. Maar niet voor de ouders: zij vonden het een keuze

zonder besef van wat ze inhield, ingegeven door een kameraadje. Na er zich van vergewist te

hebben dat Yves klassieke studieën zou aankunnen en na lang twijfelen en weifelen omtrent de zin

of onzin van dergelijke studie, zijn ze tot de beslissing gekomen dat het Latijn ging worden. Niet
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tegen de zin van Yves maar vertrekkend vanuit zijn interesse, gaan de ouders zijn voorkeur

modelleren en herformuleren zodat zijn schoolloopbaan langs andere wegen kan gedirigeerd.

Ma:... ge kunt met auto's bezig zijn, auto's wassen he. Dat kan. Maar ge kunt ook werken aan

auto's, dat je in een garage werkt. Maar ge kunt ook bijvoorbeeld werken in de fabrieken

van de auto's, waar dat er nieuwe uitvindingen..., iets ontwikkelen, iets nieuw ontwerpen.

Dat bestaat ook en dan werkt ge alledrie in de auto-industrie eigenlijk. He, dan zijt ge

alledrie met auto's bezig. (...) Ja, je kunt dat doen op verschillend niveau, he. (...) En nu

denken we toch, met de studies dat hij nu doet, laat ge alle mogelijkheden open. (Yves)

M.a.w., je kan BSO, TSO maar ook ASO aanvatten en bij Yves is er gekozen voor een duidelijke

ASO-oriëntatie met vier uur latijn al had hij zelf TSO in gedachten. Doch Yves vindt er zijn

plezier in, doet het goed en spreekt ervan ingenieur te worden... om in de autonijverheid terecht te

komen. Wat er zal van worden, laat zich nog niet raden maar ondertussen heeft de ouderlijke

keuze Yves een leergang binnengeleid waarin hij deelachtig zal worden aan de dominante cultuur,

dit terwijl 'alle mogelijkheden nog open blijven'. Zulk een dirigisme wordt dus niet gezien als

een vrijheidsberoving maar voorziet de vrijheid wel van een andere inhoud. Zij is niet meer een

direct op te nemen 'recht' van de jongeren maar eerder een te verwerven potentie waarmee men

later meer kansen zal maken en keuzevrijheid hebben op de arbeidsmarkt. Een heel andere

conceptie, inderdaad. Opdat vrijheid zou verworven kunnen worden, dient zij vooralsnog

opgeschort en moet er geïnvesteerd in het onderwijs dat haar binnen het bereik kan brengen.

Deze case doorprikt niet enkel de evidentie waarmee de arbeidersouders hun kinderen

keuzevrijheid laten, zij laat tegelijkertijd al enigszins vermoeden dat deze intrinsiek verbonden is

met de arbeiderscultuur. De vader van Yves heeft namelijk een bijverdienste als zelfstandige,

moeder is indertijd HOBU-studies begonnen en werkte vroeger als bediende, haar vader heeft

daarenboven ook Latijn gedaan voor hij de familiale bakkerij overnam. De twee andere cases

(de zgn. halve uitzonderingen) bevestigen dit vermoeden: Andy's moeder is kleine zelfstandige en

de ouders van Jeroen houden er een zelfstandige bijverdienste op na. Ook bij hen merken we dat

de ouderlijke verwachtingen zwaarder gaan wegen dan de wil of onwil van de kinderen.

Hiermee bevinden we ons niet enkel economisch maar ook sociaal en cultureel op de grens van de

arbeidersklasse en verschijnt er een heel andere milieu, één waar de studiekeuze niet in alle

vrijheid overgelaten wordt aan de kinderen.

Tot zover de vrijheid van studiekeuze bij arbeidersjongeren, een vrijheid die des te meer

verwondert vermits daareven nog sprake was van 'hoe hoger, hoe beter'. Ze is tevens

merkwaardig te noemen als men bedenkt dat zij sociale achtergrond en onderwijsniveau - waarvan

het verband al sinds jaar en dag onderzocht en aangetoond wordt - mogelijkerwijs ontkoppelt.

Vrijheid betekent immers ongebonden kiezen, zonder dat de keuze kan gerelateerd worden aan

iets anders dan de individuele voorkeur. De invloed van het sociale milieu zou aldus buiten spel

worden gezet. De vaststelling van dit vrijheidsbeginsel is dus geen constatatie zoals zovele

andere, er hangt heel wat meer vanaf. Daarom ware het verkeerd de evidentie waarmee de

vrijheid van studiekeuze ter sprake komt als vanzelfsprekendheid te beschouwen. Zij is daarvoor

tezeer verbonden met factoren allerhande. Welke deze verbanden dan wel zijn wordt ons
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'uitgelegd' door de ouders.

4.1. Een keuze tussen onbekende

Als we het hebben over 'studiekeuze' wordt daarbij al ras de veronderstelling gemaakt dat de

kiezers weet hebben van alle keuzemogelijkheden die zich aandienen en gaan we er vanuit dat ze

in de loop van het decisieproces met kennis kunnen oordelen over de inhoud en het vervolg van

deze opties. Deze veronderstelling houdt evenwel geen steek. Op de schoolbanken hebben de

ouders maar een kort tracé afgelegd en hun vorming is voornamelijk Beroeps of Technisch van

aard. Enige affiniteit met een oriënterende eerste graad die de deur openhoudt naar het ASO

hebben ze bijgevolg niet, een algemene vorming is hen onbekend. De onderwijsrealiteit zoals zij

die hebben ervaren, dateert voor het merendeel van de jaren '50 en '60. Sindsdien is het

onderwijs structureel door heel wat hervormingen gegaan. Het VSO heeft opgang gemaakt, het

eenheidstype heeft zich geïnstalleerd en nu is er overal een eerste oriënterende graad ingevoerd

waarbinnen een gediversifieerd vakkenpakket wordt aangeboden en de vakken van inhoud zijn

veranderd. Dat alles is de ouders onbekend.

Va:Ja, ze moeten uit iets kiezen en ze weten niets van al die dingen waardat ze moeten uit kiezen

wat het inhoudt. Hoe kunt ge dan kiezen?

I:Dan kunt ge niet kiezen he.

Ma:Ah nee, want gelijk nu technologische opvoeding of wat is dat allemaal? Ja, voor mij is dat

ook een Frans woord, want ik wist ook niet wat vak dat dat was en dan vraagt ze: 'Mama

hoe iets is dat?' Ik zeg: 'Manneke, ik weet ik dat niet'. Maar zij wist het ook niet.

I:Wij hebben het ook nooit meegemaakt he, dat is ook het probleem he. Wij kunnen niet zeggen

van, bij mij was dat indertijd zo, dus...

Va:Wij hebben dat niet meegemaakt. (...)

Ma:En dan krijgen ze zo een blad en daar staan alle vakken op zogezegd dat ze krijgen in die

dinge he, in die richting he, maar dat zijn dat vakken... Wij weten niet wat die willen

bedoelen, maar zijle nog vele minder. (Inge)

Hiermee blijkt de keuzevrijheid die de ouders hun kinderen laten deels ingegeven door

onwetendheid. Voor hen gaat het om een keuze tussen onbekende waaraan ze niets kunnen

vastknopen omdat ze het zelf nooit zo hebben leren kennen in de loop van hun schoolcarrière.

De hiërarchische categorieën van indertijd schieten tekort om te vatten wat er zich nu aandient.

Zo is Nick van 2A met technische optie (wegens disciplinaire problemen) overgeheveld naar het

BVJ, de ouders raken onderling in discussie over wat dat dan wel mag betekenen.

Va:Ik kan niet, ik kan eigenlijk niet, die leerkrachten niet goed volgen hoor. Ik zeg tegen X

(naam): 'Wat is die middenschool nu?' De ene zegt: 'Dat is de vroegere A3' en de andere

zegt: 'Nee, nee, dat is voor een A2'. Ik zeg,: 'Maar daar kan ik slecht aan uit'. En nu de

beroepsschool, nu zeggen ze beroepsschool, vroeger was dat een A4.

Moe:Dat is een A2 en een A3 ook.

Va:Ja, maar dat zal nu ook waarschijnlijk een A4 zijn he.
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Moe:Nee (...) Want ik heb het aan de directeur gevraagd, kan hij daar een A2 mee halen ook?

Va:Dat kan niet. Als ge een A4 hebt, kunt ge nooit niet meer overschakelen naar hoger studies,

want dat zijn meer praktijk dan de rest.

Moe:Jawel, hij kan dat wel, want hij krijgt nog bijlessen bij en dan kan hij zogezegd, als hij het

derde of het vierde gedaan heeft, moet hij het vierde jaar terug overdoen.

Va:Een A4 is...

Moe:Dan gaan ze zo proberen die achterstand terug in te halen.

Va:Dat zijn de mannen die A4, die de les niet aankunnen. (...) Een A4 beroeps, het woord zegt het

zelf, dat is voor een beroep te leren. (...) Maar euh hij moet niet denken dat hij nog iets

anders kan doen. Hij kan ofwel schrijnwerker worden of hij kan ofwel metaalbewerker

worden.

Moe:Maar mechanica kan hij toch doen?

Va:Ja, maar ge moet niet denken dat hij... (Nick)

Enzoverder, enzovoort, ... middenschool, oriënterende jaren, 2A, A2, heroriëntatie of een mogelijk

zevende jaar (getuigschrift secundair onderwijs): het is een boeltje waar de ouders dikwijls niet

wijs uit raken. De vrijheid die zij toekennen wordt daarmee een onwetende onwennigheid

waardoor de schoolloopbaan stuurloos dreigt te raken. Dit blijft niet zonder gevolg voor het

decisieproces. Wat er ook van weze, informatie en advisering schieten hier blijkbaar tekort of ze

worden als weinig relevant ervaren. De onwetendheid van de ouders kan namelijk ook langs

haar keerzijde bekeken worden: als er hen iets duidelijk is, dan wel dat het Vlaams onderwijssys-

teem verre van doorzichtig is. Het gaat immers om een relatieve kwestie waarbij niet enkel de

onwetendheid van de ouders in rekening moet gebracht maar ook het onvermogen van het

onderwijs om na alle hervormingen zichzelf overzichtelijk en begrijpelijk te presenteren.

Ma:In het zesde studiejaar... maar dat snapte ik ook allemaal niet he. Want ene van het PMS

heeft daar een hele uitleg komen over doen. Maar die gebruikt dan allemaal zo'n geleerde

woorden en dan gingen wij buiten en ik zeg zo als we buitengingen, ik zeg: 'Ik zijn er niks

wijzer op geworden.' En daar was nog ne meneer naast mij en die lachte, awel zei hij: 'Ik

dierf het niet zeggen, maar ik heb er ook niks van gesnapt' zei hij en er waren toen nog veel

mensen die zeiden he dat ze het niet gesnapt hadden. Hij zei ook: 'Wat ik hier komen doen

ben, dat weet ik niet' zei hij. 'Maar voor mij is dat allemaal frans' zeiden ze, en voor mij

zoveel als voor een ander. Want ze geven dat papier in uw handen, maar wat moet ge daar

mee doen? Ze zeggen... Van die dinge ook... Als ik thuiskom heb ik daar uren zitten

op zien, op dat papier. Ja door de lange duur begint ge daar dan toch iets van gaan te

snappen... (Ze haalt het keuzeformulier boven waarop de verschillende opties zijn

weergegeven). (Inge)

De vrijheid van studiekeuze heeft dus zeker iets te maken met het onvoldoende vertrouwd zijn van

sommige ouders met het functioneren van het secundair onderwijs en de eerste graad in het

biezonder. Enigszins onwetend en ontredderend laten de ouders hun kind dan maar de keuze,

alsof de kinderen eraan uit kunnen.
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Deze vrijheid integraal terugvoeren tot dergelijk gebrek aan vertrouwdheid, zou echter ingaan

tegen de getuigenissen en overtuigingen van de ouders. Het zet daarenboven een ietwat zielig

beeld op papier, een portret van koning éénoog in het land der blinden. Zo'n beeld strookt maar

ten dele met de werkelijkheid.

4.2. De vrijheid van studiekeuze: een keuze voor vrijheid

Veel manifester dan de onwetendheid komt de vrijheid van studiekeuze naar voren als een

beredeneerde pedagogische keuze van de ouders. De vrijheid die zij geven, is dus geen louter

onvermogen de schoolloopbaan te sturen maar een bewuste weigering daarin al te dwingend in te

grijpen, en deze weigering heeft zo haar redenen. De moeder van Sylvia vertelt erover hoe ze

vroeger graag voor kinderverzorgster had gestudeerd, maar niet kon van thuis uit.

Ma:Ja, ja, daar heb ik nog altijd spijt van, dat ik niet, niet heb mogen doen wat ik graag zou doen.

I:Bepaalt dat nu ook een stuk uw houding naar An toe en naar uw zoon toe, van: god, ge moet

doen wat ge graag doet?

Ma:Ja, ze moeten pakken wat ze graag doen, maar ja... Ze mogen dat zelf kiezen, ja. Ze mogen

kiezen, maar dan moeten ze er iets voor doen he.

I:Dat is een tweede voorwaarde, dat hangt er zeker vanaf.

Ma:Ik vind, als ze dan dat kiezen, dan weten ze dat ze dat graag gaan doen, dan moeten ze er iets

voor doen he, want anders komt ge er niet. (Sylvia)

Wat de moeder van Sylvia hier vertelt, gaat verder dan de paar zinnen waarmee ze het ter sprake

brengt. In één adem vlecht ze verschillende elementen tot een opvoedkundige stelling die zowel

uitspraak doet over het belang van de schoolbeleving, als de vrijheid of onvrijheid van de

studiekeuzes vroeger en nu. Laten we daarom deze uitspraak ontrafelen en uitleggen aan de hand

van wat andere ouders te vertellen hebben. Daarbij hoor je telkenmale de twee vorige

argumenten weerklinken.

4.2.1. Keuze en inzet

Ma:Ja, wij gaan ervan uit als ge iets laat doen tegen uw goesting dan euh, zet ge u er ook niet

honderd ten honderd voor in he. Het is beter dat ge iets doet dat ge graag doet, dan zullen

de resultaten gemakkelijker gaan. (Elke)

Ma:... hij wou dat doen en ik heb niet gezegd van: 'Ge moogt dat niet doen', want als die dan later:

'En ik mocht van u niet.' Ja maar, ze moeten de kans hebben voor het te doen he, voor het

te leren. Hij moet zijn best doen. (...) Ik weet niet he, als ze dat niet graag doen, dan

gaan ze het ook niet, ... allee. Dat moogt ge niet meer doen in dezen tijd vind ik. Ze

moeten leren wat ze graag doen he. En als ze dat graag doen, dan willen ze ervoor

werken.

Va:Ja, dan werken ze er beter voor, denk ik toch he. (Bart)
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Enerzijds naar de kinderen toe, hoor je iets in de trant van: 'Wat ze graag doen, doen ze goed'.

Door hen m.a.w. - ongeacht hun intellectueel vermogen - beslissingsrecht te geven, kiezen de

kinderen voor de richting die hen het meest interesseert, voor de richting waar de vakken hen het

best liggen en alwaar zij zich zondermeer op hun plaats voelen. De vrije keuze garandeert aldus

een subjectief welbevinden en een zekere motivatie, logischerwijs zal daaruit dan ook de inzet

volgen om die keuze tot een goed resultaat te brengen en verhogen ook de kansen op welslagen.

Waar de enen dit voorzichtig verhopen, maken andere ouders dit hard tot een voorwaarde die

volgt uit de verleende vrijheid: zij moeten het goed gaan doen want ze hebben er zelf voor mogen

kiezen. De ouderlijke aspiraties grijpen dus niet direct in op het proces van studiekeuze, maar

wachten de vrije beslissing van hun kind af om dan vandaaruit verwachtingen te stellen naar

zijn/haar presteren. Vrijheid wordt zodoende ook gekoppeld aan verantwoordelijkheid, een

verantwoordelijkheid die de kinderen dienen op te nemen zowel naar zichzelf als de ouders.

4.2.2. De vrijheid en de onvrijheid van keuze

De vrijheid van studiekeuze laat zich niet enkel verklaren naar de kinderen toe, maar zegt ook iets

over de ouders en de opvoedingswaarden die ze erop nahouden. Daarbij zijn ze zich terdege

bewust van wat er op het spel staat.

Va:... ge moet u kinderen iets laten doen wat ze graag doen.

I:Ja.

Va:Iets doen dat ze niet graag doen, dat bepaalt uw heel leven.

I:Ja. Uw eigen verwachtingen of uw eigen dromen,... ik zou toch zo graag mijne kleine zien dit

of dat doen, dat vind je dan niet zo belangrijk?

Ma:Nee eigenlijk, ik heb geen dromen.

Va:Gewoon wat ze graag doen, laten doen. (Elke)

Nu, de moeder van Elke heeft wel dromen. Zoals uit een ander interview blijkt, droomt ze ervan

talen te spreken, talen die ze niet machtig is. Maar dat is haar zaak en al vindt ze het belangrijk,

het mag Elke tot niets verplichten. De ouders willen zich blijkelijk in alle neutraliteit opstellen,

zonder dat hun verwachtingen en ambities het kind tot opdracht moeten wezen. De voorkeur van

het kind krijgt dus voorrang op het spreekwoordelijke 'hoe hoger, hoe beter' waarmee de

ouderlijke aspiraties een goed diploma in gedachten hebben.

Dit laat zich ook blijken wanneer stimulering ter sprake komt, het aanzetten tot werkzaamheid en -

waarom niet - het proberen van een studierichting die wat hoger gegrepen is maar daarom nog niet

onmogelijk mits de nodige inspanning. Ook hier geldt dezelfde voorrangsregeling. Als de

kinderen dit willen dan doen ze maar omdat ze het dan ook goed zullen doen, maar het hoeft niet.

In de volgende uitspraken kan men allicht de weigerachtigheid herkennen van daareven, waarmee

arbeidersouders zich weigerachtig opstellen tegenover hogere en/of culturele studies. De moeder

van Karel, de jongen die 2A optie Latijn doet, neemt het woord. Het feit dat hij de 'hoogste'

richting volgt, vervult haar zichtbaar met trots maar...:
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Ma:Van mij moest hij geen Latijn doen, dat is zijn keuze geweest. Van mij hoeft dat niet.

I:En doet hij het zelf graag?

Ma:Ja, ik zeg dikwijls van: 'Als je het niet aankunt of dit of dat, ga iets anders doen, gaat lager of

dit...' Van mij hoeft hij er niet ziek van te worden. Maar ja, hij wilt dat proberen. (Karel)

De ouders willen er zelf echter niet op aansturen dat hun kind tot het uiterste gaat.

Ma:Ja, wat haalt dat nu uit van... Als ze dan groot zijn en ze moeten nog voortstuderen en ze

zitten daar ergens op een kot en ze kunnen het niet meer aan. Ja, dan ziet ge ze ook ten

onder gaan he, daar hebt ge ook niks aan he.

I:Nee, tuurlijk niet. Ja, dan is het allemaal voor niks geweest he?

Ma:Het leven moet altijd plezant blijven he, ge moogt het niet... gelijk die in zo'n dinge (hoger

onderwijs) zitten, hoeveel zijn er niet die er onderdoor geraken?

I:Wat bedoelt ge?

Ma:Die er helemaal onderdoor geleerd raken.

I:Omdat ze te ...

Ma:Teveel he, ja.

I:... veel moeten werken, ja ja ja.

Ma:Omdat ze iets moeten leren dat ze niet aankunnen. (Inge)

De interviewer had het niet zo makkelijk dit te begrijpen: heet dat dan de lof der luiheid of een

gebrek aan stimulering? Wie zal het zeggen?

Va:Jamaar, het is daarom dat ik zeg: 'Alles heeft zijn tijd.' Leren lopen, leren spreken, naar 't

school gaan: alles heeft zijn tijd en ge moet niks voorlopen. Dat is zo een beetje mijn

filosofie over 't leven zo. Ge moet niks proberen voor te lopen, alles komt op zijn tijd.

Ma:Het is daarom dat wij ook ons kinderen ook niet echt speciaal gestimuleerd hebben met

boekskes, nu moet ge dat proberen te doen, want een kind dat daar niet voor rijp is, dat kan

dat toch niet aan.

Va:En daarbij daar krijgen ze achteraf toch de weerslag van. Want zij kunnen een jaar heel

intelligent overkomen maar dan valt dat iets of wat tegen en kinderen zijn rap gedesillusio-

neerd in dingen en dan is dat gedaan en dan staat gij daar met al uw idealen. Dat is nog

erger, dus laat ze zijn wie ze zijn. Gaat het niet goed, o.k. ge probeert van het te

verbeteren, maar dat voelt ge zelf ook wel he. Het zijn allemaal geen primussen, dat kan

niet he. Het zou schoon zijn, maar er moeten mensen in 't leven zijn die willen werken

ook en die kunnen werken he. Het moeten niet allemaal mannen zijn met een kop he of

vrouwen. (An)

Op deze laatste zinssnede komen we nog terug (cfr. 4.3.), vooreerst willen we verder naar de

gronden graven van de besproken vrijheid. Deze is ontegensprekelijk een belangrijke hoeksteen

waarrond de ouders hun opvoeding en onderwijsondersteuning opbouwen en beargumenteren, het

sturen van de schoolloopbaan incluis. Maar welk statuut moeten deze uitspraken toegekend

worden? Vrijheid klinkt mooi, maar men moet nog geen scepticus wezen om te opperen dat hier
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sociale wenselijkheid speelt, of rationalisatie - namelijk op het ogenblik zelf een verantwoording

verzinnen zonder dat deze de ware motieven reveleert. Inderdaad, dit zou kunnen ware het niet

dat de getuigenissen van de ouders zo levensecht zijn. Immers, de vrijheidsverklaring van de

ouders is niet uit de duim gezogen maar wel uit hun eigenste leven gegrepen.

Ma:Ik niet nee... Zij mogen kiezen wat ze graag doen, voor zeker te zijn dat ze graag gaan. Ik

heb iets moeten kiezen omdat ik het moest doen, omdat ik moest naar de school gaan, en er

was toch niks dat ik graag deed. En als ge dan niet graag gaat, is het moeilijk he. (Wim)

Ma:... omdat mijn zus ook snit en naad deed, moest ik dat ook doen.

I:Ahja.

Ma:Maar ik zei altijd: 'Ik wil leren voor kapster', maar ik heb dat niet mogen doen.

I:Ja, welk bezwaar hadden ze daar thuis tegen?

Ma:Ik denk, financieel misschien ergens (...) Maar ik vind ergens gezien... nu heb ik daar spijt

van dat ge niet uw keuze moogt doen.

I:Ja.

Ma:Ik vind... daarom kom ik niet tegen Steven in. Ik laat die liever zijn keuze doen.

I:Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de les uit het verleden misschien. Zo van: ik heb die keuze

niet gehad, dat ge zegt: 'Steven moet die keuze wel hebben.'

Ma:Ja, ja, ja.

I:Is dat bij u ook zo Marcel?

Va:Ja, hij is vrij he, vrij van doen ... (Steven)

I:Is er zelfs iets dat gij zou willen dat ze doet?

Va:Nee, ik heb... Daar nog zoiets, daar laat ik ze vrij in en tegen mij hebben ze ooit gezegd op

het PMS: 'Het is ne goede drukker', over mij. Maar onze pa die zei: 'Drukken? Gij zijt

niet goed zeker, die moet elektrieker worden, elektricien worden, want daar is toekomst in.'

Nu is dat allemaal redelijk goed meegevallen al bij al, maar dat wil ik mijn dochters niet

aandoen. Dat ze later zouden zeggen: 'Zeg van onze pa moesten we dat studeren en zie,

waar zit ik hier nu?' Nee, ze mogen zelf kiezen, in de mate van...

Ma:Bij ons thuis ben ik daar altijd vrij in geweest he. Mijn ouders hebben nooit mij gedwongen.

Va:Maar gij waart een meisje, dat was een ander... Gij moest een man zoeken die voor u zorgde,

dat is nu niet meer. (An)

Hier komen we uiteindelijk uit op de verklaring van de aangehangen vrijheid. De biografie van

vele ouders getuigt van een afgebroken of voorbestemde schoolloopbaan: de meerderheid heeft de

schoolbanken verlaten vóór of met haar zestien, maar liefst 21 van de 37 ouders hebben voortijdig

afgehaakt. Deze afwezigheid van keuze of deze keuze waarvan men naderhand soms spijt krijgt,

heeft hen deels daar doen uitkomen waar ze zich nu bevinden in de maatschappelijke hiërachie, en

dat beseffen ze ook. Sommige ouders doen er rouwig over (acht van de 37 zijn één of andere

vorm van bijscholing begonnen), anderen laat het onverschillig en weer anderen zijn er tevreden

mee maar allen weigeren te aanvaarden dat het hun kinderen ook zo vergaat, of beter dat het

noodzakelijkerwijs zo uitdraait. Om de deur naar andere wegen open te houden, laten ze hun
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kinderen daarom vrijheid, vrijheid van studiekeuze zodanig dat ze zelf kunnen beslissen wat er

van komt: een herhaling van de geschiedenis of een omkering ervan door via het onderwijs op te

klimmen naar hogere strata. In deze cruciale kwestie willen de ouders niet beslissen in de plaats

van hun kinderen, dat is iets wat ze zelf dienen uit te maken en waarbij de ouders zullen helpen en

steunen eens de kinderen gekozen hebben.

I:Maar hij heeft eigenlijk zelf mogen kiezen?

Ma:Ja, zelf ja.

I:Vrij mogen ... en gij staat er ook alletwee achter, achter die keuze?

Va:Hij moet het maken he. Ik kan het niet maken he.

I:Gij kunt het niet maken, nee.

Va:Ik kan hem wel steunen, dat is alles, meer kan ik niet ...

I:Hoe probeert gij eigenlijk Steven te steunen?

Va:Door te zeggen: 'Als gij niet leert', dat hij met zij handen moet werken. Dat zal hem niet

bevallen denk ik.

I:Dat hij wat?

Va:Ja, hij wil niet met zijn handen werken. Vuile handen wil hij al niet hebben gelijk zijn papa

(vader is fabrieksarbeider). Dat zint hem niet ... dat valt tegen.

I:Alhoewel, ge zegt zo van: 'Iemand die een goed beroep heeft, dat is eigenlijk ook goed he'.

Va:Als hij het niet aankan, dan moet hij in praktijk het gaan zoeken he.

I:Maar ge voelt zelf zo van euh, hij kan het een beetje en dan euh...

Va:Hij moet het proberen dan he, uitbuiten wat hij kan.

I:Een beetje wat hij kan, dat moet hij ook proberen te presteren.

Ma:Ja.

I:Wat zou je willen dat Steven wordt?

Va:Dat is nogal moeilijk he joh: hij wilt bankbediende worden, de financiële wereld ingaan.

I:Dat heeft hij ook gezegd ja.

Va:Maar dat is een dinge wat, dat we zes jaar verder pas zullen weten he.

I: Maar kunt ge daarachter staan als Steven euh...

Va:Als hij dat aankan, dan mag hij dat gerust proberen he, van het ene kan het andere komen,

maar hij kan in die richting uit proberen gaan, ja. (Steven)

Steven zit in 1A, optie drie en haalt behoorlijke resultaten. Mocht hij aldus voortgaan, sluiten de

ouders tertiaire studies niet uit. Hij zal deze mogen aanvatten, als hij wil tenminste en de ouders

zullen daarvoor de nodige financiële inspanningen leveren. De vrijheid van studiekeuze is

derhalve geen gratuïte vrijblijvenheid maar ze impliceert ook een zekere, o.a. geldelijke offerbe-

reidheid. Maar mocht deze last zwaarder gaan doorwegen omdat de kinderen eraan denken

hoger onderwijs aan te vatten, dan zijn ze bereid om deze meerkost te dragen.

4.3. De arbeiderspositie en het onderwijs als lift in een gestratificeerde samenleving

Maar er zal evenmin aangestuurd worden op tertiaire studies, niet om kosten te drukken maar uit

de overtuiging dat het niet hoeft als de kinderen het niet echt uit zichzelf willen. Wanneer
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dergelijke toekomstvisies onderwerp vormen van gesprek, vallen er regelmatig uitspraken zoals er

al enkele te horen waren.

Va:Er moeten mensen in 't leven zijn die willen werken ook, en die kunnen werken he. Het

moeten niet allemaal mannen zijn met een kop he, of vrouwen. (An)

Va:Er moeten toch nog gewone werkmensen blijven ook, gelijk wij, dat kan toch niet anders.

Als alleman een diploma van Moderne of Latijn wil op zak hebben, waar komen ze dan ?

(Inge)

Ma:... en mijne man die zegt ook altijd: 'Er gaan altijd mensen moeten zijn die met hun handen

werken' (De vader van Sara is plaatslager). (Sara)

Macro-economische beschouwingen over de stratificatie van onze samenleving zowaar, dit waar

het de verdere schoolloopbaan van de eigen kinderen aangaat. Hoe deze uitlatingen te begrijpen?

Wel, tertiaire studies - waarheen het ASO oriënteert - zouden de arbeiderskinderen doen

klimmen op de maatschappelijke ladder en de ouders zullen zo'n eventuele stijging niet in de weg

staan, maar vanuit hun standpunt bekeken, zien ze daar de absolute noodzaak niet van in. We

zitten weggezakt in leren zetels en praten met de ouders van Bart, het gesprek kent zijn vertrouwd

verloop tot plots de vader tussenkomt en de vertelling een andere wending geeft:

Ma:En ik zeg tegen ons jongens ook, ik zeg: 'Ge moet dat niet doen gelijk ons mama en onze papa

(moeder is kuisvrouw en vader werkt als arbeider in een brouwerij), ik zeg: 'Leert maar'.

En daarbij, nu moet ge een diplom hebben he, om er te geraken he. Het is zo he. (...)

Va:Alhoewel, we hebben geen moeilijkheden niet gehad: we hebben een huis, we hebben ...

Ma:We hebben alles ook zelf gedaan he. 'Het is niet omdat ge niet geleerd zijt...' zeggen ze

dikwijls.

Va:Maar ge moet een beetje chance hebben. Ge moet ja, een beetje wil hebben he.

Ma:Wij zijn geen luierikken, dat zijn we niet. (Bart)

We zijn thuis bij Inge. Het gezin woont in een ruime villa langs de steenweg weliswaar, maar

het gesprek ondervindt daar weinig hinder van want het gaat door in de achterkeuken. Die is van

alles voorzien, rustiek en in eikenhout. Wanneer vader wat later thuiskomt, vraagt hij de

interviewer of zijn tweedehands-Japanner geen plaats kan maken voor hun witte Mercedes die in

de garage moet.

I:Ik ben al bij ouders geweest die zeggen: 'Mijn zoon die gaat nooit met zijn handen werken, die

gaat zijn handen niet vuil maken.'

Va:Voilà (geïrriteerd)!

I:Maar dat telt niet voor u?

Va:Nee.

Ma:Als ge ze zo kunt verdienen (Inge's vader is trucker en moeder werkt als stikster in het fabriek),

waarom niet?
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I:Ja, ja.

Ma:Wij hebben ook hetgeen dat we moeten hebben en wij hebben al hard moeten werken

daarvoor.

I:Maar ge moogt daar trots op zijn.

Ma:Ah ja, ik zeg het, wij hebben daar al hard moeten voor werken. (Inge)

Materieel hebben de ouders bestaanszekerheid verworven en de meesten genieten van een zekere

welstand waarmee zij voldoening nemen en waarop ze trots zijn. Deze verwezenlijkingen

hebben zij immers zelf waargemaakt, ze hebben zichzelf opgewerkt vaak zonder hulp van het

onderwijs. Gelet op de vruchten van deze noeste arbeid ervaren ze door de band hun

arbeiderspositie niet (meer) als danig nijpend dat zij de kinderen ertoe zouden moeten aanzetten

beter te presteren en verder te geraken dan zijzelf, of zoals de moeder van Inge zich laat ontvallen:

"Als ge ze zo kunt verdienen, waarom niet?". De drang tot opwaartse mobiliteit is daarmee

minder dringend geworden en ze heeft plaats gemaakt voor een welbehagen en voldoening van

'self-made men'. Financieel hoeven zij niet meer onder te doen (zeker de tweeverdieners niet) en

bijgevolg percipiëren zij de maatschappelijke stratificatie niet langer vanuit een kikvorsperspectief

waaruit de kinderen kost wat kost omhoog moeten springen. Wanneer de arbeidersklasse een

relatieve welstand weet te verwerven waar zij zich goed bij voelt en/of trots kan op wezen, heeft

het onderwijs als modus operandi van maatschappelijke stijging blijkbaar (ten dele) zijn aantrek-

kingskracht verloren . In welke mate dit veralgemeend kan worden, is niet zo duidelijk: er zijn

dubbelzinnigheden in het spel en gemengde gevoelens. Bij Bart stuurt vooral de moeder aan op

goede cijfers en betere studierichtingen, terwijl haar man het nog zoniet weet of hoger wel beter is

maar hij is tevreden met zijn arbeid. De moeder van Inge daarentegen is ervan overtuigd dat

hoger beter is maar zij voelt zich dan ook niet wel in haar werk, bij haar echtgenoot net het

omgekeerde. Beide tendensen zijn aanwezig en ze laten zich in hun tegenstrijdigheid soms

voelen bij één en dezelfde persoon: de moeder van Inge heeft het zowel over 'de stomme fabriek'

als dat ze van zich afbijt met 'als ge ze zo kunt verdienen'. Wat er ook van zij, daarbij gaat het

telkenmale om een direct verband tussen de arbeidspositie van de ouders en het schoolgaan van de

kinderen. In de mate dat er onvrede bestaat met de eigen arbeidspositie, zal deze ervaring

drijfveer wezen voor de stimulering van de kinderen. Opdat zij het later beter zouden doen,

dienen ze nu te presteren op school. Net zoals - in spiegelbeeld dan - tevredenheid met de arbeid

en het loon, de lat lager legt en ermee instemt dat de kinderen eventueel in de voetsporen treden

van hun ouders die naar het fabriek gaan. Dergelijke loopbaan is congruent met de ouderlijke

status en vermits deze door henzelf naar waarde geschat wordt, kan hun arbeiderspositie

richtinggevend genoemd worden voor de schoolloopbaan van de kinderen.

I:Stel dat Karel in het fabriek zou willen werken (Karel zit in het tweede jaar Latijn, gaat hij zo

door dan ziet het er naar uit dat hij maatschappelijk zal stijgen).

Ma:Dat mag hij doen. Werk is werk. (...) Ik zou het spijtig vinden, niet dat dat een schande is

want die mensen moeten er ook zijn. Maar dat hij bijvoorbeeld achter de vuilkar met zijn

diploma moet gaan lopen, dat zou ik wel spijtig vinden. Gewoon fabriek, dat is toch iets

anders. Maar ja, werk is werk. (Karel)



De schoolloopbanen van arbeiderskinderen 45

En men wordt ervoor betaald, dus waarom zou men er zich voor schamen? Als Karel de

maatschappelijke stijging die in het verschiet ligt niet kan waarmaken, dan vindt zijn moeder dit

spijtig maar ze wil het geen schande noemen. Hiermee geeft ze blijk van zelfrespect, respect

voor arbeiders als zichzelf en haar man, of de vuilnisophaler. Arbeiders mogen zich dan bewust

zijn van hun educatief deficit en ze mogen het soms moeilijk hebben met hun arbeidspositie, ze

laten de hiërachische samenleving niet laatdunkend op zich neerkijken. Vanuit hun zelfbeeld en

eigenwaarde weigeren ze dat hun lagere maatschappelijke positie geringschat wordt. En ergens

zit er impliciet of expliciet een zekere geringschatting vervat in hogere en/of tertiaire studies die

opwaartse mobiliteit in het verschiet brengen. Alsof de kinderen het beter moeten doen omdat de

ouders er slecht aan toe zouden zijn: tegen deze stilzwijgende veronderstelling tekenen zij verzet

aan, niet tegen de studies of de stijging als zodanig. Maar zit deze er niet in dan moet men ze

ook niet forceren. Arbeider zijn, is immers geen schande en de ouders weten waarover ze

spreken. Geheel in overeenstemming hiermee wordt - zoals al aangegeven werd - de gelijkwaar-

digheid bepleit van de onderwijsvormen ASO, TSO en enigermate BSO.

Va:Nee, want ik vind om het even welk beroep ge uitvoert, of ge nu timmerman bent, elektrieker

of mechanieker: iemand die zijn werk te goei doet en zijn stiel kent, die verdient zijn brood.

Ik ben van dat princiep en dat zal altijd zo zijn. Als ze dat willen doen, waarom niet?

Natuurlijk, als ze willen mogen ze voor mij verdergaan. (Jan)

Ma:Awel laat hem dan voor metser gaan. Die zal ook later zijne boterham verdienen he. (...) Die

moeten (er) toch ook blijven he, stielmannen he. Belt eens een stielman op, er zijn

mensen die lang moeten wachten voor dat hij komt voor iets te maken. (Bart)

De boterham verdienen en zich enig beleg kunnen permitteren, is natuurlijk belangrijk. Maar het

zijn niet enkel de centen die tellen, het gaat ook om de beroepstrots en het gevoel van eigenwaarde.

Deze elementen laten zich blijken wanneer de ouders zich in het defensief gedrongen voelen

door hogergeplaatsten. Althans, zo mag blijken wanneer de moeder van Karel verder gaat en van

leer trekt tegen maatschappelijke klimmers en arrivisten:

Ma:Nieuwe rijken noem ik dat. Daar moet ik mee lachen, die mogen van mij veel geld hebben,

dat stoort niet. Die zouden alles doen om toch maar te laten zien dat ze rijk zijn, die

smijten met geld door ramen en vensters. Hoewel ik mij dat niet aantrek, ik ben content

met wat ik heb. (...) (Ik behoor tot) de arbeidersklasse.

I:Waarom? Waarom voelt u zich daarbij?

Ma:Ik ben geen middenstander, want ik heb geen zaak en rijk ben ik ook niet. Ik kom toe, maar

ik ben niet rijk (de moeder is werkloos maar het gezin woont wel in een villa). Ik ben daar

wel niet verlegen om. (...) Alleen die nieuwe rijken, dat is in mijn ogen, ik heb daar gene

last van, maar voor mij is dat één grote ramp.

I:En moest Karel zich nu zo gaan gedragen?

Ma:Dan sloeg ik hem tegen zijn oren, want ik kan daar niet mee om. Dat heb ik hem trouwens

nog gezegd: hier wordt er niet geklapt over merkkleding. (Karel)
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Ergens herhaalt de moeder van Karel teveel dat het haar niet raakt om te geloven dat zij waarlijk

ongevoelig blijft voor het meerverdienen van de nieuwe rijken, maar anderzijds laat ze er haar

eigenwaarde niet door devalueren. Hetzelfde laat zich zien bij Andy die voor timmerman wil

gaan, zijn capaciteiten laten trouwens iets hoger niet direct toe. Andy's oudere zus evenwel heeft

een jaartje universiteit geprobeerd om dan over te stappen naar een hogeschool. Zij doet het

objectief gesproken dus heel wat beter dan haar broer maar binnen het gezin worden de rollen

bijna omgekeerd. Zo mag blijken wanneer Andy zijn plannen bovenhaalt voor het bouwen van

een nestkastje, iets waar ze op school mee zijn bezig geweest die dag. Niet zonder enige fierheid

toont hij de tekeningen aan de interviewster.

I:Amai zeg, ik zou niet weten hoe ik daaraan zou moeten beginnen.

Ma:Awel ja, in de universiteit kunnen ze nog geen nagel in de muur kloppen. He, Andy.

K:En u vergeet dan alles zoals onze Eva (de oudere zus).

I:He ?

Ma:Ja, daar lachen we hier altijd mee. Die gaat naar de universiteit... die weet dat niet, die

onthoudt dat niet. (Andy)

Zo slaat men nagels met koppen en bouwt de arbeider zijn/haar eigenwaarde op waaraan de

maatschappelijke stratificatie geen afbreuk kan doen3. En deze elementen spelen mee bij de

studiekeuze, kiezen is immers de voorkeur geven aan het ene boven het andere dat daarmee te min

bevonden wordt. Resoluut kiezen voor hogere richtingen of tertiaire studies betekent indirect

een afkeuren van technische en beroepsrichtingen die uitmonden in dat wat de ouders zelf zijn,

namelijk arbeiders. Bij het maken van een studiekeuze voor de kinderen worden de ouders dus

ook verplicht een zelfevaluatie te maken: volstaat het dat de kinderen worden als zij of moeten ze

er 'meer' van maken dan het 'weinige' dat de ouders ervan terecht hebben gebracht? Aldus komen

arbeiders knel te zitten tussen hun ambities en beste bedoelingen voor de kinderen enerzijds en

hun welbevinden, zelfrespect en beroepstrots anderzijds. Het wringt respectievelijk tussen 'hoe

hoger, hoe beter' en 'er zullen altijd werkmensen nodig zijn', tussen onderwijs als middel tot

emancipatie of onderwijs als reproduktie. Moeilijke vragen krijgen niet makkelijk antwoord.

De meeste ouders weten ook geen raad met de vragen omtrent de lotsbestemming van hun kroost

en daarom laten ze de keuze uiteindelijk over aan de kinderen. Aan hen om in alle vrijheid te

beslissen. Pas hiermee komen we tot een vol begrip van de gehanteerde vrijheid van studiekeuze

die dus heel wat meer inhoudt dan de kinderen hun 'goesting' laten doen.

Het is opmerkelijk hoe vage maar als kardinaal ervaren waarden zoals vrijheid zich uiteindelijk

3 Al heeft dergelijke eigenwaarde een dubbele bodem: het is geen behaaglijke zelfvoldaanheid die
zomaar ter sprake komt. Toevallig of niet, maar eigenwaarde verwoorden de ouders pas wanneer zij hun
arbeiderspositie in het nauw gedreven voelen. Tegenover interviewers 'van de Universiteit' verdedigen ze
zich door te verwijzen naar de materiële welstand die zij hebben bereikt, tegenover nieuwe rijken zegt men
genoegen te nemen met wat men heeft. De arbeiders verdedigen zich met hun 'eigenwaarde' wanneer zij
zich in het defensief gedrongen voelen maar of zij zich werkelijk zo goed voelen, blijft voor ons een open
vraag.



De schoolloopbanen van arbeiderskinderen 47

realiseren en daadwerkelijk inhoud krijgen, even zoals bepaalde praktijken een ander betekenis

verwerven naargelang de klasse. Sommige van de uitspraken hierboven aangehaald, kunnen

klinken als onverschilligheid of gebrekkige stimulering van de kinderen. De arbeidersouders

evenwel plaatsen deze in hun eigen ervaring waardoor ze een heel andere lading krijgen. En dan

heet het niet meer zwakke onderwijsondersteuning maar gaat het om een weigering dwang of druk

te zetten op de kinderen die men liever aanvaardt zoals ze zijn zonder van hen de verwerkelijking

te willen maken van ouderlijke ambities. Dan zijn het niet meer gebrekkige aspiraties maar

eigenwaarde en beroepstrots die het geen schande vinden arbeider te zijn of te worden. Dan gaat

het er niet meer om hen hun 'goesting' te laten doen maar wel hen kansen te geven waarmee ze

zich maatschappelijk eventueel kunnen opwerken, zonder hen evenwel iets op te dringen. Deze

vrijheid in negatieve termen duiden en haar voorstellen als een tekort of een onvermogen, zou

daarom ingaan tegen de visie van de arbeidersouders. Immers, de vrijheidsverklaring wortelt in

dezelfde grond als hun waardering van het onderwijs: het eigenste levensverhaal van de ouders.

Beide zijn als dusdanig verbonden en maken het mogelijk dat er hogere richtingen worden

aangevat, dat hogere studies niet noodzakelijk uitgesloten zijn, en dat de ouders financiële kosten

van geen tel achten bij de uitbouw van de schoolcarrière.

4.4. De vrijheid en onvrijheid van keuze herzien

Vooraleer verder van wal te steken, dienen we evenwel terug te komen op de gronden van het

uitgewerkte vrijheidsbeginsel. Als we de vrijheid van studiekeuze aannemen zoals ze zich

aandient in de vertellingen van de ouders, gaat haar oorsprong terug naar hun eigen schoolverle-

den waarin dergelijk beslissingsrecht onbestaand was. Hun schoolloopbaan werd van thuis uit

gedirigeerd en men verliet die banken van zodra zij uit werken konden gaan. Zo zijn zij als

arbeiderskind arbeider geworden. Het is alle ouders evenwel niet op dezelfde manier vergaan.

Daareven hebben we de moeder van Sara aangehaald, voor een deel althans want we hebben er

toen een fragment uitgeknipt:

Ma:... want ja had ze nu gezegd van: 'ja ik wil dat worden of ik wil dat worden', ja was dat een

Technische geweest, dan had ze dat van mij gerust mogen volgen, want ik heb ook altijd.

Allee ik wist op twaalf jaar zeker wat ik wou worden, en ik weet ... van het PMS toen uit

hadden ze gezegd: 'Gij zijt goed voor handel', maar ik had thuis gezegd, ik zeg: 'Luistert ik

zou graag handwerk doen, ik wil niet al die theorie en zo, ik kan dat niet'. En ja dan

hebben ze me laten de naad volgen, en ja ik heb dat altijd graag gedaan dus. En ik zijn

daar altijd blij voor geweest ook want ik denk had ik handel moeten volgen, ja dat had een

nul geweest. Ik vind als ze de dag van morgen zegt: 'ja ik wil dat worden', en ze moet

daarvoor een graad lager gaan, ja dan mag ze dat, als ze dat wilt worden ja. (Sara)

De redenering komt uiteindelijk tot dezelfde vrijheid van studiekeuze maar zij gaat via andere

wegen. Sara's moeder heeft indertijd de vrijheid gekend haar studie zelf te kiezen en omdat "zij

daar nu nog altijd blij om is", hanteert ze deze vrijheid als model bij de sturing van haar dochters

schoolloopbaan. Ook hier hebben we dus een retrospectieve beschouwing van de eigen

levenswandel om er bewust lering uit te trekken naar de kinderen toe. Maar bij de enen wordt dit
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verband invers: omdat de ouders het anders willen zien verlopen dan het hen is vergaan, laten ze

hun kinderen vrijheid van studiekeuze. Terwijl het bevestigd wordt door enkele anderen: omdat

het goed was vrij te zijn, hebben de kinderen nu ook vrijheid van keuze. Beide beteke-

nisgevingen kunnen uiteindelijk geïnterpreteerd als verschillende stadia binnen eenzelfde

vrijmakende evolutie, een evolutie die de moeder van Bart als volgt aangeeft: "dat (kinderen de

keuze ontnemen) moogt ge niet meer doen in dezen tijd, vind ik." (Bart).

De tijden veranderen inderdaad. Zonder dat ze er erg in heeft, brengt de moeder van Bart en Bert

de individualiseringsthese ter sprake. In een notendop komt het erop neer dat er zich een proces

doorzet waardoor het persoonlijke leven zich losmaakt van de prescriptieve normen en waarden

die de traditie uitvaardigt om gradueel te komen tot een grotere valorisering van de eigenheid en

individualiteit. Aldus belandt het subject des te meer in een leefwereld waar tal van mogelijkhe-

den openliggen, en aan hem/haar om te kiezen welke daarvan worden gerealiseerd. Sinds het

eind der jaren 1950 dicteert niet langer kerk, klasse of geslacht de levenswandel maar wel de

beslissingsvrijheid van het individu (Beck, 1986). Zo gebeurt het ook bij de geïnterviewde

gezinnen. De arbeidersouders laten de kinderen de keuze welke richting hun schoolloopbaan dan

wel zal uitgaan. Er wordt hierbij wel aangestuurd zo hoog mogelijk te grijpen zonder dat de

ouders lager slechter vinden, maar belangrijk is dat principieel alles mogelijk is en niets bij

voorbaat uitgesloten. In tegenstelling tot de onvrijheid van indertijd hebben de arbeidersouders

geen vast scenario meer in het hoofd, zij ervaren niet langer bindende voorschriften die de

schoolloopbanen van hun kinderen dienen te leiden. In hun schooltijd - nl. de jaren '50 en '60 -

waren dergelijke vanzelfsprekende voorschriften nog gedeeltelijk gangbaar en hun onderwijs- en

arbeidsloopbaan heeft dan ook het traditionele tracé bewandelt, maar hierop terugkijkend breken

de arbeidersouders bewust met de traditie en bieden zij hun kinderen openheid van perspectief.

Aldus laten zij het proces van individualisering ingang vinden en is de studiekeuze niet langer

functie van de sociale klasse maar komt zij in het teken te staan van de individuele voorkeur van

het desbetreffende kind.

Deze vrijheid van studiekeuze lag niet direct binnen de verwachtingen. Gemeenzaam wordt

immers aangenomen dat individualisering van boven naar onderen gaat, zij beroert eerst de hogere

strata om pas later de lagere lagen in beweging te brengen (Dubois-Reymond & Peters, 1990;

Veendrick, 1993: 162). Empirisch onderzoek naar de arbeiderscultuur bevestigde dit beeld: bij

een deel van de arbeiders zou zich maar weinig laten voelen van enige individualisering (De Witte,

1993). Maar hun kinderen blijken er volgens onze bevindingen wel onderhevig aan. Blijkbaar

hebben we de gezinnen ontmoet op een ogenblik dat de dingen kantelen, op een moment dat

onvrijheid individueel beslissingsrecht wordt en de individualisering zich tussen de generaties

inschuift.

Daarmee willen wij niet het einde der arbeidersklasse inluiden en een algehele verburgerlijking

voorspiegelen. Arbeiderskinderen kunnen nog altijd arbeiders worden, het enige verschil ligt er

in dat het niet noodzakelijkerwijs zo verloopt. De kinderen kunnen ook iets anders worden (maar

ze hoeven het niet) terwijl dit vroeger quasi uitgesloten was voor de ouders. Echter, ook dat

kunnen dient gerelativeerd: er blijft immers een reële kansenongelijkheid bestaan. De uitwerking

van het vrijheidsbegrip heeft dit al mogen demonstreren en het zal nogmaals blijken uit het feit dat

het vrije beslissingsrecht van de arbeidersjongeren niet noodzakelijk een vrije keuze garandeert.
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4.5. Vrije beslissingen en bepaalde keuzes

De arbeidersjongeren zijn dus vrij om te kiezen, welk is hun keuze dan? Welk beroep staat hen

voor ogen? Wel, een zestal weet het nog niet, zij zouden het ons niet kunnen zeggen. Maar de

anderen kunnen het wel: Yves wil ingenieur worden, Steven denkt aan bankbediende, Ann aan

verkoopster in een klerenwinkel. Piet wil het maken als elektrieker, Jeroen als hovenier of

misschien wel als fotograaf. Marijke denkt eraan criminologie te studeren, dan kan ze in het

gerechtshof werken. Joris wordt kok, Andy timmerman en Nico ijsboerke, althans dat was hij

vroeger van plan. Nu hij niet meer zo verlekkerd is op ijsjes begint de twijfel te knagen. Hij

beseft net zoals de anderen dat je kinderfantasieën niet langer voor toekomstdromen kan nemen.

De toekomstdromen zijn van allerlei slag. Waar halen ze het vandaan zou je gaan denken? Op

het eerste zicht ligt het aan de diversiteit van ieders individuele voorkeur, nader toezien toont

evenwel iets anders.

I:Ja (Elke heeft het er net over gehad dat ze graag biologie doet), ben je misschien ook van plan

om daar later iets mee te doen?

K:Ik heb ook gedacht om scheikunde te doen, maar ik ben niet zo goed in wiskunde. (...)

I:Maar daar heb je al aan gedacht om eventueel scheikunde te studeren?

K:Ja.

I:Ken je mensen die scheikunde gestudeerd hebben?

K:Mijn neef.

I:Uw neef, en heb je daar zoal eens kunnen informeren wat daar allemaal gedaan wordt en zo?

K:Ja, hij heeft mij ook eens een doos gekocht, met allemaal middeltjes om iets te maken.

I:Een proefdoos eigenlijk?

K:Ja.

I:Ok, als je zou denken van scheikunde te studeren heb je dan ook al een idee van wat je later zou

willen worden?

K:Niet echt.

I:Niet echt, nee, maar wel zo een richting misschien. Zou je iets in de richting van scheikunde,

laborant of zo?

K:Ik zou dat wel willen proberen eigenlijk. (Elke)

I:Je wilde automechaniek gaan doen, hoe kom je aan die automechaniek?

K:Ik vind dat plezant.

I:Ja, ken je iemand die daar iets mee doet of zo?

K:Mijn nonkel.

I:Jouw nonkel.

K:En mijn papa.

I:En heb je dat daar een beetje van afgekeken? Je hebt niet gedacht van dat vind ik plezant.

En je papa doet dat niet voor z'n beroep he of wel. En jij zou er je beroep van willen

maken?

K:Ja. (Tom)
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K:Ik vind hotel toch tof, en één van mijn vrienden gaat hotel doen. (...)

I:En wat zou je graag in hotel doen?

K:Kok. (...) Als ik dan volgend jaar naar Beroep ga, mijn vriend die blijft Technische doen, dan

gaan we samen een hotel openhouden. Allee ja, een restaurant. Dat zeggen wij nu, he, dat is

niet altijd gemakkelijk: twee koks in één restaurant. (...)

I:En wat willen je andere vrienden?

K:De meesten willen iets met hout of elektriciteit en IW (industriële wetenschappen). Elektriciteit

vind ik zelf wel tof, maar het is te moeilijk, het is te veel wiskunde. Ge moet dat dan zo

juist zetten. Bij kok kan je iets verkeerd hebben, ge kunt daar iets rondleggen, dat valt niet

op. Maar met auto's is dat anders, he. (Joris)

De vrijheid van studiekeuze maakt dus enige gemakzucht mogelijk en alle plannen zijn natuurlijk

niet even standvastig, maar daar willen we het hier niet over hebben. Wat ons boeit is hoe kleine

dingen uit de eigen leefwereld voorwerp worden van grote toekomstplannen. De ideeën groeien

bij het spelen met vrienden, ze inspireren zich aan de beroepsactiviteiten van nabije volwassenen.

Hun dagdagelijkse leefwereld geeft dus aanleiding tot de keuzes die de arbeidersjongeren maken,

ze dient als voorbeeld. En vermits die omgeving een omgeving is van voornamelijk arbeiders,

maken de jongeren een bepaalde keuze. Van de dertien jongeren met een toekomst voor ogen

opteren er negen voor beroepen die als arbeidersarbeid kunnen gecatalogeerd. Hoe vrij dus hun

beslissing tot stand mag gekomen zijn, hun keuze blijkt gemodelleerd door hun sociale

achtergrond. Deze invulling van de individuele keuze is natuurlijk geen deterministisch iets: er

zit geen schot tussen de mensen van verschillende klasse. Sociale werelden kruisen elkaar en

daarom kunnen arbeiderskinderen ook andere rolmodellen kiezen dan deze van hun klasse. Zo

grijpt Elke haar neef chemicus aan als eventueel rolmodel. Net zoals Marijke criminologie wil

aanvatten omdat zij een meisje heeft leren kennen dat ermee begonnen is. Maar binnen de

arbeidersklasse zijn dergelijke voorbeelden natuurlijk wel karig. Het is dan ook niet verwonder-

lijk dat zij die nog niet weten wat het worden zal, proportioneel meer de goede leerlingen in

'betere' richtingen betreffen (nl. 3/7 onwetenden in vergelijking met 3/12 wetenden). De

ASO-oriëntatie brengt voor hen sociale mobiliteit in het verschiet maar bij gebrek aan

voorbeelden valt het hen moeilijk zich een toekomst te dromen. Zo weet Inge - de beste van haar

klas die naar het ASO spoort - enkel dat ze geen fabrieksarbeidster wil worden als mama, geen

trucker zoals haar papa. Karel zit in een gelijkaardige situatie, hij heeft geen rolmodel

voorhanden en weet niet wat aangevangen met zichzelf.

5. Kloof en brug tussen de school- en de arbeiderscultuur

Vooralsnog is onze aandacht uitgegaan naar de wijze waarop arbeidersouders zich verhouden tot

het onderwijs. Daarbij mocht al enigermate blijken dat hun opstelling gevolgen heeft voor de

steun die zij het kind in zijn schoolgaan bieden. Het onderwijs wordt immers belangrijk

bevonden in woord en daad: overeenkomstig organiseren de ouders dus een consistente praktijk

waarmee ze het schoolgaan van zoon of dochter begeleiden en ondersteunen. De school krijgt
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voorrang op andere bezigheden als vrije tijd, sociale activiteit of het meehelpen in het huishouden.

De kinderen worden geholpen bij hun lessen en huiswerk, gestraft of beloond naargelang de

uitslag van het rapport, en de leerkrachten worden gecontacteerd om te vernemen hoe hun kind het

stelt. Dit alles loopt evenwel niet altijd even vlot, de ouders stoten hierbij op tal van moei-

lijkheden die in de onderwijssociologie gemeenzaam teruggevoerd worden tot de kloof die de

school- van de thuiscultuur scheidt.

Wanneer de kinderen naar school gaan, betreden ze een andere wereld. Hoe groter dit verschil

tussen de waarden, normen en praktijken op school en thuis, des te moeilijker zullen ze het krijgen

om aansluiting te vinden op het onderwijs en te slagen. Daaraan kunnen de ouders op het eerste

zicht weinig verhelpen want zij stoten op dezelfde kloof en deze valt niet zomaar te overbruggen.

De ouders hebben maar korte tijd scholing genoten, het onderwijs is hen van weinig nut gebleken,

er zijn andere mobiliteitskanalen bevaren. Gezien hun opleiding en de onderwijsvernieuwingen

zijn de ouders niet vertrouwd met de leerstof of met de hervormde onderwijsstructuur.

Daarenboven wordt er een onderwijsethos gepredikt dat bij hen gemengde gevoelens oproept:

'Hoger is beter maar lager is daarom niet slechter', 'Waartoe dienen al die geleerde dingen?' en

'Waarom moeten de kinderen geforceerd worden om alsmaar meer te studeren?' Zoals een vader

verzucht: "Die ziet geen t.v. meer, niks niet meer. Onder 't schooljaar zit die in het weekend te

studeren." (Inge). Wat meteen ook wijst op de verschillen in sociale en culturele participatie: een

gekuist dialect in plaats van standaard Nederlands, eerder t.v. dan boeken, liever amusement dan

duiding, meer sensatie dan informatie, laat staan dat er veel deelgenomen wordt aan zogenaamd

hogere cultuur. Op tal van punten wijkt de arbeiderscultuur dus af van de dominante en zijn er

verschillen waardoor de onderwijskansen ongelijk uitvallen voor arbeidersjongeren.

Bij de door ons benaderde gezinnen laten de gesignaleerde verschillen zich inderdaad vaststellen,

en in de mate dat ze oplopen kan er gesproken worden van een kloof tussen school- en

thuiscultuur. Laat ons in dit licht een aantal zaken van naderbij bekijken, zaken die heel dicht

staan bij de onderwijsondersteuning en begeleiding van de kinderen, namelijk hulp bij het

schoolwerk, contactname met de leerkrachten en schoolkeuze. Daarmee zal duidelijk worden dat

er meer speelt dan alleen maar verschil.

5.1. Hulp bij huiswerk en lessen

De ouders beschouwen het hun opdracht de kinderen te begeleiden en te ondersteunen in hun

schoolgaan. De taken die zij mee naar huis brengen, moeten dus gemaakt en de leerstof dient

gekend. De ouders zullen erop toezien en erbij helpen indien nodig. Daarmee nemen ze de

schoolse vereisten thuis over en verlenen ze hen kracht van geldigheid binnen het eigen gezin.

Ma:Maar de klastitularis zei toch van: 'Goed altijd de lessen herhalen he in het weekend. Dan

zeg ik altijd: 'Allee, Bart ga nog maar eens een beetje leren he. Herhaalt nog maar eens

een keer.' (Bart)

En daarmee herhaalt ze wat de leerkracht zegt: de ouderlijke verwachtingen weerklinken als echo

van de schoolse vereisten. Bedenkingen en bezwaren die de ouders daarbij soms opperen
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omtrent de hoeveelheid en de aard van de taken, blijven marginaal en ontslaan de kinderen nog

niet van het studeren. Wat op school moet dat moet immers, ook thuis tot spijt van meerdere

kinderen. Van de kant van de ouders laat er zich dus geen verzet merken, geen anti-school

cultuur, maar integendeel een daadwerkelijk engagement. En zijn er probleemvakken of dreigen

er leerachterstanden, zij zullen doen wat binnen hun vermogen ligt om hieraan te verhelpen.

Makkelijk is evenwel anders.

Ma:Hij doet meestal alles zelf en als hij iets heeft om te ondervragen of zo, opvragen, dan komt hij

meestal naar mij toe. Omdat Marcel met zijn posten (vader verricht ploegenarbeid)... ik

ben meestal toch met de kinderen bezig door die posten ook (moeder is werkloos). Het

wordt moeilijk voor ons he, want z'n rekenwerk, z'n wiskunde enzo: dat kan ik ook niet

meer hoor. Daar zijn wij nooit geraakt ook niet he. (...)

I:En nu zit ge eigenlijk een beetje voor de situatie: voor een aantal dingen waarbij hij u nodig

heeft, kunt ge niet meer helpen?

Ma:Kunt ge niet meer helpen, nee. (Steven)

Ma:Nu gaat ge misschien met mij lachen, maar dat kunnen wij niet. Ik heb dat nooit gehad, die

moderne wiskunde. Wat dat die moet doen! Ik kan dat niet, daar ben ik eerlijk in.

Maar hij kan het wel ergens gaan vragen, (...) want een neef van mij is licentiaat scheikunde,

dan als hij nu echt met wiskunde problemen heeft, kan hij dat daar wel vragen als hij dat

wilt. Maar ik kan hem niet helpen, ik ben niet slim genoeg. (Karel)

En zo hoor je het bij alle gezinnen: "Dat kunnen wij niet." Vooral wiskunde en latijn, maar ook

frans en engels zijn vakken die voor problemen zorgen. De ouders hebben het niet of nooit als

dusdanig geleerd en moeten noodgedwongen afhaken wanneer zij ter hulp geroepen worden. Er

is ook weinig tijd om de kinderen bij te staan. Vele ouders verrichten ploegenarbeid met

wisselende of onregelmatige werkuren zodat het een hele organisatie vraagt om wat tijd uit te

trekken voor het huiswerk en de lessen van de kinderen. Daaraan valt evenwel een mouw te

passen maar aan hun lage scholingsgraad kunnen de ouders weinig verhelpen. Deze is onher-

roepelijk en laat zich onvermijdelijk gelden wanneer het aankomt op onderwijsondersteuning.

Dit woord dreigt hierdoor een loos begrip te worden waaraan de ouders geen daadwerkelijke

inhoud weten te geven, of zoals de moeder van Bart stelt: "Ik kan niet meer zeggen dan: 'Leer, doe

uw best' he." Iets wat bij een leerkracht de volgende reactie ontlokt:

Lk:Die zeggen thuis wel: 'Ge moet leren, ge moet leren', maar die weten zelf niet wat ze daarmee

bedoelen. Voor hun is dat misschien dat die kleine op zijn kamer zit en dan doet wat hij

wilt. Als ik tegen mijn kleine zeg: 'Studeer', dan laat ik die een uur daarna komen en dan

vraag ik: 'Laat eens zien wat ge gedaan hebt'. Maar ik denk niet dat dat in die mensen

opkomt. (Jeroen)

Het komt wel op bij de ouders maar ze hebben niet altijd de tijd en de kunde om te controleren

wat de kinderen gedaan hebben.
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Waar heel wat minder woorden aan besteed worden, is de studiemethode van de kinderen.

Slechts enkele malen beginnen de ouders er zelf over en dan gaat het er meestal om dat de

kinderen ook wat moeten pauseren tijdens het studeren. Over technieken van memorisatie,

planning, de noodzaak van herhaling (om maar enkele zaken te noemen), wordt er de kinderen

nauwelijks iets bijgebracht. Terwijl ze daaraan duidelijk nood hebben nu bij de intrede in het

secundair onderwijs de leerstof behoorlijke proporties krijgt. Inge zit in 1A en heeft net de

Kerstexamens achter de rug, laten we haar vragen hoe ze er zich heeft doorgeslagen.

IEn nu, hoe heb je dat nu aangepakt?

K:Gewoon alles eerst eens een keer lezen en dan als er zo zinnekes zijn die ge moet kennen

vanbuiten, dan zei ik die tien keren achter elkaar, hardop. En dan deed ik het volgende en

dan nog eens proberen of dat ik het kon enzo. En dan als ik het helemaal kon, dan liet ik

mijn les opvragen.

I:En dan vroeg jij aan mama of aan papa van: 'Ondervraag mij eens'?

Zus:Ja, aan mij he. (de zus van Inge zit in het vierde leerjaar LO)

Ma:Aan haar ja.

I:Ah aan haar, ah dan speelt de zus de strenge juffrouw. (...)

Ma:En dan stond ze 's morgens nog eens op he.

I:Ah, 's ochtends stond je dan op?

Ma:Om zes uur stond zij op. (...) Dat is haar eerste keer eigenlijk he, allee verleden jaar heeft

ze dat nooit niet gedaan, maar nu dit jaar. Wij hebben dat niet gezegd zenne, ze doet dat

uit eigen beweging he, ja. (Inge)

Het is goed dat Inge nog eens herhaald voor het examen maar het zijn niet de ouders die haar op

dat idee hebben gebracht. Net zomin als zij het zijn die haar ertoe zullen brengen een andere

studiemethode uit te proberen. De meeste ouders kunnen enkel vaststellen dat het kind moeite

heeft met het leren. Ze hebben dus wel de beste bedoelingen maar nu de schoolloopbaan van

hun kinderen dit niveau bereikt heeft, moeten de ouders hun onvermogen erkennen om efficiënt te

begeleiden en daadwerkelijk te ondersteunen. Men kan zich dan ook de vraag stellen wat ze

ervan terecht brengen. Een zevental doet het zelfstandig, de twaalf anderen dienen ertoe

aangespoord.

5.1.1. De kloof die de kinderen moeten overbruggen

De kinderen die zelfstandig kunnen studeren, studeren zelfstandig. Het zijn immers ook geen

kinderen meer nu ze in de middelbare school zitten.

K:In de lagere school hebben mama en papa veel geholpen. (...) Ik denk wel dat dat heel wat

veranderd is tegen nu, nu moet ik alles alleen doen maar dat gaat wel goed. Ik moet elke

avond alleen mijn huiswerk maken. Vorig jaar (zesde LO) was dat ... mijn mama keek

altijd of ik alles gedaan had enzo. Mijn boekentas in orde, ik was dat gewoon en nu niet

meer dus. Ik vind dat wel goed dat ik alles alleen moet doen. (An)
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I:Gebeurt het dat uw mama of uw papa uw les moeten opvragen of uw huiswerk moeten maken?

K:Nee.

I:Nee, dat gebeurt niet?

K:Nee (...) Ik leer dat alleen. (...)

Ma:Hij doet wel alle dagen iets, maar blijkbaar niet genoeg. Ja, als er in zijne agenda iets staat

van niet genoeg gekend of zoiets, dan zal ik wel eens kijken. Maar voor de rest, ge kunt er

niet altijd naast zitten.

I:Nee.

Ma:Ze zijn oud genoeg geworden om een beetje zelf hun plan te trekken.

I:Om zelfstandig te leren werken?

Ma:Ja, ja. (Nico)

Bij zo'n zeven gezinnen menen de ouders dat de kinderen het zelf moeten zien te klaren.

Daarmee schepen ze hun verantwoordelijkheden niet af maar kennen ze verantwoordelijkheid toe

aan de kinderen. Zoals ze zelf hebben kunnen uitmaken welke richting hun schoolloopbaan zal

uitgaan, zo zijn ze er nu ook verantwoordelijk voor dat ze het gekregen vertrouwen niet

beschamen. Het behoort tot hun verantwoordelijkheid zelfstandig te studeren, daartoe zullen de

ouders hen wel aanzetten maar ze zullen er niet daadwerkelijk bij helpen. Er is dus meer in het

spel dan louter onvermogen. Zo kent de moeder van Karel geen latijn maar het is niet enkel

daarom dat ze haar zoon vrij laat.

Ma:Dan zegt hij: 'Ik kan het hoor, ge gelooft mij niet he.' Ik zeg: 'Ja, ge zult het wel weten.' Ge

kunt daar geen tijd opzetten he, op leren. Anders fopt ge uzelf toch want als ge zegt: 'Ik

kan het niet', maar ge doet uw boek toe, wie fopt ge dan? Mij niet he, maar uzelf toch. Ik

vind dat hij die verantwoordelijkheid zelf moet nemen. Hij is veertien jaar, ik vind dat hij

groot genoeg is. Ik vraag altijd wel van: 'Hebt ge dat en dat en dat gedaan?' Maar die

verantwoordelijkheid, dat moeten ze weten vind ik. (Karel)

En de ouders hebben geen ongelijk zelfstandigheid te verlangen van de kinderen. Het betreft

immers een houding die in de loop van het secundair onderwijs gradueel aan belang wint. Het

onderwijs verwacht van de leerlingen dat niet meer bij alles moet geholpen worden, dat niet langer

alles moet uitgelegd, overhoord en nagekeken worden. Ergens moeten zij zichzelf leren bedrui-

pen. Hier weten de ouders dus - ondanks het onvermogen om nog daadwerkelijk te helpen - hun

kinderen de door het onderwijs vereiste attitude bij te brengen.

De jongeren komen er aldus alleen voor te staan en dit maakt vijf van de zeven leerlingen onzeker,

blijkbaar ontbreekt hen het nodige zelfvertrouwen. Gemeenzaam wordt deze onzekerheid door

zowel ouders als leerkrachten toegedicht aan hun persoonlijkheid. Ze zouden van nature uit zo

zijn. Bij vergelijking met de andere arbeidersjongeren blijken deze vijf steeds gemotiveerde

leerlingen te zijn in een ASO-oriëntatie. Maar er is meer dan dat. Zo gaat hun motivatie verder

dan de loutere wil het goed te doen. Goed is voor hen niet goed genoeg, het kan nog altijd beter;

ze zijn ontzettend prestatiegericht. De interviewster vraagt Karel waarom hij voor Latijn

gekozen heeft en niet voor Moderne.
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K:Ik weet niet. Het is misschien omdat ik niet wil onderdoen voor de anderen of zo. Ik weet

het niet.

I:Vind je dat dat iets heeft als je Latijn doet?

K:Ja, een beetje. Maar soms kan dat ook wel slecht uitkomen.

I:Hoezo?

K:Strever enzo.

I:Zeggen ze dat tegen jou?

K:Ja. (Karel)

Ook de leerkracht van Karel zegt het, zij het in minder pejoratieve bewoording.

Lk:Zijn motivatie om in de Latijnse te blijven is zeer groot (...) Ik denk dat hij dus Latijn een

beetje als een prestigezaak ziet en daarom doet hij dat ook heel goed. Ik denk dat hij daar

enorm veel tijd insteekt, hij werkt ook veel voor school. Je merkt dat aan alles wat hij

doet. Het is ook zo dat hij eigenlijk niet zo direct aanvaardt dat er stukken zijn in de

leerstof die hij niet zou bevatten. En dat pleit natuurlijk voor hem, want hij is een beetje

een vechter. Hij vraagt en hij blijft vragen tot hij het weet, tot hij het kent. (Karel)

Hetzelfde wordt gezegd van alle andere kinderen: gedreven door "prestatiedrang" (Yves), "Ze wil

het echt kunnen" (Inge), "Zij zal echt tot het uiterste gaan om er alles uit te halen en zo goed

mogelijke resultaten te halen" (Sara). Het zijn de punten die tellen. Ze willen het immers

kunnen maar zijn onzeker of ze het wel kennen. Marijke wordt door twijfel verontrust en ook

Sara heeft er last van:

K:Ja, ik heb dat van in het eerste leerjaar heb ik dat al gehad. Als ik mijn lessen leer, allee, mijn

moeder dat kan laten overhoren,... want dat doe ik nu nog altijd. Allee, als ik zo ga slapen

van: 'Ken ik het nu of ken ik het nu niet?' Dan zit ik daar de hele tijd, dan kan ik niet

slapen want ik zit daar de hele tijd aan te denken, zo van: 'Ken ik dat nu en oh, ik ben dat

weer vergeten en zo.' En als mijn moeder zegt van: 'Ja, ge kent dat, das goed, ge moogt

gaan slapen.'

I:Dan ben je er geruster in. (Sara)

Sara is in het begin van het schooljaar twee weken ziek geweest. Stress, zei de dokter; de over-

gang naar de grote school, zegt moeder, en Sara's zenuwen sloegen in de knoop. Moeder

probeert haar wel gerust te stellen maar echt helpen kan ze haar dochter niet meer: daar heeft zij

immers de scholing niet voor. De ouders doen wel hun best om de brug te slaan maar ze reikt

niet tot aan de andere kant van de kloof. Het vermogen van de ouders om efficiënt te ondersteu-

nen laat hun beste bedoelingen in de steek en wat overblijft is een morele ondersteuning van de

kinderen.

Ma:Ik geef hem moed, ik heb wel wat kaarsen moeten branden hoor. Ik zet een kaars en ik leg

daar een paternoster bij. En dat kan belachelijk klinken maar dat geeft hem
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zelfvertrouwen.

I:Gelooft hij daar ook in?

Ma:Ja, dat zal wel zijn. Want dan zegt ie 's morgens: 'Mama, brandt mijn kaars ?' Ik zeg: 'Ik zal

er twee branden.' 'Dewelke, die van Scherpenheuvel of die van Lourdes ?' En dan leg ik

daar een paternoster enzo, ge kent dat he. En die gelooft daarin, dat krikt die eigenlijk min

of meer op. (...) Dat klinkt heel belachelijk maar als hij daar zelfvertrouwen mee krijgt,

dan vind ik dat heel goed he. (...) En chocola, als het prijskamp (examen) is dan geef ik

hem altijd 's morgens een stukje zwarte chocolade. Dat geeft energie, hij is er rotsvast van

overtuigd dat dat helpt. (Karel)

Maar kaarsen, paternosters en zwarte chocola kunnen Karel niet helpen wanneer hij iets niet

verstaat, daarvoor moet hij naar de leerkracht gaan. Dat is ook wat de anderen doen, zoals Yves.

Lk:Wat ik vastgesteld heb in het begin van het jaar bijvoorbeeld, toen hij overgeschakeld is naar

onze school, dat hij heel onzeker was: 'Wat moet ik nu juist doen?' (leerkracht vertolkt

Yves' twijfel). Hij kwam altijd vragen. Ja, dat had hij niet goed begrepen, hij was

onzeker. Hij wilde dat allemaal wel doen, maar wist hij wel zeker wat hij moest doen?

Op dat vlak viel hij een beetje op. (...) Dus vroeger kwam hij soms met van die vragen, dat

ik zeg: 'Waarom vraagt die dat nu?' (Yves)

Yves kan thuis geen antwoord krijgen, daarom stelt hij de leerkracht vragen. Hij/zij is de enige

wie het weifelend gemoed van deze gemotiveerde arbeiderskinderen kan gerust stellen. De

onzekerheid van deze jongeren is dus niet een karakterieel maar een sociaal gegeven, zij heeft te

maken met de lage scholingsgraad van de ouders en hun onmacht om effectief hulp te bieden.

Zij is symptomatisch voor de sociale afstand die de gemotiveerde kinderen dienen te overbruggen

om aansluiting te vinden op de hogere richtingen van hun keuze. Zo mag blijken uit hun

onzekerheid, het laat zich ook merken aan de afstand die ze houden ten aanzien van de klas.

Ergens voelen zij er zich onwennig, zij zijn niet zeer betrokken bij het gebeuren en houden zich

liever op de achtergrond.

I:En hoe gaat het met Inge?

Lk:Awel, één van de moeilijkste leerlingen die ge eruit genomen hebt.

I:Eén van de moeilijkste?

Lk:Waarom? Omdat het zo een stille is. Dus over Inge kunt ge heel weinig zeggen omdat ze zo

stil is. (...) Ik geloof wel dat ze er graag zit nu, dat wel. Maar ik weet niet of zij dat al

gezegd heeft, maar euh... ze doet niet mee.

I:Ze kijkt de kat uit de boom.

Lk:Ja. Ik denk dat de leerstof bij haar op de eerste plaats staat. Ze zal begrijpen: speelt gijle

(daarmee worden de klasgenoten bedoeld) maar, lacht gijle maar, maar ik niet. Zo.

I:Zit daar dan een sterke prestatiedrang in?

Lk:Ik denk dat ze het vanuit haar eigen goed wilt, ze wilt het goed doen. Ze was er ook trots op,

op haar eerste rapport. (Inge)
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De gemotiveerde arbeidersjongeren stellen zich vanuit hun onzekerheid terughoudend op in de

klasgroep, zij laten zich niet opvallen. Zij houden afstand omdat ze van ver komen en al een hele

weg hebben afgelegd. Hun onwennigheid markeert dus de kloof die de school- van de

thuiscultuur scheidt, de kloof die de ouders niet helemaal kunnen overbruggen en die zij langzaam

aan aan het dichten zijn. De onwennige en onzekere attitude is dus niet onherroepelijk. Inge

begon na enkele maanden al wat losser te komen, Karel (die in 2A zit) is goed geïntegreerd in de

klasgroep en ook Yves' niet aflatende vragen aan de leerkracht zijn minder frequent geworden.

Mettertijd maken de gemotiveerde arbeiderskinderen zich dus de zelfstandigheid eigen die ouders

en school van hen verwachten.

5.1.2. De kinderen die de kloof niet overbruggen

Maar niet alle arbeidersjongeren zijn gemotiveerd en onzeker. Er zijn er ook die met gerust

gemoed weinig werken. Zij proberen de overgenomen schoolse vereisten te ontwijken, er

tussenuit te muizen en wat leukers te doen. Hun ouders zijn zich hiervan bewust en laten het niet

zomaar gebeuren.

I:Zijn ze soms kwaad op u?

K:Ja.

I:Waarvoor? (...)

K:Ah, met mijn (huis)werk. Ik moest 's morgens mijn werk doen en ik had geen goesting en het

was nog maar elf uur en zo. Maar ik heb het dan gemaakt, en dan was het niks meer. (...)

Dan heb ik dat gemaakt, tegen mijn zin. Mama heeft het meeste gedaan.

I:Wat heeft zij dan gedaan?

K:Die woorden opzoeken dat we moesten schrijven.

I:Doet ze dat dikwijls?

K:Nee, alleen als het woordenboek is, dan zoekt ze dat wel op. Maar voor de rest, ze is nooit

thuis als ik mijn huiswerk maak (moeder werkt met onregelmatige uren).

I:En werk je zelf graag met een woordenboek ?

K:Nee.

I:Waarom zoek je niet graag op?

K:Ik weet niet, dat zijn kleine letterkes en dan moet ge zo echt goed zoeken. Allee, kleine

letterkes, dat zoeken vooral.

I:Dat doe je niet graag?

K:Dat interesseert me niet. (Joris)

En wat vang je dan aan als ouder? Wel, ze kijken de klasagenda dagelijks na, ze controleren de

kinderen, houden ze in het oog door hen te laten leren in de huiskamer, ze zitten erachter en

helpen soms meer dan wenselijk is om toch maar enigszins te beantwoorden aan de vereisten van

de school. Externe controle op uiterlijke tekenen van werkzaamheid, wat mag het baten? De

kinderen komen niet tot zelfstandig werken en hun onwil wordt des te geslepener. Tom kijkt

terug naar vorig jaar, vooraleer hij van een ASO naar een TSO-oriëntatie moest overgaan. Zijn

ouders zijn ver uit de buurt en de interviewster weet voldoende vertrouwen te wekken opdat hij tot
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bekentenissen overgaat.

K:Ik deed mijn huiswerk niet zoveel.

I:Je deed je huiswerk niet veel?

K:Ik had er geen goesting voor.

I:En zaten ze er thuis niet achter aan?

K:Ja, ik zei wel dat ik het gemaakt had maar ik had het niet.

I:Ah, dan had je trucs, ja: boeken vergeten, schriften vergeten, of?

K:Nee, nee. Ik zei gewoon dat ik het gemaakt had maar het was niet waar. Zo.

I:En dan ging je boven zitten iets anders doen?

K:Tevee kijken ofzo, of muziek.

I:Ah, je ouders waren niet thuis.

K:Dan wel.

I:Die merken dat toch als je tevee zit te kijken?

K:Ja maar ik zeg dat ik mijn huiswerk had gedaan maar soms was het niet waar. Allee mijn

lessen, daar kende ik niks meer van toen, ik zou wel zien of ik het kende of niet. (Tom)

5.1.3. De creatieve bruggenbouwers

Ouderlijk onvermogen en kinderlijke onwil, wat eraan verholpen? Wel, de betrokkenen maken

tal van arrangementen om hun beste bedoelingen toch maar enig realiteitsgehalte te geven. De

ouders zijn er zich welbewust van onbevoegd te wezen om hun kinderen te helpen, maar ze

hebben er een mouw weten aan te passen. Broer of zus wordt om raad gevraagd, iemand in de

familie, de buurt of op het werk wordt ter hulp geroepen. En zo zijn er nog tal van

mogelijkheden die creatief te baat genomen worden.

Ma:Als zij iets komt vragen, dat ik zeg: 'Manneke, daar kan ik niet op antwoorden'. Want als ik

antwoord, dan zeg ik ... ja, het is verkeerd. Ik kan ze niet helpen als ze eens iets niet snapt.

Dan moeten zij (de klasgenoten) maar naar elkander bellen he. Dan belt die weer naar

hier en zij belt naar een ander, 's avonds naar kinderen als ze het niet tegoei gesnapt hebben.

I:Ah, dat doe je zo? Ja, da's wel tof.

Ma:Dat gebeurt wel eens, ja.

K:Dikwijls.

Ma:Of als ze nu ja, als ze er nu eens iemand niet naar 't school geweest is, dat ze dan bijvoorbeeld

naar hier bellen voor te vragen wat ze in hun agenda, wat ze allemaal moeten doen enzo.

Dat gebeurt ook wel eens. (Inge)

Ma:Ik ben maar tot mijn zestien jaar naar school geweest. (...) Dat brengt wel problemen mee.

I:En wat voor problemen ziet ge daar dan zo bij?

Ma:Ja, dat ze dan soms iets vraagt dat ik gewoon moet zeggen: 'Ja, ik weet het niet.' En euh dan

moeten we gewoon de boeken pakken en het gaan, in de boeken zelf, gaan opzoeken waar

dat het zit eigenlijk. (...) Ja, niet altijd, en dat het gaat blijven helpen? Maar tot nu toe in

sommige zaken, of we zoeken het gewoon op euh in hoe noemt dat, de Larousse. (Elke)
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K:Ja, ze zeggen: 'Als je iets niet kunt, dan moet je dat vragen'.

I:Doe je dat soms?

K:Ja.

I:Wat gebeurt er dan?

K:Hier thuis? Die weten dat zelf eigenlijk niet goed, dus moet ik dat aan de leraar vragen. (...)

Ja, ik ben soms wel een beetje verlegen om het te vragen. Maar het valt wel mee.

(Karel)

Finaal geeft de leerkracht Karel uitleg. De hulp van derden blijft dus niet beperkt tot de eigen

nabije omgeving maar wordt ook extern gezocht bij leerkrachten, inhaalleerkrachten, PMS-en,

gespecialiseerde diensten (logopedie, thuisbegeleiding). Zich welbewust van hun onvermogen

roepen de arbeidersouders de hulp in van anderen om te komen tot een daadwerkelijke en gepaste

begeleiding van de kinderen. Zo ook de ouders van Jan die besloten hebben hem naar de studie

te sturen.

I:Als hij hier thuis is, studeert hij soms toch?

Ma:Nee, heel weinig en met veel aandringen. Of ge moet u er gaan naast zetten en hem echt ...

Va:Nee, want we hadden zijn bureau boven gezet maar ...

Ma:Dat is niet te doen, dan ligt hij op het bed en zit hij boekskes te lezen en zo (...)

Va:Of hij slaapt.

Ma:Of hij slaapt, ja. Maar studeren in ieder geval niet. (...) Want nu met zijn examens heeft hij

in de school moeten blijven studeren. Dus hij heeft een hele dag in het school moeten

blijven omdat we zeggen: 'Ja, thuis doet hij helemaal niks.' Hij moet in school gewoon

blijven. Wij gaan ook alletwee werken. (...) Ik denk dat ik daar wel goed aan gedaan heb,

voor toch in het school omdat ik denk dat ze daar toch een beetje toezicht zullen ...

Va:En hij kan er eigenlijk niet veel anders doen, denk ik toch niet. (Jan)

Er zit Jan inderdaad weinig anders op dan te studeren. Zo ook is het Jeroen vergaan. Na

overleg met de klastitularis is er besloten dat hij dagelijks op de studie zal blijven. Aldus sluiten

school en ouders een verbond en komt het kind knel te zitten in een tangbeweging waarin

hem/haar weinig anders rest dan gevolg te geven. De 'indirecte overeenkomst' van daareven

waarbij de schoolse vereisten worden overgenomen en thuis herhaald door ouderlijke

verwachtingen, maakt hier plaats voor een 'directe overeenkomst' waar ouders en school komen tot

een expliciete samenwerking.

De wereld van verschil die de arbeider scheidt van het onderwijs bestaat dus wel maar zij blijkt

niet fataal. Vanuit hun beste bedoelingen om in samenklank te klinken met het onderwijsethos,

gaan de ouders vanuit hun beperkt vermogen en rekening gehouden met de eventuele onwil van de

kinderen allerlei pogingen ondernemen om de kloof te overbruggen. In hun intenties ligt er dus

een indirecte overeenkomst met het onderwijs besloten vanwaaruit zijzelf de kinderen zullen

proberen te ondersteunen en te begeleiden door hen de leerstof uit te leggen zoals zij zich die

herinneren van indertijd (mobilisatie van het eigen cultureel kapitaal). En lukt het niet door hun
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onvermogen of door de onwil van de kinderen dan wordt er creatief gezocht naar arrangementen

die een brug kunnen slaan. De hulp van derden wordt ingeroepen en indien nodig komt men tot

een 'directe overeenkomst' met de leerkracht of de school (mobilisatie en uitbouw van het sociaal

kapitaal). Deze toenaderingsstrategieën heffen de differentie nog niet op. Ze dichten de kloof

niet maar de ouders ondernemen desalniettemin pogingen om het verschil geen deficit te laten

wezen.

5.2. Contact met school en leerkrachten

De beste bedoelingen van de ouders brengen hen er ook toe de beslissende stap te wagen naar de

school en haar leerkrachten. De indirecte communicatie die er bestaat tussen thuis en school via

klasagenda en rapport, volstaat naar hun aanvoelen niet om te komen tot de beoogde over-

eenkomst tussen schoolse vereisten en ouderlijke verwachtingen. De scholen en leerkrachten

nodigen daar ook toe uit: zij richten open-deur-dagen in, ontmoetingsavonden, oudercontacten en

het merendeel van de leerkrachten is bereid om buiten deze georganiseerde contacten te luisteren

naar de ouders.

Lk:Het is wel zo dat als ouders euh, als leerlingen hier in het eerste jaar komen, dan is er nog wel

een aparte ouderavond voor de ontvangst van de ouders. Om in te lichten over hoe dat de

school reilt en zeilt. (...) En daar wordt daar altijd wel gezegd van euh: 'Als er

problemen zijn enzo, de school staat open. Ge kunt contact opnemen enzo.' Maar ja, het

is inderdaad zo dat den drempel voor sommige mensen om naar de school te bellen wel heel

groot is. (Sylvia)

Er speelt inderdaad een zekere onwennigheid: dikwijls gaat het om een nieuwe school en

vergeleken met het lager onderwijs hebben de ouders het nu moeilijker om tot contact te komen.

De losse babbel aan de schoolpoort is een welgeorganiseerde ouderavond geworden alwaar men

rijtje moet schuiven en zich 'een nummer' voelt. Eens het hun beurt is weten praatgrage ouders

niet meer goed wat gezegd, ze voelen zich niet helemaal op hun gemak.

I:Hebt u de indruk dat de ouders geïnteresseerd zijn in de school?

Lk:In de school zelf? Ik heb de indruk dat ze geïnteresseerd zijn in Karel, ik weet niet of ze

geïnteresseerd zijn in de school.

I:Of in het studeren, wat hij studeert?

Lk:Ik denk het wel, ik denk dat ze daar eigenlijk een beetje onwennig tegenover staan. Ze

kennen de situatie niet zo goed (...)

I:Waarom denkt u dat zij zich onwennig voelen?

Lk:Latijn bijvoorbeeld is iets dat nogal vreemd is voor hen en school is niet direct het milieu

waarin ze zich thuisvoelen. Die indruk heb ik toch op het eerste oudercontact. Ik moet

daar natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn, moeder veel meer dan vader. Vader

heeft 't meeste van de tijd gezwegen, niet altijd, maar zo een beetje op de achtergrond.

(Karel)
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Op de achtergrond maar desalniettemin aanwezig: de kloof tussen thuis- en schoolcultuur laat zich

voelen maar de ouders zetten toch de stap. Spreken van drempelvrees is dus wat overdreven.

Het dalend maatschappelijk prestige van het leraarsberoep en de sporadische aanwezigheid van

leerkrachten in buurt of familie, maken dat de ervaren afstand tussen arbeider en leerkracht kleiner

geworden is. Blijkbaar vergemakkelijkt dit alles het contact tussen arbeidersouders en leer-

krachten, het staat dit alvast geenszins in de weg. Van de negentien bevraagde gezinnen zijn

allen naar iedere contactavond gegaan, slechts twee gezinnen hebben eenmaal verstek gegeven om

begrijpelijke redenen. De meeste ouders trekken er bij voorkeur samen heen, als dit tenminste te

rijmen valt met de ploegenarbeid. Een enkele ouder neemt er verlof voor. Naast de georgani-

seerde avonden hebben verscheidene ouders zelf contact opgenomen met de leerkracht, dit

wanneer er zich problemen stelden die geen verder uitstel duldden. Het belang van deze

ontmoetingen wordt dus duidelijk onderkend door de ouders, al was het maar - zoals een moeder

scherpzinnig opmerkt - om belangstelling te laten blijken voor het schoolgaan van zoon of

dochter:

Ma:Ik ga omdat ze anders zouden zeggen: 'Ge interesseert u niet voor uw kinderen.' Maar ik

weet heel goed wat ze daar gaan zeggen. Ge kent uw kinderen he. Ge toont interesse, ge

weet dat graag of er geen leerkrachten van klagen ofzo. (Andy)

Daarmee zit ze niet ver van de waarheid. Opdagen op ouderavonden wordt door de leerkrachten

geïnterpreteerd als teken dat de ouders begaan zijn met hun kind en het belang onderkennen van

zijn/haar schoolgaan. Hun aanwezigheid bevestigt daarenboven de autoriteit van de leerkrachten

dienaangaande.

Lk:Maar ik denk dat ze al in de eerste plaats geïnteresseerd zijn door het simpele feit dat ze

aanwezig zijn. Want wie niet geïnteresseerd is, komt niet. (Jan)

En zoals de leerkrachten graag erkend worden, zo zien de ouders zich graag bevestigd. De

moeder van Inge gaf ons giebelend toe dat ze uitkeek naar de ouderavond, ze wist wel dat alles

goed ging en dat haar dochter mooie cijfers had, maar "het doet nu eenmaal deugd dat nog eens uit

de mond van de leerkracht te horen." Het gaat echter om duidelijk meer dan een 'acte-de-présen-

ce' waarbij beide partijen elkaars verdienste bevestigen, de tijdingen zijn immers ook niet altijd

even glorierijk als bij Inge. Verscheidene motieven vlechten zich hier samen. De ouders willen

allereerst kennis maken met de school, de leerkrachten, de klas: ze willen zien in welke kuip hun

vlees is terecht gekomen. Maar ze komen ook navraag doen naar hun kind. Omtrent zijn/haar

prestaties en zijn/haar gedrag in het algemeen of meer specifiek om bepaalde onduidelijkheden op

te helderen en specifieke problemen aan te kaarten, naargelang.

Ma:Ieder oudercontact doen we.

Va:Allemaal die er zijn, ja. En is het dat ik moet werken, dan gaat mijn vrouw alleen. Er is

altijd iemand, daar zijn we altijd naartoe geweest.

I:En om welke redenen gaat ge ?

Ma:Ja, om te horen dus hoe dat hij zich in de school gedraagt he. Hoe dat zijn punten zijn (...)
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We zijn daar al iedere keer heengeweest.

Va:Ja.

Ma:Van in de lagere school doen we dat. We blijven dat doen in feite. (Jan)

De aanwezigheidspolitiek van de ouders gaat dus terug op hun vraag naar informatie. Zij

verwachten van de school en de leerkrachten dat zij verslag uitbrengen en signaleren wanneer er

problemen op til zijn. Daarvoor gaan de ouders luisteren en zijn ze steeds bereikbaar wanneer

het nodig is.

I:Zijn er nog bepaalde dingen die ge zou willen dat de school zou doen naar de ouders toe? (...)

Va:(...) Ik zou wel graag hebben dat ze inlichten natuurlijk en dat ze dat niet laten jaren

aanmodderen en dan op een bepaald moment, dat ge op het laatste zelf zegt: 'Jamaar, hier

klopt iets niet.' Want gewoonlijk ondervindt ge dat maar pas het laatste, in het school zien

ze dat vlugger. Zo'n dingen, dat zou dus ... Maar wij hebben daar in X (naam van de

school) ook geen problemen mee, daar wordt ge goed geïnformeerd. (An)

De ouders komen inlichtingen inwinnen en verwachten dat de leerkrachten signalen geven, want

zoals een moeder zegt "ik kan geen doofstommen dienen" (Nick). Willen zij hun rol als ouder

vervullen, dan moeten zij op de hoogte zijn. Of deze informatie positief dan wel negatief uitvalt,

doet er niet toe, ze willen wel en wee weten en verlangen van de leerkracht dat hij/zij daarin

eerlijk is. De vader van Joris heeft zonet een oudercontact achter de rug waarin een jammer-

klacht werd aangeheven over zoonlief die veel beter kan. De interviewster vraagt hoe hij het

contact met de leerkracht ervaren heeft.

Va:Ja, sympathiek of leuk, dat heeft niet veel met de zaak te maken. Maar euh, hij kwam toch

eerlijk over. Dus dat is voor mij altijd een goed punt.

I:Ja, ok.

Va:Dat ze eerlijk zijn, dat is het voornaamste. (Joris)

Anderzijds komen de ouders ook opdagen om informatie te geven aan de school. Wat de

leerkrachten ons weten te vertellen over de schoolloopbaan van hun leerlingen komt meestal van

de ouders. Het zijn de ouders die hen op de hoogte stellen van de eventuele problemen en hen

berichten over de bijzondere zorgen van hun kind: bijziende ogen, spraakstoornissen, motorische

moeilijkheden, gezondheidsproblemen etc. Hierdoor bekomen de leerkrachten achtergrondinfor-

matie noodzakelijk om bepaalde fenomenen goed in te schatten en er beter mee om te gaan.

Idealiter werkt de informatiestroom dus wederkerig: van leerkracht naar ouders en van ouders naar

leerkracht. De samenspraak waarin beide partijen elkaars autoriteit en deskundigheid erkennen,

brengt aldus een samenwerking tot stand waarin men met wederzijds vertrouwen het schoolgaan

van de kinderen zal begeleiden.

Lk:Ze vragen honderduit over wat hij doet in de klas en dan vertellen ze ook wat over hem. Er

wordt over de persoonlijkheid van Karel gepraat en hoe hij thuis werkt, of hij er veel voor
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over heeft. Mijn bevindingen van in de klas die worden blijkbaar door de ouders herkend,

van: 'Ja eigenlijk, zo is hij wel, hij werkt inderdaad hard.' Eigenlijk is het een bevestiging

van dat wat de ouders eigenlijk al vermoeden. Ik denk dat ze een vrij gezonde kijk op hun

jongen hebben. (Karel)

Ouders en leerkrachten gaan problemen gezamenlijk overleggen en tesamen zal men naar een

oplossing zoeken, in extremis door de leerling te heroriënteren. Wanneer het zover komt,

beperkt de inspraak van de ouders zich meestal tot instemming. Enigszins onwetend omtrent de

mogelijke studierichtingen en hun uitkomst, erkennen ze gedwee de autoriteit van de adviserende

leerkracht: zo zijn drie van de vier tweedejaars aan het glijden gegaan.

Al deze motieven gaan uiteindelijk terug op een wil van de ouders om te komen tot een 'directe

overeenkomst' tussen thuis en school zodat de kloof die beide werelden scheidt toch enigermate

kan overbrugd worden. Daarom wisselen de ouders informatie uit met de leerkrachten zodat

deze beter kunnen inspelen op de specificiteit van het kind. Evenals zij het de ouders mogelijk

maakt de schoolse vereisten op concrete en gepaste wijze thuis over te nemen en ze aldaar te

versterken door ouderlijke verwachtingen. Diezelfde wil tot overeenkomst laat zich herkennen

wanneer er conflicten opduiken en de ouders zich opwerpen als omzichtige bemiddelaars tussen

school en kind. Zorgt het kind voor moeilijkheden op school, jaagt het de leerkracht op stang of

komt het met straf naar huis: voor de ouders vormt deze heisa geen reden om de overeenkomst

met de school op de helling te zetten. Tegen de eigen zoon of dochter in wordt de andere partij

in haar gelijk gesteld, het gezag van de leerkrachten wordt versterkt en het zijn de kinderen die

moeten bijdraaien.

Ma:Ja, dat toch wel, want ik geef zelden hun gelijk. Ik doe meestal wel met de leerkracht (mee).

(...) Bijvoorbeeld als zijn agenda niet in orde is of zo. Of als hij een huistaak niet op tijd

binnengebracht heeft of zo, dat is toch negatief. (Nico)

I:Euh, maar als er problemen zouden zijn, dan stap je naar de klasleerkracht toe?

Ma:Ja, natuurlijk he.

Va:Ja, ik denk het toch.

Ma:Ja, als er iets moest zijn of zo. Want overlaatst zegt hij: 'Ja, die van Nederlands die heeft een

pik op mij'. Ik zeg: 'Dat is omdat gij dat niet goed kunt.' Ik zeg: 'Gij denkt dat he.' Dat

is Nederlands he, dat was altijd weinig punten. 'Ja maar, die heeft een pik op mij' (hiermee

vertolkt moeder de klacht van Bart). Ik zeg: 'Dat moogt ge niet zeggen, want dat is een

vak dat ge niet graag doet.' Dat is normaal he. (Bart)

Ma:En ja, dat ze ergens moeten luisteren naar de leerkrachten. Wij moeien ons in feite ook

niet ... als ze in de school bepaalde richtlijnen geven.

Va:Ja, ze moeten niet afkomen van: 'Ik heb van die dit voorgehad of die heeft mij dat gezegd.' Ja,

sorry, dan zullen er wel redenen geweest zijn. Wij zijn niet de ouders die tegen de

schoolraad ingaan en gaan zeggen: 'Zeg he, wat hebt gij met mijn dochter uitgestoken?' Of

weet ik niet wat, zo zijn we niet, maar ...
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Ma:Maar wij hebben ook nog nooit niet echt serieuze incidenten gehad met de school he. (An)

En als er zich incidenten voordoen waarbij de ouders de school of de leerkrachten niet in het

gelijk kunnen stellen, is hun oordeel daarover opvallend mild. Zijn er externe factoren in het

spel, dan worden deze aangevoerd ter verontschuldiging van de leerkracht. Valt deze in hun

ogen niet te excuseren, dan nog zullen de ouders diplomatisch te werk gaan bij het kritiseren van

de leerkracht. Nick is geen doetje, zeker op school niet. Eén keer heeft hij het zo bont gemaakt

dat een leerkracht hem hardhandig op zijn plaats diende te zetten. De moeder komt in het geweer

en stapt prompt naar de leerkracht toe.

Ma:Want ik heb gevraagd: 'Hebt ge misschien een haat op Nick?' 'Nee', zei hij: 'want het is een

sympathieke jongen' zei hij. Ik zeg: 'Maar waarom doen jullie dan zoiets?' 'Ja, dat is

onverwachts, uit mijn zelfbeheersing heb ik dat gedaan' zei hij. Ik zeg: 'Ik moet dikwijls

mijn zelfbeheersing inhouden.' Ik zeg: 'Ik geef die gewoon straf.' 'Maar gij kunt dat ' zei

hij, 'Gij zijt de moeder.' Ik zeg: 'Maar jullie kunnen dat ook.' Ik zeg: 'Geef hem straf, een

strafstudie.' Dat is eigenlijk niets nieuw, maar zo. Nee, daar ben ik niet mee eens.

I:Dus je bent het ermee eens, met de leerkrachten, dat er een beetje gehoorzaamheid en discipline

moet zijn?

Ma:Ja, dat wel.

I:Maar van die fysieke straffen?

Ma:Nee, die niet. (...) (Dat) ze straf geven tot en met, dan mag dat 100 bladen zijn, ik zit daar niets

mee in. Ik geef dat toe, hij is eigenlijk gemakkelijk en niet gemakkelijk. Maar dan

kunnen ze beter straf geven, dan met de haren te trekken of tegen de kop te slagen. (Nick)

Ma:Op het einde als ik in juni zijn rapport gehaald heb, dan heb ik tegen die ene leerkracht gezegd

dat ze niet mocht voortdoen met de kinderen, met de beste van de kinderen. En dat ze de

middengroep er ook moest bijnemen, maar dan speken haar ogen vuur. Maar ik wou dat

niet zeggen in het schooljaar, want dan kunnen ze u nog pesten ook. Maar Andy was de

laatste, want het was dezelfde van bij Koen (oudere broer van Andy) en ik had het toen ook

al ondervonden. Dan kan je best zwijgen tot dan. (...) Op die leerkrachten commentaar

geven, dat is allemaal heel delicaat maar eh. In juni kon ik mij toch niet laten hoor.

(Andy)

De ouders weten hoe delicaat het ligt en gaan daarom omzichtig te werk bij de conflictbemidde-

ling: de moeder van Nick erkent dat zoonlief dient gestraft maar ze is het oneens met de manier

waarop dit is gebeurd. In haar démarche neemt zij contact op met de betrokkenen en stapt ze ook

naar directie en PMS toe, kwestie van niet alleen te staan. De moeder van Andy meent dat de

onderwijzeres de minder begenadigde scholieren veronachtzaamt, maar stelt haar kritiek uit totdat

haar zoon van school af is om zijn kansen niet te schaden.

Slechts incidenteel komt het zover. Door de band nemen de ouderlijke verwachtingen de

schoolse vereisten over en herhalen ze deze zodat er een overeenkomst bewerkstelligd wordt die

door de contactname met de leerkrachten versterkt en bestendigd wordt. Dat de ouders zich al
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deze moeite getroosten heeft niet enkel te maken met conformiteit zondermeer of de zorg door de

leerkrachten aangezien te worden als ouders betrokken op het schoolgaan van de kinderen, maar is

ook terug te voeren tot hun beste bedoelingen. Omdat de ouders tot een overeenkomst willen

komen met de leerkrachten willen zij weten wat de leerkrachten van de kinderen verlangen. Op

die manier komen hun kinderen knel te zitten tussen schoolse vereisten en ouderlijke verwachti-

ngen die deze versterken. Strategisch weloverwogen, maken beide partijen aldus een

tangbeweging waardoor het kind maar weinig speelruimte rest om zich te onttrekken aan dat wat

moet. Vluchten kan niet meer, Jan kan erover meespreken.

I:En euh, hebben uw ouders contact met de leerkrachten van school?

K:Nee, alleen soms een bepaalde dag, dan mogen de ouders naar het school komen, en dan

(zucht) ... ja.

I:En zou je willen dat ze contact hebben met de leraars?

K:Nee, want dan komen ze alles te weten, als ge nu een keer iets stout doet of zo, dan komen ze

alles te weten. (Jan)

I:Vertel je graag over school tegen je ouders?

K:Nee. Dan als ik iets vertel en er zit een foutje in dat ik niet had mogen doen, dan zeggen ze

daar iets op. Daarmee zeg ik dat niet zo graag. Maar voor de rest, soms vertel ik aan

tafel iets over school. En dan vraagt mijn ma hoe het was enzo. Dan zeg ik altijd: 'Goed.'

Maar soms is dat dan niet goed. (Joris)

Deze citaten geven een enigszins vertekend beeld van de communicatie thuis omtrent al wat er op

school gebeurt. Door de band wordt daar relatief veel over gepraat, de ouders vragen er in ieder

geval naar. Maar de kinderen zijn er zich bewust van dat deze belangstelling ook minder fraaie

zaken aan het daglicht kan brengen. Daar hoeden de kinderen zich voor want ze weten dat ze ter

orde zullen geroepen worden wanneer de waarheid blijkt. Zo is het ook Tom vergaan: voor de

zoveelste maal kreeg hij een slecht rapport mee naar huis. Omdat hij wel raden kon hoe zijn

ouders daarop zouden reageren, vervalst hij zijn rode cijfers. Hij probeert dus misbruik te maken

van de afstand tussen ouders en leerkracht om zich te onttrekken aan de alliantie van schoolse

vereisten en ouderlijke verwachtingen, maar tevergeefs. De ouders vermoeden iets van dien aard

en na contact met de leerkracht komt de weinig verkwikkelijke waarheid aan het licht. De

gelederen sluiten zich en Tom zit knel.

5.3. Schoolkeuze

Analoog aan de vrijheid van studiekeuze zou men bij de arbeidersgezinnen een vrijheid van

schoolkeuze verwachten, maar merkwaardigerwijs komt deze niet zo vaak voor. Als men de

schoolkeuzes die voortvloeien uit de studiekeuze van het kind buiten beschouwing laat, zijn de

schoolkeuzes bij maar vier gezinnen terug te voeren tot het kind, in de andere gezinnen trekken de

ouders het laken naar zich toe. Al mag deze tweedeling niet te strak geïnterpreteerd: kiezen de

kinderen voor een school, dan zijn in drie van de vier gevallen ook de ouders gewonnen voor deze

keuze. Beslissen de ouders, dan hoeft dit niet noodzakelijk in te gaan tegen de zin van de kinde-
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ren. Door de band is de keuze immers voor deze dan wel gene school voorwerp geweest van

overleg.

Hoe dan ook, keuzes hebben hun redenen. Voor de vier kinderen die zelf beslisten, spelen vooral

de vrienden en klasgenoten een doorslaggevende rol en deze factor kan doorwegen omdat de

ouders niet echt vertrouwd zijn met het bestaande schoollandschap. Komt de keuze de ouders

toe, dan laten zich diverse overwegingen herkennen. De nabijheid of makkelijke bereikbaarheid

van de school is natuurlijk van belang, maar slechts één keer beslissend. De schoolkeuze is ook

nooit functie van de ideologische overtuiging van de ouders. Wat echter wel belangrijk wordt

gevonden, horen we bij Sylvia.

I:Was dat dan alleen zien van: 'Waar doen ze Handel?' Of had daar ook mee te maken van: 'God

ja, bijvoorbeeld deze school is nog dichter bij of dat is een katholieke school of dat is een

rijksschool?'

Va:Nee, dat speelt geen... discipline van de school, dat heeft wel de doorslag gegeven.

Ma:Dat heeft de doorslag gegeven. (...)

Va:Plus dat ge veel weet. We wonen zelf ook al heel ons leven in X (plaatsnaam), dus ge kent al

zo wat de reputatie van scholen. Dan begint ge wel te zeggen... Die hierover, de

middelbare school, die zijn veel te vrij.

I:En wat vindt ge te vrij zo? Aan wat ziet ge dat of?

Ma:Ze lopen de hele dag op straat.

Va:Die lopen de hele dag op straat, die ouderen ziet ge altijd maar op straat rondlopen de hele dag.

Ma:(...) En dat kunt ge in Y (naam van de school waar Sylvia heengaat) niet.

I:Nee. Dat is een vrij strenge school?

Va:Dat is een tamelijke disciplinaire school.

I:Ja. En dat vond ge belangrijk toch wel?

Ma:Ik vond dat wel ja, ja. Ik vind, de tijd van nu, ze zijn rap verleeën (afgeleid) en ze zijn

minder... Maar in Y krijgt ge direct een telefoontje van, ze zijn daar niet of... Allee ja,

dat is rap verwittigd.

I:Heel gedisciplineerd zo, ja.

Va:Zonder uniform, op een gegeven moment was dat ook belangrijk.

I:Ja?

Va:Daar was één school bij waardat ze moeten een uniform dragen enzo. Dat is toch een beetje

antiek, vind ik.

I:Antiek?

Va:Ja, dat heeft toch met die studies niks te maken he. (...) Ik vond van ja, dat moet niet. Als ze

zelf wilde wel natuurlijk, maar van mij moet dat niet he. (Sylvia)

Slechts vier gezinnen spreken zich hieromtrent niet expliciet uit, de meerderheid van arbeidersou-

ders daarentegen zoekt een school die disciplinair is, streng en toeziend op de kinderen. In deze

warrige tijden worden dergelijke eigenschappen belangrijk bevonden om de kinderen op het

rechte pad te houden.
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Ma:Het is een nogal strenge school zo qua opvoeding. Opzicht, ook zelfs op de speelplaats. Ik

denk dat dat wel nodig is. (...) Ze moeten met twee woorden spreken en dat was hier in 't

school (de lagere school waar Steven is heengegaan) ook niet he. Ze moeten echt beleefd

zijn.

I:Vindt ge dat zelf belangrijk, een school met ...

Va:Tuurlijk, ja.

I:... veel tucht en toezicht?

Ma:Ja, dat vind ik heel goed. Toch nu tegenwoordig voor de kinderen. Dat vind ik heel goed.

Va:Waar leerlingen de baas zijn, dat kan niet gaan he?

Ma:Ik vind dat ze mogen schrik hebben wat, qua beleefdheid, qua dinge. Want daar moge ze ook

niet bijvoorbeeld als ze voor den zotte aan 't vechten zijn, daar komen ze ook al eens tussen.

Daar moeten ze een beetje dinge zijn, op hun gemak, kalm he. Ze mogen zelfs niet op

het gras liggen he, dat staat in 't reglement.

Va:En zeker niet met een meisje. (Steven)

Arbeidersouders zoeken in de school dus een gezag dat de kinderen in het gareel houdt en zijn de

leerkrachten naar hun oordeel niet streng genoeg, dan laten zij zich daar negatief over uit. Wat

de ouders zoeken in deze discipline lijkt ons een hulp te zijn voor hun 'gebrekkige' onderwijson-

dersteuning. Zich welbewust van het eigen onvermogen en de kinderlijke onwil somtijds, zoeken

ze in de disciplinaire school een sterke wederhelft. Zodat de ouderlijke verwachtingen er niet

allen voor staan maar ook kunnen rekenen op het gezag van de schoolse vereisten. Zo zagen de

ouders van rebelse Nick nadat hij 1A overgedaan had en van school gestuurd werd, hun laatste

toeverlaat in een internaat. Het is een strenge school geworden waar hun zoon na drie weken

zijn boekentas pakte en vertrok naar de school van zijn voorkeur, waar zijn kameraden zitten

('gangsters' noemt de moeder hen) en er maar weinig huiswerk moet gemaakt. De poging is

mislukt, maar de betrachting om Nick klem te zetten tussen schoolse vereisten en ouderlijke

verwachtingen laat zich wel herkennen. Strengheid en gezag worden dus niet op zich en omwille

van zichzelf gewaardeerd, maar wel omdat zij een overeenkomst tussen ouders en school in het

verschiet stellen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat enkele ouders menen dat de school

en haar leerkrachten in strengheid overdrijven, zo hoeft het uniform niet voor de vader van Sylvia.

Zo hebben de ouders van Jeroen en van Tom niet gekozen voor school Y met zéér strenge

reputatie maar prefereerden ze school X, ook van behoorlijk studieniveau en "meer begaan met de

kinderen" (Jeroen). Ze verantwoorden hun keuze als volgt:

Ma:Ja, ik had altijd horen zeggen dat Y een hele strenge school was en allee ja, ik vond dat nu

niet ... Misschien dat ze daar wel wat meer druk konden achterzetten en dat ze dat echt ...,

maar ik vond X dan ook een menselijker school zo. (Tom)

Ma:Ze zitten daar (in school X) wel een beetje achter.

I:Daar zitten ze meer achter hem zo?

Ma:Ja, en in Y he: als ge niet kunt volgen, die laten u maar gaan.

I:Dat heeft Jeroen precies wel een beetje nodig denk ik?

Ma:Awel ja, dat is het juist. Als ze die gewoon laten doen, dan hebt ge niks resultaat niet meer.
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(Jeroen)

Ze zoeken niet enkel discipline maar verwachten dat de discipline ook stimulering inhoudt, dat de

leerkrachten eventuele problemen signaleren en open staan om tot samenwerking te komen. Dit

alles opdat de ouderlijke onderwijsondersteuning zou ondersteund worden en hun verwachtingen

beter kunnen accorderen met de schoolse vereisten. Het is daarom dat Marijke naar dezelfde

school is blijven gaan bij de overgang naar het secundair. In het laatste jaar lager onderwijs

hebben familiale problemen haar moeilijkheden bezorgd en ze is lange tijd afwezig geweest. Het

is daarom dat haar moeder zegt:

Ma:En als ge dan moet naar een andere school gaan en ge komt met een heel slecht resultaat, daar

nog eens gaan vertellen (wat er allemaal is fout gegaan). En ik vond, ja, ze wisten het hier

toch dat ik gescheiden was en dat heeft ze toch... Ja, er is dan met haar gepraat geweest.

(Marijke)

Tevreden over de opvang van Marijke toen het moeilijk ging en bezorgd om deze samenwerking

te kunnen continueren, heeft de moeder besloten haar op dezelfde school te houden, ook al had

Marijke een andere school in het hoofd.

Tot dusver de strengheid der scholen. Te oordelen naar ons materiaal wordt deze gewaardeerd

omdat de arbeidersouders aldus hun onderwijsondersteuning gesteund weten door de school en de

leerkrachten. Er is echter een tweede belangrijk element in het spel, familiale nabijheid zou je

het kunnen noemen. Meestal gaan de kinderen naar de school waar één van de ouders is heenge-

gaan en/of hun broers en zussen schoollopen.

Ma:Ja en dus omdat mijn tweede man zelf daar naar school geweest was, de oudste zoon was daar

dan geweest, zijne vader was daar geweest, dus. (Wim)

Aldus ontwikkelen er zich ware dynastieën binnen dezelfde school, in zo'n elf gezinnen is iemand

van de familie de kinderen voorgegaan. Ook een oudere leerkracht van een technische school is

het niet ontgaan:

Lk:Ik vermoed, de meesten komen door mond-aan-mondreclame, denk ik, van: er is hier een

familielid of een vriend of zo. (...) Wij hebben hier heel veel kinderen, ik ook, van

oudleerlingen. Die bij mij in de klas gezeten hebben vroeger en die wij nu terugzien. Zo

zijn er heel, heel veel. (Jan)

De school kennen uit eigen ervaring brengt haar dichterbij en schept 'vertrouwen' (Tom). Dat het

hier niet louter om toevalligheden gaat, bewijze de twee keer dat er gekozen is voor de

familieschool boven een andere school geadviseerd door derden. Ook de kinderen zoeken deze

nabijheid op om het vreemde plaats te laten maken voor iets wat hen bekend is. Het hoeft weinig

betoog dat dergelijke traditionele schoolkeuze begrepen kan worden als een poging om de kloof

tussen thuis- en schoolcultuur te overbruggen. De kinderen zullen zich aldus beter thuisvoelen
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op school en de ouders zullen het makkelijker hebben om hun imperatieven te accorderen met de

schoolse vereisten, zij zullen minder drempelvrees ondervinden om contact aan te knopen met

school en leerkrachten. Deze familiale nabijheid brengt evenwel een reproduktie binnen van de

maatschappelijke ongelijkheden en onderstreept nog eens de weerstand die moet doorbroken om

het onderwijs te hanteren als middel tot sociale mobiliteit.

5.4. Tussen scheiding en verbinding

Laten we de rode draad van dit betoog weer opnemen. De dominante cultuur die de scholen

vertegenwoordigen en de arbeiderscultuur die thuis heerst, verschillen van elkaar op tal van

punten. De kloof die deze twee werelden scheidt, maakt het de arbeiderskinderen niet makkelijk

aansluiting te vinden op dat onderwijs en de ouders kunnen hen daarbij van weinig hulp zijn

gezien zijzelf ook aan de 'verkeerde' kant staan. Tot dusver de vaststellingen die gemeengoed

zijn geworden binnen de onderwijssociologie. Zonder de realiteit van dit verschil onder het

tapijt te willen vegen, lag het hierboven in onze bedoeling aan te tonen dat deze kloof voor

arbeidersouders daarom nog niet onoverbrugbaar is. Hun beste bedoelingen beletten dat dit

verschil tot deficit wordt door naar bestvermogen een brug te slaan naar de wereld van het

onderwijs. De ouders mobiliseren immers hun (beperkt) cultureel en (bepaald) sociaal kapitaal

om te helpen bij huiswerk en taken. Zij nemen contact op met school en leerkrachten om zich te

informeren en aldus de ouderlijke verwachtingen beter te laten aansluiten op de schoolse vereisten.

Zij kiezen daarom scholen die hen nabij zijn en verlangen er de strengheid van die hun

onderwijsondersteuning kracht zal bijzetten indien dit nodig blijkt. Met andere woorden, arbei-

dersouders mogen dan maar beschikken over beperkte mogelijkheden om hun kinderen te

begeleiden en te ondersteunen in hun schoolgaan, met de beste bedoelingen worden deze

mogelijkheden maximaal verwerkelijkt. Hieruit moge blijken dat onderwijs niet enkel woorde-

lijk maar ook daadwerkelijk belangrijk bevonden wordt en zodoende maakt het integraal deel uit

van de opvoeding die de ouders meegeven aan hun kinderen.

Va:Ik vind de school ook belangrijk in de opvoeding van de kinderen, want ge kunt ze laten naar

school gaan en zeggen: 'Hier manneke, het is eender wat ge doet en het steekt zo nauw niet,

als ge ... ge moet tot uw achttien jaar naar school gaan en trekt uw plan.' Nee, de school is

belangrijk, die moet ervoor zorgen voor een groot gedeelte voor de opvoeding van de

kinderen. (An)

In andere interviews heeft iets dergelijks zich niet woordelijk laten aanhoren maar uit tal van

zaken laat zich toch afleiden dat het onderwijs geïntegreerd wordt binnen de bredere opvoeding.

Zo weerklinken de ouderlijke verwachtingen als echo van de schoolse vereisten en wikt en weegt

men de schoolkeuze op basis van morele categorieën die ook gelden binnen de opvoeding thuis.

Daarbij percipiëren de ouders zichzelf en het onderwijs als partners, op ongelijke en vreemde voet

weliswaar, maar met elkaar verbonden in de betrachting om tot overeenkomst en samenwerking te

komen. Verbonden middels het project dat de toekomst zal uitmaken van het kind.

In haar lezenswaardig 'Home Advantage' heeft Lareau (1989) de betrokkenheid van ouders op het
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schoolgebeuren geconceptualiseerd aan de hand van het begrippenpaar 'separation - inter-

connectedness'. Op basis van haar empirische bevindingen omschrijft zij de relatie van Noord-

amerikaanse arbeidersouders tot het onderwijs als 'scheiding', terwijl de hogere middenklasse naar

haar oordeel sterk betrokken is op het schoolgebeuren. Bij hen gaat het om een 'interconnectie'

of verwevenheid. Ons materiaal laat zich niet zomaar onder de noemer van 'scheiding' brengen,

dit zou het engagement van de ouders en hun pogingen om een brug te slaan veronachtzamen.

Maar daarom kan er nog geen sprake zijn van 'interconnectie' tussen beider werelden.

Bovenstaande analyse heeft het gehad over overeenkomst tussen ouderlijke verwachtingen en

schoolse vereisten, over gezamelijk overleg en samenwerking met leerkrachten maar er is geen

sprake geweest van participatie noch van inspraak in het schoolgebeuren. Terwijl Lareau (1989:

61-82) tal van voorbeelden aanhaalt van hoe de hogere middenklasse zich bedient van dit

instrumentarium om tot een verwevenheid met de school te komen. De door haar geportretteerde

ouders van de middenklasse houden namelijk toezicht op de scholing van hun kinderen, zij komen

tussen in het klasprogramma wanneer hen dit gepast lijkt, kritiseren het doen en laten van de

leerkracht en hun hulp bij lessen en taken herhaalt niet enkel het curriculum maar vult het ook aan.

Zij signaleren in plaats van te verwachten dat ze zullen gesignaleerd worden. Sommige ouders

zijn zelfs bereid om voor de klas te komen spreken en ook in de vrijetijdsactiviteiten brengen ze

educatieve elementen binnen. Zodoende verweven interinstitutionele linken school en thuis tot

een interconnectie tussen twee werelden, deze vermengen zich als het ware. De thuiscultuur

komt in de school en de schoolcultuur wordt thuis binnen gehaald. Daar laat zich bij onze arbei-

dersouders weinig van merken (Verhoeven & Gheysen, 1993: 164). Beide werelden blijven

apart staan en men poogt enkel tot een overeenkomst te komen tussen beiden. Slechts één van de

37 ouders heeft ooit in een oudercomité gezeteld en al snel hield hij het voor bekeken. Zijn

fallicante poging om tot een interconnectie te komen bevestigt de aparte betrokkenheid van arbei-

dersouders.

I:Hebben jullie op een of de andere manier contact met de school (...) dat ge daar bijvoorbeeld in

een oudercomité zit?

Va:Geen contact met de school buiten (de ouderavonden) (...) Bewust ja, want ik heb daar wat

raar ervaringen mee. Het is moeilijk uit te leggen. Die ouderverenigingen ook, zoals bij

onze Piet (oudste zoon in het gezin) ook vroeger. Ik ben daar een beetje mee bezig

geweest en ge ondervindt dat zo. Van die gefrustreerde mensen dat daar zitten, die dat dan

aan de leraars gaan zeggen hoe dat ze moeten les geven he. En dat wrong al van het eerste

contact, dat ik al zei: 'Jongens, daarvoor kom ik hier niet.' (...) Er was toen echt sprake van

in de klassen inspraak in de manier van les geven (te geven, daar) begonnen ze mee. En ik

heb dat toen trouwens ook gezegd: 'Hoe kunt ge nu ouders die totaal leek zijn in mensen die

het aanleren, als die nu advies gaan vragen hoe dat ge les moet geven, zeg dat kan ik niet.'

(...) Dat is zo absurd als dat 't groot is. Als ik ergens ga metsen (de man is bouwvakker), ik

praat ook niet met die mensen: 'Hoe moet ik die muur metsen?' Dat zal ik wel doen.

(Sylvia)

De arbeidersouders zijn betrokken bij het klasgebeuren maar mengen er zich niet in, zij waarderen

de leerkrachten maar gaan niet "zeggen hoe ze moeten les geven", zij helpen bij huiswerk en



De schoolloopbanen van arbeiderskinderen 71

lessen maar werken hun kinderen niet bij. Daarvoor missen ze het zelfvertrouwen en ontberen ze

de scholing. Het engagement van de arbeidersouders beperkt zich noodgedwongen tot het

bezorgde en begeleidende ouderschap zonder dat ze de rol van leerkracht overnemen. Hun beste

bedoelingen spelen thuis geen schooltje maar laten hun verwachtingen enkel weerklinken als de

echo van de schoolse vereisten, en volstaat deze indirecte overeenkomst niet dan zoeken ze direct

contact door naar leerkrachten of PMS toe te stappen en om bijstand te vragen voor hun onder-

wijsondersteuning. Vergeleken met de middenklasse gaat het niet verder dan dat, hun betrok-

kenheid kan ook niet verder reiken want het lage niveau van onderwijs en de onzekerheid die

daaruit voortvloeit stellen uiteindelijk een limiet in. Bij hen gaat het niet om scheiding of inter-

connectie, maar men kan misschien wel spreken van een bescheiden interconnectie.
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Hoofdstuk 3.

De Schoolloopbanen van Kansarme Kinderen

1. Voorstelling van de kansarme gezinnen

1.1. Tewerkstelling en inkomensbronnen

Weerom negentien gezinnen en negentien kinderen maar de realiteiten waarin ze leven zien er

heel anders uit dan bij de arbeidersgezinnen.

Tabel 3.1. Inkomensbronnen van de arbeiders- en kansarme gezinnen

Arbeiders

N = 19

Kansarmen

N = 19

- inkomens uit arbeid

- aantal 2-verdieners

- aantal 1-verdieners

- aantal huisvrouwen

- aantal vervangingsinkomens ter aanvulling van een inkomen

uit arbeid

- aantal vervangingsinkomens als enig gezinsinkomen (e-

ventueel aangevuld door vervangingsinkomen van partner)

19

11

8

5

2

0

7

3

4

1

4

12

Deze cijfers tonen de onzekere bestaanscondities waarin de kansarme gezinnen moeten leven

maar verbergen deze ook ten dele omdat ze enkel de situatie weergeven op het moment van de

interviewing. Zo komt er zevenmaal inkomen voort uit arbeid maar als men het verloop van deze

beroepsloopbanen nagaat, dan laat zich een grillig patroon zien met meerdere periodes van

werkloosheid: meestal verhalen van twaalf ambachten, dertien ongelukken dus. Dikwijls gaat

het daarenboven om weinig aantrekkelijk werk (bedeling van reclameblaadjes, nachtarbeid als

poetsvrouw) of om arbeid buiten de reguliere arbeidsmarkt, verricht in het kader van een of andere

kansarmoedewerking. In tegenstelling tot de arbeiders wordt de bestaanszekerheid van deze

gezinnen regelmatig of permanent bedreigd, in hoofdzaak door langdurige werkloosheid en

invaliditeit. Negen ouders zijn werkloos, zes trekken een invaliditeitsuitkering, twee vaders zijn

gepensioneerd. Het merendeel van deze inactieven kan eenvoudigweg niet meer uit werken gaan:

zij hebben de arbeidsmarkt weinig te bieden, de kinderlast belet hen buitenshuis te arbeiden of

ze zijn werkonbekwaam. Het is frappant hoe vaak er zich gezondheidsproblemen stellen: in de

interviews met de kansarmen kwam ziekte dubbel zoveel ter sprake als bij de arbeiders.

Occassioneel wordt er wel eens zwartwerk verricht, naargelang de nood zich stelt, sprokkelt men

klussen om de korte eindjes toch maar aan elkaar te kunnen knopen.

Opmerkelijk genoeg bevinden er zich tussen onze gezinnen geen bestaansminimum-trekkers, dit

terwijl er bij de meerderheid van hen wel degelijk sprake is van financiële noodlijdendheid. Het
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niet opnemen van het bestaansminimum kan ten dele te maken hebben met de gebrekkige sociale

redzaamheid van kansarmen. Niet zelden hebben zij geen weet van bepaalde sociale rechten of

slagen zij er niet in deze af te dwingen. Ook de trotse weigering om van bijstand te moeten leven,

kan dit bewerkstelligen. Enkele keren hebben we dit kunnen vaststellen met betrekking tot de

studietoelagen en kinderbijslagen, éénmaal leek ons het bestaansminimum aangewezen maar naar

zeggen van de betrokkene genoot zij geen uitkering. Tweede reden is dat de bestaansminima

vaak fungeren als tijdelijke noodhulp: in kritieke momenten verstrekt het OCMW een bestaans-

minimum teneinde een wijziging van een in de fout gelopen situatie te bewerkstelligen. Eens

deze geregulariseerd, worden de betrokkenen doorgeschoven naar bijvoorbeeld de werkloosheid

of invaliditeit (Luyten, 1993: 154 + 415-417). Ook dit heeft zich laten merken bij onze gezinnen.

Daarenboven kan het besteedbaar inkomen van theoretisch toereikende uitkeringen - en hier

komen we bij de derde reden - heel wat lager liggen door de afbetaling van schulden, gezond-

heidskosten, juridische uitgaven en een onoordeelkundige besteding van de beschikbare gelden.

Armoede laat zich dus niet louter vatten onder de administratieve categorie van de bestaans-

minimumtrekkers. Wil men haar meten dan schieten de wettelijke armoedegrenzen (waarvan

VFIK zich bedient) zondermeer tekort. Zij moet eerder dynamisch opgevat worden en in die zin

is het niet onwaarschijnlijk dat deze gezinnen vroeg of laat (weerom) aangewezen zijn op

OCMW-hulp. Voorlopig doen ze het zonder bestaansminimum maar zoals een werkloze moeder

met invalide man zegt: "Ik heb ze niet van de toiletrol te scheuren" (Frederick).
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1.2. Gezinssituatie

Tabel 3.2. Gezinssituatie van arbeidersgezinnen en kansarme gezinnen

Arbeiders

(N = 19)

Kansarmen

(N = 19)

- kinderen voortkomend uit een overeind gebleven huwelijk/

relatie

- kinderen met een alleenstaande ouder

- kinderen binnen 'stiefgezin'*

- gemiddeld aantal kinderen per gezin

17

1

1

2,68

7

7

5

3,63

* Hieronder verstaan we een tweeoudergezin waarin slechts één natuurlijke ouder aanwezig is1.

In slechts zeven kansarme gezinnen zijn beide (natuurlijke) ouders nog aanwezig. In de twaalf

andere gezinnen is één van de natuurlijke ouders verdwenen. Maakt men de som, dan komt men

uit bij slechts 26 van de oorspronkelijke 38 ouders. Bij de besproken arbeidersgezinnen zijn er

daarentegen 36 natuurlijke ouders terug te vinden van de oorspronkelijke 38. Meestal hebben de

kinderen geen contact meer met hun verdwenen ouder (9/12). Na de scheiding is zo'n zevenmaal

de resterende ouder alleen gebleven, vijfmaal is er een nieuwe relatie aangeknoopt met een andere

partner die eventueel al kinderen heeft of met wie men andere kinderen krijgt. Het opmerkelijk

hoge kindertal vindt voornamelijk hierin zijn verklaring. Van de negentien kinderen hebben er

dan ook zeven halfbroers en/of -zussen. Er laat zich dus een grote relationele discontinuteit

merken. Dat de relaties anders uitdraaien dan verhoopt, is evenwel geen triest alleenrecht van de

éénoudergezinnen. Bij de twaalf tweeoudergezinnen heeft zich nl. maar vier keer een 'goede

relatie' laten vermoeden, viermaal zijn er zware relationele problemen ter sprake gekomen. Vaak

kan de levensvatbaarheid van de al dan niet gereconstrueerde gezinnen betwijfeld worden, of zij

de kinderen voorzien van een stabiel opvoedingskader en een overeenkomstig klimaat is

meermaals de vraag.

1.3. Hulpverlening

Regelmatig wordt kansarmoede gelieerd aan een instellingsverleden van de ouders: vermits zij als

kind nooit ervaren hebben wat het betekent een gezin overeind te houden, slagen ze er ook maar

ternauwernood in dit te bewerkstelligen wannneer zijzelf een gezin stichten. Waar dit zeker

opgaat voor een segment van de kansarme populatie, daar mag dit verband toch niet worden

veralgemeend. Slechts vijf van de ouders verbleven een deel van hun jeugd in een instelling of

internaat, maar het blijft mogelijk dat dergelijk verleden verzwegen werd en over de verdwenen

1 Ter vergelijking : totaal vruchtbaarheidscijfer in België (1984): 1,62 (berekend per vruchtbare
vrouw); totale echtscheidingsratio in België (1982): 23,77; eenoudergezinnen: 7,88% van het aantal
familiekernen in Vlaanderen (1981), 4/5 ervan zijn vrouwen, 1/5 mannen (Matthijs, 1988: 23-24, 70, 83-84).
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ouders hebben we meestal geen informatie. In meer algemene termen klopt de relatie evenwel:

de gezinnen waaruit de ouders komen, kunnen ook niet direct toonbeelden van stabiliteit worden

genoemd. Zo dadelijk komen we hierop terug.

Van de negentien kinderen van ons onderzoek worden er zes gevolgd door de bijzondere

jeugdbijstand: twee door een thuisbegeleidingsdienst, twee door een dagcentrum en twee van hen

verblijven in een residentiële instelling. Geeft men zich rekenschap van de gezinnen, dan zijn er

nog eens drie huishoudens die in contact staan met de Bijzondere Jeugdbijstand2. Daarnaast zijn

er evenwel nog andere hulpverlenende instanties in het spel: kansarmoedewerkingen, initiatieven

van basiseducatie, OCMW's, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Kind & Gezin, voedsel-

banken, etc. Alle kansarme gezinnen zijn in begeleiding bij minstens één en meestal meerdere

instanties: deze nood aan hulpverlening typeert de problematische situaties waarin ze leven maar

brengt op haar beurt ook heel wat problemen mee. Niet zelden leven de kansarme gezinnen op

gespannen voet met de instanties die hun nood willen lenigen.

1.4. Scholing

Van de éénendertig ouders aanwezig in de gezinnen hebben er slechts zes een diploma. Vijfmaal

gaat het om een afgewerkte beroepsopleiding (A4), één keer om een voltooide ASO-vorming.

De andere vijfentwintig ouders kunnen geen diploma voorleggen hoger dan het lager onderwijs.

De meesten hebben wel secundaire studies aangevat maar lang heeft dit niet mogen duren, toch

niet lang genoeg om een diploma te behalen. Gemiddeld zijn de niet-gediplomeerden tot hun

veertien à vijftien jaar naar school geweest. Acht ouders blijken functioneel analfabeet te zijn.

De scholingsgraad ligt dus laag, lager dan bij de arbeiders al lag deze bij hen ook niet hoog

(zestien jaar) en vele arbeidersouders hebben evenmin hun studies afgemaakt (21/37). Het

verschil is evenwel dat de arbeidersouders na het verlaten van de schoolbanken aansluiting hebben

gevonden op andere mobiliteitskanalen. Zij hebben zich al doende de gevraagde kwalificaties

eigen gemaakt en aldus hebben zij zich kunnen opwerken. De kansarme ouders daarentegen is

het anders vergaan. De meesten hebben wel een periode van tewerkstelling gekend als arbeider

maar in plaats van een mobiliteitskanaal is het een doodlopend steegje gebleken. Zij werden

werkloos, invaliditeit maakte hen werkonbekwaam of de relationele instabiliteit zette alles op de

helling.

En de kinderen? Wel, zij gaan naar school. De twaalf jongens en zeven meisjes zijn evenwel

niet allen terug te vinden in de eerste graad van het secundair onderwijs. Omdat het niet

makkelijk was voldoende eerste graad-leerlingen te vinden, zijn er ook twee scholieren uit het

laatste jaar lager onderwijs opgenomen bij de kansarme groep3. Een andere uitbreiding betreft

2 De Bijzondere Jeugdbijstand (in het biezonder de ambulante en semi-residentiële vormen) wil de
problematiek integraal aanpakken, dus niet enkel het desbetreffende kind maar het gehele gezinssysteem
wordt aangrijpingspunt. Vermits er broertjes of zusjes van de betrokken kinderen in begeleiding zijn,
worden er dus meerdere gezinnen gevolgd.

3 Scholieren met twee jaar leerjaarachterstand of meer kunnen naar de B-klas overgaan zonder het 6e
leerjaar aan te vatten. Van deze 'probleemkinderen' zijn er enkele terug te vinden in onze steekproef zodat
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het Buitengewoon Onderwijs: kansarme schoolloopbanen gaan niet zelden deze richting uit om

redenen die niet enkel op rekening te schrijven zijn van beperkte capaciteiten. Om beter zicht te

krijgen op deze afvloeiingen zijn enkele BO-kinderen opgenomen, deze verbreding is evenwel

beperkt gebleven tot type 1 (licht mentaal gehandicapten), type 3 (karaktergestoorden) en type 8

(leermoeilijkheden). Bij de andere types wegen de fysieke en/of mentale gronden van verwijzing

te sterk door om nog een klare kijk te krijgen op de sociale factoren in het spel. Het zijn

trouwens enkel deze onderwijsvormen die geörienteerd blijven op de reguliere arbeidsmarkt -

theoretisch althans (Noppe, 1993). Deze modificaties brengen ons dichter bij de schoolse

realiteiten van de kansarme populatie maar brengen wel enigszins de vergelijkbaarheid van de

doelgroepen in het gedrang. De verdelingen lopen als volgt:

Tabel 3.3. Onderwijssituatie van de kinderen

Arbeiders

(N = 19)

Kansarmen

(N = 19)

6e Lager Onderwijs

1e Secundair Onderwijs

2e Secundair Onderwijs

BO (9e klas BLO of eerste 2 jaar BUSO)

0

15

4

0

2

10

3

4

Bij de kansarmen zitten er negen leerlingen in de B-klas of het BVJ terwijl dit maar voor twee

kinderen zo was bij de arbeidersgroep. Drie kansarme kinderen hebben uitzicht op het ASO,

eentje volgt een studiekeuze welke oriënteert naar het TSO (bij de arbeiders waren dit er

respectievelijk elf en zes). Van de vier kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs (het BO) zijn

er drie ondergebracht onder type 1 (licht mentaal, één daarvan komt van type 8), één volgt type 3

(karakterstoornis). Volgt men de schoolloopbanen van deze jongeren dan laat zich een

wisselvallig verloop merken: in de loop van het lager onderwijs zijn er maar drie kinderen niet

blijven zitten. De leerjaarachterstand van de kansarme kinderen die niet in het Buitengewoon

Onderwijs zijn terecht gekomen4, bedraagt 12/15. De vijftien scholieren hebben er dus allen

samen twaalf jaar overgedaan (ter vergelijking is dit 2/19 bij de arbeiderskinderen). Er laat zich

ook een groot verloop van onderwijsinstellingen zien: de negentien kinderen hebben in de loop

van hun lagere schoolcarrière maar liefst 40 scholen aangedaan (ter vergelijking: bij de arbei-

derskinderen is dit cijfer 21). En er zijn maar drie kinderen die hun lager onderwijs hebben

genoten binnen één en dezelfde school.

het gerechtvaardigd kan worden dat ook de 'betere' scholieren waarbij zich dergelijke noodoplossing niet
heeft opgedrongen en die dus het zesde jaar doen, opgenomen werden.

4 De leergangen binnen het Buitengewoon Onderwijs zijn niet gestructureerd volgens de strakke
opéénvolging van leerjaren, het leertempo probeert zich daarentegen aan te passen aan de evolutie van het
betrokken kind. Zittenblijven komt aldus niet meer voor.
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Ook bij de kinderen laat zich dus discontinuïteit en instabiliteit merken, net zoals deze zich

hebben laten zien binnen de gezinnen en bij de beroepsloopbanen van de ouders. Het gaat

evenwel om meer dan formele gelijkenissen tussen zaken die niets met elkaar te maken hebben: zij

hangen samen in een kluwen van velerlei verbanden. Hoe deze verstrengeling de gezinnen in een

wurggreep houdt en het risico doet ontstaan dat de noodlottige geschiedenis zich voor de kinderen

kan herhalen, daarover zullen de volgende pagina's handelen. Eerst dient evenwel het begrip

'kansarmoede' uitgeklaard.

2. De kansarme bestaansconditie: een omschrijving

Kansarmoede is één van die begrippen die meer verduisteren dan verhelderen, zeker nu het deel

uitmaakt van een beleidsvocabularium dat te pas en te onpas in de mond wordt genomen. Het

nieuwe begrip is er evenwel gekomen om de klassieke armoedeopvatting te verruimen: wil men

armoede doorgronden dan kan men haar problematiek niet langer reduceren tot een louter financi-

eel tekort maar moet er ook rekenschap worden gegeven van de andere aspecten die haar bepalen.

Aldus wordt kansarmoede een veelvormig fenomeen dat zich op verschillende levensdomeinen

laat gelden. Naast de problematische inkomensverwerving en de gemarginaliseerde positie op de

arbeidsmarkt, speelt ook de huisvesting mee, het lage onderwijspeil, de relationele problemen

binnen de gezinnen, het sociale isolement en een gebrekkige participatie aan de gezondheidszorg,

de rechtsbedeling, het sociaal-culturele leven en de welzijnsvoorzieningen waarmee het niet altijd

vlot. En zo kan de lijst verder aangevuld met andere indicaties die steeds weer wijzen op de

gebrekkige participatie of ronduit ontbrekende integratie van de kansarmen in de kapitale

instituties van deze samenleving (arbeid, gezin, onderwijs, welzijnszorg, etc.). Deze

meervoudigheid maakt echter meer dan de som der delen: de verschillende aspecten zijn onderling

verweven en versterken elkaar waardoor ze gaan samenklitten tot een complex kluwen. Aan de

hand van het door ons verzamelde materiaal kan deze verwevenheid als volgt geïllustreerd.

2.1. De verwevenheid van relationele en economische instabiliteit

De moeder van Gunter is met haar negentien van huis weggelopen om terecht te komen in de

armen van een man die naderhand geen droomprins blijkt te zijn. Er komen twee kinderen maar

haar geluk kent vele beproevingen: zij wordt fysiek mishandeld, krijgt geen onderhoudsgeld en bij

momenten wordt zij thuis opgesloten. Wanneer één van de kinderen seksueel misbruikt blijkt,

vlucht moeder met de kinderen het huis uit. Een kruisweg wordt doorlopen langs verscheidene

hulpverlenende instanties die er maar niet in slagen adequaat hulp te bieden. Nu leven ze met

zijn drieën samen in een sociaal appartement. De situatie heeft zich gestabiliseerd en het gezin

leeft van een werkloosheidsuitkering maar daarmee is er nog geen eind gekomen aan de

uitzichtloze situatie. De ex-echtgenoot heeft immers in de loop van het huwelijk een miljoenen-

schuld opgebouwd die ook op haar naam staat. De man is ondertussen gedetineerd en vermits

men een kei niet kan stropen, komen de schuldeisers achter haar aan: een deel van de werkloos-

heidsuitkering wordt ingehouden. Zij zou uit werken kunnen gaan - ze heeft trouwens een

diploma wat van de meeste kansarmen niet kan gezegd - maar uit werken gaan impliceert nog
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geen meerverdienen want alles boven een bepaald minimum gaat naar de aflossing der schulden.

Werkloos zijn of arbeiden maakt financieel geen, maar praktisch een hemelsbreed verschil uit.

De opvoeding en zorg om de kinderen komen er immers mee in gedrang en hen elders laten

opvangen, daarvoor is er het geld niet. Er rest de moeder van Gunter weinig anders dan thuis te

blijven: werkloos en arm. Haar isolement en dat van de kinderen is groot, veel steun van haar

familie heeft ze niet want deze begrijpt niet wat haar is overkomen. Ergens heengaan om er eens

uit te zijn, kost geld en kan dus niet, ook al zouden ze graag naar het schoolfeest gaan. En een

nieuw leven, een nieuwe relatie: wie wil iets beginnen met iemand die diep in de schulden zit?

Er zijn er, de moeder van Olivier heeft ook schulden en zij heeft een nieuwe partner gevonden

maar... ook hij staat in het rood. Deze levensverhalen laten zien hoe relationele instabiliteit

geleid heeft tot een financieel deficit dat het gezin isoleert en op zijn beurt weer het relationele

aspect gaat bepalen. De verschillende vormen van kansarmoede werken dus cumulatief.

2.2. Het verdienvermogen en de kinderlast

Dat kinderen opvoeden en inkomen genereren moeilijk samen gaan, is een thema dat telkenmale

weer opduikt bij alleenstaande ouders. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat het gemiddeld

kindertal tussen de drie à vier schommelt. De moeder van Ann heeft vijf kinderen en ze staat er

alleen voor; de scheiding van haar man is aanhangig. Zij prijst zich gelukkig zich van hem te

hebben ontdaan; zijn drankzucht laafde zich aan al het geld dat er maar te vinden was. Dit

betekent evenwel nog niet dat de financiën nu veilig gesteld zijn.

Ma:Goh ik ben voor het moment op de arbeidsmarkt vergeten alhoewel ik nu gedwongen wordt

door de RVA actief werk te zoeken maar het is gewoon hopeloos.

I:Ja u bent nu werkloos?

Ma:Ja.

I:En RVA stuurt erop aan om euh?

Ma:Ik zit in het begeleidingsplan dus dat loopt volgende week af en dan de evaluatie afwachten

he.

I:Ja, en zit er kans in dat ze de kraan gaan (dichtdraaien)?

Ma:Als het niet voldoende is voor hen word ik geschorst.

I:Amai.

Ma:Ja dan ga ik naar het OCMW, ik kan toch niet anders. Ik heb een aantal weken die weekend-

kranten gekocht maar ze mogen mij de advertentie geven waar ik kan op solliciteren, dat

staat er niet in.

I:Het is inderdaad niet evident. (...)

Ma:Ik heb dus ook geen één bedoeling om nu te gaan werken, dat is praktisch niet te doen.

I:Praktisch is dat.

Ma:En financieel ook eigenlijk niet, ik ga daar geld aan insteken.

I:Hoe bedoel je?

Ma:Goh ik heb nu 31.000 frank dop, als ik ga werken moet ik opvang betalen, vervoer, ik moet

voor mij meer kleren kopen, ge geeft meer geld uit aan eten sowieso. Dat verdien ik nooit.

Nu als ge een schoon diploma hebt dat ge ergens een goede job kunt hebben...
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I:En tegelijkertijd uiteindelijk de kinderlast, ja die blijft toch he.

Ma:Ah ja.

I:Dus dan moet er een kinderopvang komen?

Ma:Dan moet ge die alle vakantie ... moet ge die al een heel stuk van de vakanties weg, zo naar

kampen. Die dingen zijn er maar ge betaalt daar toch een heel stuk aan he.

I:Ja inderdaad het is niet zo evident he?

Ma:Plus dat zij dat emotioneel eigenlijk ook niet aankunnen op het moment, als ik moest gaan

werken. Tijdens het jaar zou dat nog gaan maar al die vakantieperiodes dat ze dan elke

keer, elke dag weg moeten en ze is nog te jong (Ann is twaalf en oudste kind) om te zeggen

van blijf maar thuis he. (Ann)

Zo verdient de moeder van Ann niets maar voorkomt ze wel uitgaven voor kinderopvang en

andere onkosten, een spaarzaamheidseconomie gelijk. Er is weinig alternatief zoals blijkt uit de

getuigenis van de moeder van Olivier, zij is toch uit werken gegaan.

Ma:De kinderen ook niet he, de kinderen gingen... Wat had ge aan die kinderen? Niks he. Het

heeft geweest dat de hond erop moest waken, dat er niemand was.

I:En dat de hond bij de klein moest blijven?

Ma:Ja, dat die daarop paste. Dat was geen dinge niet meer he. (Olivier)

Die ene alleenstaande arbeidersmoeder (cfr. hoofdstuk 2) kan wel de combinatie maken maar ze is

dan ook conciërge. Zij hoeft het huis niet uit om aan de slag te gaan en dat helpt. Deze

voorbeelden laten zien hoe de armoede dichtklapt als een val: eens men erin verzeild raakt, komt

men er nog maar moeilijk uit. Het verdienvermogen en de opvoedingszorg - weerom twee ver-

schillende aspecten - zijn quasi onverenigbaar en vermits er maar één ouder is om deze functies

waar te nemen, zal men ofwel uit werken gaan (als men daartoe tenminste de kans krijgt) en de

kinderen verwaarlozen. Ofwel gaat men niet uit werken en zorgt men voor de kinderen zodat er

bespaard kan worden op de uitgaven maar dan verliest men elk zicht op enige financiële

bestaanszekerheid. Dat alle alleenstaande ouders zich in de laatste situatie bevinden (met

uitzondering van het ene arbeidersgezin) laat blijken dat er voor hen maar weinig keuze is.

2.3. Het beperkte pedagogische draagvlak

Niet alle gezinnen steunen evenwel op een alleenstaande ouder. Ook binnen de tweeoudergezin-

nen blijkt de tweede partner vaak de 'afwezige aanwezige'. Zij willen niet meedoen aan het

onderzoek of houden zich tijdens de interviews afzijdig: er komt geen woord over hun lippen

hoogstens wat gemompel. Vragen naar de taakverdeling binnen het huishouden wijzen alle in de

richting van die ene ouder, de aanwezigheid van de ander lijkt het pedagogisch draagvlak niet

direct te verbreden. Bij de twaalf tweeoudergezinnen hebben we zo zeven keer te maken met

zulk een half huishouden waarin de andere partner wel aanwezig is maar niet meedraait. Zo

bijvoorbeeld bij Louis en Marie: Marie heeft 'iets aan haar zenuwen' en Louis staat haar bij alles

bij. Hij bestiert het huishouden, heeft haar leren koken en ook tijdens het interview voert hij
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voor haar het woord. Hun verhaal begint om o.a. uit te komen bij Luk, haar oudste zoon uit een

vorig huwelijk. Omwille van Maries invaliditeit verbleef Luk bij haar ouders. Nu Louis er is,

willen ze hem echter terug in huis. Om één of andere reden leidt dit tot onenigheid in de familie

tot op het ogenblik dat de zoon betrapt wordt op diefstal en verwikkeld raakt in een gevecht.

Louis die zijn stiefzoon niet kreeg, krijgt nu wel de rekening gepresenteerd: enkele honderddui-

zenden die er niet zijn. Ruzie in de familie, gezinstoestanden die het goed begrip binnen het

huwelijk niet dienen, een zoon waarmee men geen raad weet en sommen die men niet kan betalen.

Marie kan moeilijk uit werken gaan gezien haar handicap. Thuis instaan voor het huishouden

en de jongere dochter wil ze wel maar voorheen is dat al een onhaalbare kaart gebleken: Samantha

is toen geplaatst geworden. En kan Louis uit werken gaan? Hij is schipper geweest. Toen de

crisis toesloeg in de binnenvaart is hij werkloos geworden en aan wal gegaan. Louis heeft geen

diploma. Als schippersjongen ging hij wel eens een dag of twee naar een school hier en daar tot

zijn ouders weer afmeerden maar daar bleef het bij. Aan zijn dertien is hij beginnen meehelpen

op het schip. Louis kan niet lezen maar Marie kan dat wel, zij kan niet rekenen - iets wat hij wel

kan: zo vullen ze elkaar aan. Via een kansarmoedewerking klust Louis nu wat, leert hij lezen en

gaat de jongste dochter, Samantha, naar de huiswerkklasjes. Er wordt aan gewerkt om hen een

betere woonst te bezorgen want waar ze nu hokken is er geen badkamer, de dochter doucht op

school en slaapt in de zetel. Als de hulpverlening niet tegelijkertijd werkzaam is op

verschillende fronten zal het dit gezin wellicht nooit beter gaan want de verschillende aspecten -

werkgelegenheid, functioneel analfabetisme, huisvesting, beperkte pedagogische draagkracht etc. -

haken in elkaar en een eventuele verbetering van het ene wordt in de weg gestaan door het andere.

Ten huize van Cynthia: de interviewer belt er aan zonder goed te weten of dit wel het goede adres

is want er hangt geen naamkaartje bij de bel. Het luik is dicht, voor het kijkvensterje in de deur

hangt een vergeeld doek. Pas na enige tijd gaat het gordijn op een kier en ziet de wantrouwige

blik van vader de interviewer. De deur gaat open en hij stapt de verborgen armoede binnen: de

muren zijn vochtig, enkel de schimmels geven nog wat kleur aan het oude behang, de enige ver-

warmde ruimte is geen drie op vier, de meubels zijn aftands en de interviewer moet die ene stoel

nemen want de andere is stuk. Vader is al twaalf jaar werkloos door een arbeidsongeval.

Cynthia ligt in de zetel, zij is niet op school want ze is ziek vandaag. De t.v. staat op en de vrouw

des huizes komt eraan, ze lag in bed omdat het zo koud is. Naast het kruisbeeld hangt er een

pornoprent. Het gesprek verloopt in horten en stoten, vader is niet veel van zeg. Wanneer hij

echter 'naar de koer gaat' steekt José (de moeder) een tirade af: als ze het geweten had was ze nooit

getrouwd, hij kan niet eens geld verdienen (merk hoe het economische weerom het relationele

beïnvloedt). Zij moet hier en daar wat kuisen of afwassen gaan om rond te komen, en dan het

huishouden nog. Vandaag is het allemaal teveel: alleen maar boterhammen, het is trouwens ook

het einde van de maand. Wanneer haar man weer binnenkomt, valt het gesprek stil. Cynthia

knipoogt naar de interviewer, te oordelen naar het onderwijs dat zij volgt, zou ze niet te snel van

begrip zijn. 'Licht mentaal gehandicapt' heet dat. Haar moeder is functioneel analfabeet,

daarom helpt vader - die tot zijn twaalf naar school ging - Cynthia bij het huiswerk dat ze maakt

aan de enige tafel in huis, in de enige verwarmde kamer en met uitzicht op de t.v. zonder uit-knop.

Vandaag moet ze echter geen huiswerk maken want ze is niet naar school geweest, ze kan spelen
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met het hondje en de katten. Ze kan mee ruziën met haar twee broers.

2.4. Uitwegen zonder uitkomst

En kan er niet aan verholpen worden? Wel, er wordt geholpen maar fragmentaire hulpverlening

helpt de dingen soms ook 'om zeep'. Door enkel een deelprobleem ter harte te nemen los van de

andere aspecten die ermee samenhangen, komt men er niet uit. Zo heeft Anny drie kinderen en

ze zijn allen geplaatst. Vermits de gezinssituatie zich gestabiliseerd heeft, mogen de kinderen in

het weekend terug naar huis komen als er tenminste een geschikte huisvesting wordt gevonden.

Anny zoekt en huurt maar drie keer op rij wordt de woning te min bevonden door de sociale

assistent van de jeugdrechtbank. Anny verliest telkenmale de waarborg van de gehuurde

appartementen en komt hierdoor in het rood te staan, iets wat de terugkeer van de kinderen op zijn

beurt weer vertraagd heeft. Zulke hulp ervaren de betrokkenen niet als hulp, integendeel.

Deze mensen krijgen geen greep op het leven want er gaat zoveel fout: financieel, relationeel,

opvoedkundig, en ga zo maar door. Een ongeluk komt nooit alleen. Wanneer de verschillende

aspecten elkaar kruisen, volgt er kansarmoede. Is er dan geen uitweg uit deze ellende? De

betrokkenen hebben naar oplossingen gezocht en sommigen hebben een uitvlucht gevonden:

letterlijk door het gezin te verlaten, anderen in pillen of alcohol. Enkelen hebben gepoogd rust te

vinden in de dood. Het hoeft niet gezegd dat deze vluchtpogingen weinig uitweg bieden.

I:En op sommige momenten ziet het dan helemaal zwart?

Ma:Dan is dat, pff. Wat loop ik hier nu nog te doen? Er is niemand die van mij moet hebben

(er waren zware echtelijke problemen) en wat loop ik hier nu te doen? En er heeft

niemand mij nodig (de kinderen schermen zich in een eigen wereldje af van hun ouders, de

oudste dochter wordt openlijk de tweede moeder genoemd). Zo ben ik dan bezig he: 'Ik

wou dat ik dood was, ik wou dat de dokter mij laten sterven had' (moeder had al eerder een

poging ondernomen) enzo. (...) Ja en ik heb nooit niks gehad en ik zal nooit niks hebben en

nu heb ik ook niks. Want dit en dat en ik mag niks kopen want het mag er niet af, enzo

vanalles. (...) Ja, dan zag ik het echt niet meer zitten, ik... Dan was dat zo: ik moet hier

buiten! Het is eender met wat maar ik moet hier buiten he! Zo dat ik echt met niks meer

iets inzat.

Een jongen was getuige van de zelfmoordpoging van zijn moeder, alsof het al niet genoeg was dat

zijn ouders uit elkaar zijn, dat er schulden bestaan en dat de schuldeisers alles hebben aangeslagen,

ook zijn speelgoed5.

2.5. Een verzameling van aparte gevallen

5 Sinds enige tijd is het aantal niet aan te slagen goederen uitgebreid tot o.a. ook het speelgoed van de
kinderen.
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Laten we terugkeren naar de invulling van het kansarmoede-begrip. Zoals uit de enkele

voorbeelden mocht blijken, gaat het hier om soms heel verscheiden en verschillende realiteiten.

Zo komt de moeder van Ann bijvoorbeeld uit de gegoede middenklasse met hoog cultureel

kapitaal. Zij leest het verzameld werk van Agatha Christie, terwijl de vader van Samantha, Louis,

ternauwernood kan lezen. Hij heeft nooit echt schoolgelopen, terwijl zij daartoe pogingen moest

ondernemen tot haar 22ste. Beide gezinnen kansarm noemen kan alleen maar als tegelijkertijd

gezegd wordt dat zij dit elk op een andere manier zijn en in verschillende mate. Andere aspecten

marginaliseren hen tot een analoge achterstelling en waar het om dezelfde aspecten gaat daar

verschilt de gradatie waarin: bij de mama van Ann gaat het om een foutgelopen huwelijk en de

onmogelijkheid om inkomsten te verwerven gezien de kinderlast. Haar scholing speelt haar ook

wel parten maar uiteindelijk kan ze lezen en rekenen en heeft ze een diploma dat Louis noch

Marie kunnen voorleggen. Wat het onderwijspeil betreft zijn deze laatsten dus sterker benadeeld.

Plus dat zich bij hen heel andere aspecten laten gevoelen: daar heeft het te maken met invaliditeit,

werkloosheid, huisvesting en een zeker pedagogisch onvermogen dat te begrijpen valt vanuit hun

verleden. Vermits kansarmoede veelvormig is, zijn er dus vele vormen en graden van kansar-

moede. De voorbeelden van Gunter, Ann, Cynthia en Samantha hebben dit geïllusteerd maar het

maakt 'de kansarmen' tot een zéér heterocliete groep, als een verzameling van uitzonderingen.

De verschillen zijn bij momenten zo groot dat het inderdaad om andere mensen lijkt te gaan. In

hun sociaal isolement voelen zij zich ook niet verwant.

Dat al deze verscheiden gezinnen toch gemeenzaam geduid worden als kansarmen kan dus in

eerste instantie niet toegeschreven worden aan een vermeende eenheid of collectieve identiteit

zoals deze zich wel liet voelen bij de arbeidersklasse. Kansarmen op een hoopje vegen kan maar

wanneer zij - ondanks hun heterogeniteit - allen geduid worden als slachtoffers van dezelfde

marginaliseringsmechanismes van deze samenleving. Ze staan aan de kant niet omdat zij daar

thuishoren, maar omdat ze allen tegen hun wil in aan de kant gezet zijn door economische,

politieke en sociale krachten die zij niet kunnen sturen. Dat zij kansarm zijn heeft dus meer te

maken met de bestaande kansenverdeling in ons maatschappelijk bestel dan met enig

groepsbehoren dat er niet echt is. Zij zijn een verzameling van uitzonderingen waarvan het

onderlinge verwantschap niet vaststaat maar moet geduid6 en onderzocht worden.

De heterogeniteit van de kansarme doelgroep vergemakkelijkt de analyse natuurlijk niet. Binnen

6 Deze structurele duiding van het armoedefenomeen is er natuurlijk niet vanzelf gekomen. Om deze
visie op gang te trekken zijn er ijsbrekers aan het werk geweest, maatschappelijke interpretatoren zoals
basiswerkers, beleidsmakers en sociale wetenschappers. Zij hebben de armoedeproblematiek moeten
onttrekken aan een individuele duiding (als de schuld of het ongeluk van de betrokkenen) en een conjunctu-
rele duiding (het zijn slechte tijden) om haar terug te voeren tot het structureel probleem van de
maatschappelijke ordening. In die zin bestaat er geen sociaal probleem zonder dat er in het sociale veld
probleemformuleerders aan het werk zijn. Er zijn echter meerdere duiders actief en daarom verschillen ook
de termen waarin het probleem geformuleerd wordt. 'Kansarmoede' wordt gebezigd door opbouwwerkers
en sociologen, criminologen hebben het over 'maatschappelijke kwetsbaarheid', sociale pedagogen spreken
sinds enige tijd over 'multi-problem gezinnen'. Elke term legt zijn eigen accenten maar de geduide
doelgroepen overlappen elkaar grotendeels. Dat er zoveel woorden voor bestaan heeft uiteindelijk meer van
doen met de professionalisering van de hulpverlening dan met de anderssoortigheid van de te lenigen nood.
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de familiale levensverhalen stoten wij gedurig op betekenisvolle verbanden maar deze

veralgemenen naar de grotere groep toe gaat vaak niet op. Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat

generalisatie onmogelijk is, bij alle gezinnen gaat het immers om achterstand en achterstelling

maar de manier waarop deze zich laten gelden, verschilt en daardoor variëren ook de effecten.

De analyse kan daarom niet zo makkelijk verder lopen in algemene termen - zoals dit wel ging bij

de arbeiders - maar zij zal dichter bij de individuele lotgevallen dienen te staan om betekenisvol te

blijven.

2.6. Accidentele en generationele kansarmoede

Hiermee moge het begrip 'kansarmoede' enigszins uitgeklaard zijn als veelvormig of

multi-aspectueel fenomeen. Het geeft alvast een beter zicht op de bestaanscondities van deze

gezinnen. Het zegt evenwel niets over hoe het zover is kunnen komen. Op één of andere wijze

zijn de gezinnen in een kansarme realiteit verzeild geraakt en de wijze waarop ze daarin zijn

terecht gekomen, zegt al veel over de aard der kansarmoede waaraan zij onderhevig zijn.

Ideaaltypisch vallen er twee soorten te onderscheiden: enerzijds de accidentele kansarmoede,

anderzijds de generatiearmoede. Accidentele kansarmoede is er als het ware per ongeluk

gekomen: in de levensloop van de betrokkene hebben er zich bepaalde situaties voorgedaan op

danig onherroepelijke wijze dat hij/zij de oorspronkelijk sociale klasse ontvallen is om

noodlottigerwijze terecht te komen in een kansarme bestaansconditie. Het gezin van Ann is

zowat het duidelijkste voorbeeld hiervan: mama's vader heeft hogere studies gedaan, haar broer is

tandarts en zij is gedurende drie jaar verplicht geweest universitaire studies te proberen. Tever-

geefs en wanneer ze ongelukkig getrouwd is, vijf kinderen krijgt, scheidt, geen werk vindt en de

situatie thuis niet meer kan beredderen: wel dan valt ze in haar ongeluk7. De genoemde

situationele factoren hebben het zover laten komen maar het milieu van herkomst blijft onmisken-

baar aanwezig in het culturele klimaat dat binnen dit gezin bestaat: het gaat om een

'onderhandelings'huishouden, waarden als zelfontplooiing en persoonlijke verrijking staan hoog

aangeschreven, de kinderen gaan wekelijks naar de bibliotheek, etc. De kans dat de kinderen

deze kansarme conditie achter zich zullen laten, is relatief groot. Het huishouden van Gunter is

ook accidenteel kansarm te noemen. Moeder komt uit de arbeidersklasse. Maar wat doe je met

ouders die uit arbeidersgezinnen komen waar het niet goed ging, waar er geld tekort was en waar

er ook relationele instabiliteit bestond? Hoe verder men afdaalt langs de maatschappelijke ladder

en hoe meer het milieu van herkomst overeenkomt met de kansarme conditie waarin de gezinnen

verkeren, des te meer komt men uit op een generatiearmoede. Daar reproduceert de armoede

7 Daarmee willen we niet terugkomen op het eerder verdedigde structurele model om armoede te
begrijpen. Voor het gezin van Ann laat dergelijke gang van zaken zich inderdaad voelen als een ongeluk
maar dat er werkloosheid bestaat, dat buitenhuis werken wel en huishoudelijke/verzorgende arbeid niet
inkomensgenererend is, dat er geen kosteloze kinderopvang ingericht wordt, zijn in laatste instantie allemaal
maatschappelijke factoren die dergelijke situatie tot armoede doen leiden. Ons inziens kunnen we dus
spreken over accidentele kansarmoede zonder het structurele model afvallig te zijn. De situaties waarvan de
accidentele kansarmen slachtoffer worden, zijn immers maatschappelijk bepaald.
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zich van de ouders op de kinderen. De ouders komen uit gezinnen waar geen financiële, relati-

onele of anderssoortige stabiliteit bestond en vermits zij deze nooit hebben gekend zullen ze haar

ook moeilijk kunnen realiseren in het eigen huishouden. Het risico dat hun kinderen op hun

beurt in hetzelfde straatje zullen verzeild raken, is bijgevolg niet denkbeeldig. Om tot een beter

begrip van dergelijke realiteiten te komen, laten zich niet enkel situationele factoren aanwijzen -

zoals bij de accidentele armoede - maar moet er ook gekeken naar de armoedecultuur die er

opduikt. Deze heeft zich ontwikkeld om het hoofd te bieden aan de precaire bestaansomstandig-

heden waarin men leven moet om zich mettertijd te verzelfstandigen tot een additionele factor.

De armoedecultuur mag dan functioneel zijn om te overleven, bij momenten blijkt zij dysfunctio-

neel om deze conditie te overstijgen. Zij kan dus verandering ten goede in de weg staan.

Dergelijke armoedecultuur laat zich echter enkel merken bij de generatiearmen, bij de accidentele

kansarmen daarentegen ziet men er alleen maar de aanzetten toe. Deze aanzetten zijn nog niet tot

wasdom gekomen; door de band weegt de cultuur van herkomst nog sterk door.

Grosso modo zijn er in onze steekproef duidelijk drie accidentele kansarmen te vinden en een

vijftal generatie-armen. De overigen hangen er zowat tussenin of vallen niet direct te plaatsen bij

gebrek aan informatie omtrent hun gezin van herkomst. Ze situeren zich alvast niet binnen de

harde kern der armoede. Een aantal onder hen lijken ons problematische arbeidersgezinnen.

Ergens mag dit niet verwonderen vermits arbeiders op de arbeidsmarkt nog steeds de meest kwets-

bare positie innemen. Dat zij daarvan het slachtoffer kunnen worden, laat zich hier zien en niet

bij de voorheen beschreven gezinnen. Het aldaar opgehangen beeld gaat dus wel op voor de

bestaanszekere arbeidersgezinnen maar het is onvolledig omdat er de schaduwzijde aan ontbreekt.

Deze kwetsbare arbeidersgezinnen zijn niet in dezelfde mate kansarm te noemen als bv. de

generatiearmen maar ook bij hen stellen er zich problemen op meerdere domeinen. Door hen op

te nemen in onze steekproef is er dus niet afgeweken van de multi-aspectuele opvatting der

kansarmoede.

Met dit onderscheid tussen accidentele kansarmoede - waar situationele factoren de hand in

hebben - en generatiearmoede - waar zich daarbovenop een armoedecultuur laat gelden -

reflecteren we uiteindelijk de twee verklaringsmodellen welke gangbaar zijn in de sociologische

literatuur omtrent armoede. De situationele benadering veronderstelt dat de subjecten handelen

in functie van de omstandigheden en kansen die zich aan hen aandienen. Als de situatie

verandert, zal ook hun gedrag bijdraaien. Het culturele verklaringsmodel daarentegen suggereert

dat subjecten handelen overeenkomstig vooraf gegeven waarden en gedragspatronen. Deze zijn

hen zo eigen dat hun handelen niet zal veranderen zolang deze veranderingen niet in te passen zijn

binnen hun eigen marginale cultuur. Vanuit dergelijke optiek gaat een verbetering der kansen

niet noodzakelijk leiden tot een emancipatie uit de armoede, terwijl de situationele visie er dan

weer op wijst dat de armoedecultuur produkt is van de bestaansomstandigheden waarin armen

leven, zij is dus op haar beurt situationeel te begrijpen8. Door twee soorten armoede te

8 Voor een voorstelling en kritische bespreking van beide verklaringsmodellen, zie o.a. Gans (1968:
205-211).
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onderscheiden, laten we al merken dat geen één van de interpretatiekaders zaligmakend is. De

analyse zal dus bij beide leentje-buur spelen.

3. Het belang van onderwijs voor kansarme ouders

Het is al meermaals gezegd: lagere klassen zouden maar weinig van het onderwijs verwachten.

Ze zijn zich onvoldoende bewust van wat er op het spel staat en aldus brengen de kinderen er maar

weinig van terecht en verspelen ze hun kansen. Of deze gedachtengang het voor het rechte eind

heeft, weten we nog niet maar zij stevent wel snel op haar conclusies af, al te snel.

3.1. De waardering van het onderwijs en haar redenen

Neemt men de tijd om naar de kansarmen zelf te luisteren, dan hoort men unisono een waardering

van het onderwijs.

Ma:Ik heb er nu twee die naar de X (schoolnaam) gaan, ons Rosita en Andre. Willen die voort

studeren, willen die hun dinge daar doen, dat mag. Dan zet ik mij nog liever een dag

zonder eten voor dat de kinderen toch maar hunne dingen hebben, zo spreek ik en ik zal

altijd zo babbelen. (Frederick)

Voor een moeder die van voedselpakketten heeft moeten leven, is dit geen beeldspraak waarmee

ze wil zeggen hoe belangrijk onderwijs wel zou zijn maar een reële offerbereidheid. Als een

functioneel analfabete vader zegt dat de school belangrijk is om te leren lezen en schrijven, dan

weet hij waarover hij het heeft.

Va:En ik kan nu wel lezen, maar nog niet steeds schrijven, tegoei.

I:En daar heb je eigenlijk een beetje spijt van zo.

Va:Ja natuurlijk.

I:En wat zou je dan nu voor Samantha willen?

Va:Euh ja, dat Samantha steeds zo zal worden gelijk een ander meisje, dat ze later op haar eigen

benen kan staan. Als ze kan lezen en schrijven, en als het er kan inzitten dat ze kan studies

volgen, ja. O.k. dan.

I:Dus dan vind je de school wel belangrijk?

Va:Ah natuurlijk. (Samantha)

Na een hele vertelling over het jongste kind dat na de scheiding is geboren en dus onder het

hoederecht van de moeder viel maar nu geplaatst is omdat de moeder dakloos is, besluit de vader

als volgt.

Va:Ik heb het hem gezegd. Hij moet maar goed leren in de school dat hem...

I:Goed leren in school dat hij wat?
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Va:Goed leren dat hij later iets wordt. (...) Maar dan moet ge ook een diploma hebben he. (...)

Nee, voor onze Kurt moet dat heel anders zijn.

I:Dat moet heel anders zijn voor Kurt.

Va:Dat zal wel zijn, dat heb ik hem altijd gezegd. Hij zou graag boekhouding zo doen en handel

enzo. En dat heb ik hem gezegd, ik zeg: 'Dan zult ge moeten leren, he vriend.' Ik had op

mijn zestiende... (en vader begint te vertellen over hoe hij moest gaan werken van twaalf

jaar, hoe hij kansen heeft gemist en uiteindelijk door een arbeidsongeval werkloos is

geworden).

I:En ge wilt niet dat dat gebeurt bij Kurt?

Va:Nee nee. Kurt moet zijn, moet zorgen dat hij een diploma heeft. Hij kan het en hij zal er

moeten voor werken. (Kurt)

Met meer of minder woorden wordt het onderwijs door alle ouders belangrijk bevonden. De

eenstemmigheid van deze waardering is frappant. Dat zij hiermee geen lippendienst bewijzen

aan de gangbare opvatting dat onderwijs inderdaad zo belangrijk is, moge blijken uit hun

getuigenissen. Aan den lijve ervaren zij namelijk wat het betekent weinig onderwijs genoten te

hebben. Hun marginale positie staat niet zelden in rechtstreeks verband met het feit dat zij geen

diploma kunnen voorleggen. Daarom dat hun beste bedoelingen dit noodlottig verband willen

doorbreken: voor de kinderen moet het anders verlopen dan het hen is vergaan. Opnieuw zien

we dus de zingevende omkeringen van zaken die de gangbare sociologische verklaringen als

verklarende factoren binnenhalen.

Va:Ze hebben tegen mij gezegd, het schoolhoofd he, dat ik genoeg punten had voor voort te leren,

maar in die tijd moest ge betalen he.

I:Ja en het geld was er niet voor?

Va:Het was er niet.

Ma:Wij kregen ook een studiebeurs als we dat wouden he, maar ik mocht ook niet voortleren.

Onze pa heeft dat toen niet willen tekenen. 'Vertaler, dat kunt ge niet' (hiermee haalt

moeder de woorden aan van haar vader indertijd). En ik had 80 en 90 % voor Frans en

Engels en ik kon dat niet.

I:Hebt ge daar nog spijt van?

Ma:Ja, als ik daar... van tijd als ik daar op denk, dan heb ik daar spijt van, ja.

I:Ja. Zijn er zo dingen als ge ziet hoe dat het bij jullie is gegaan, dat ge zegt: 'Kijk, met ons

kinderen wil ik dat het anders is.'

Ma:Ja.

I:En wat voor zaken zo?

Ma:Ten eerste, dat ik niet mogen voortleren heb. Maar als het enigszins kan, financieel, dan mag

ze gerust voortleren. (Tamara)

I:En zo dat uw kinderen een diploma halen, vindt ge dat belangrijk?

Va:Ja, voor mij wel want ik heb geen één diploma behaald. Ik heb gene ene gehaald en ik kon

gene gaan halen. In onze tijd... dat bestond wel, maar wij waren voor dat we ons diploma

haalde(n), waren we al aan het werken (thuis waren ze met dertien kinderen, aan zijn
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veertien is vader gaan werken en met zijn vijftien zat hij in de koolmijnen).

I:En vindt ge dat nodig, een diploma? (...)

Va:Ik vind dat wel, voor de kadeeën (kinderen) na (nu) tegenwoordig, vind ik dat wel. Dat ze

wel een diploma... (onverstaanbaar).

I:Voor wat dan?

Va:Ik peins dat 'm voor elektrieker gaat.

I:Voor wat vindt ge dat belangrijk?

Va:Voor zijn stiel te leren, dat hij weet waar dat wie en wat gaande is. Ik zie dat toch niet meer

zitten nu zenne.

I:Hoe, wat ziet ge niet meer zitten?

Va:Als ze geen diploma hebben, zullen ze niet ver vooruit geraken. Want als ge nu

tegenwoordig hoort van werklozen daar en werklozen der... (Dimitri)

Het is echter niet enkel het eigen verleden dat reden is tot herwaardering van het onderwijs. De

ouders kijken ook naar de krappe arbeidsmarkt waarin hen geen plaats meer gegund is, een

arbeidsmarkt die steeds meer belang hecht aan een diploma. Zonder kan je niet meer aan de slag.

Daarmee komen ze tot de finale reden van hun waardering: school lopen om aan werk te raken.

Ma:Dat ik wel wil dat hij later zijn boterham verdient. Dat hij ergens een beroep kiest dat hij kan

zeggen: 'Ja, ik heb goed gekozen, ik heb werk.' (...) Is dat nu ergens in een garage of is dat

nu ergens daar of hetzelfde waar, van het moment dat die werk heeft is dat goed.

I:Dus die Beroeps, dat vind je echt wel belangrijk dat hij dat afmaakt?

Ma:Ja, ja. Omdat ik weet uit ervaring hoe dat ik zelf gevaren zijn. (Moeder heeft de school

verlaten vooraleer ze een diploma op zak had en heeft daar nu spijt over, zij is immers

werkloos). (Kim)

Ma:Ge moet kunnen eten, ge moet kunnen leven. Ik zeg: 'Ge moet kunnen schrijven, ge moet

met documenten kunnen omgaan.' Ik zeg: 'Als er iets is, moet ge dat allemaal betalen (en

moeder begint een hele opsomming). (...) Maar moeke blijft niet leven zenne.' Ik zeg:

'Diene van hierboven', ik zeg: 'Onze Lieve Heer komt halen.' Ik zeg: 'Dan ben ik een

godonneke (?) zenne.' (Dat) zeg ik tegen hem. 'Jamaar ja, allee moeke, gij gaat toch niet

sterven he (...) Blijft maar lang bij mij zenne', zegt hij. Ik zeg: 'Ja jongen, ik zal zo lang bij

u blijven totdat mama kan.' (...) Maar ik heb hem gezegd: 'Mama blijft niet leven.' Zijnen

boterham moet hij binnenkort toch verdienen. (Frederick)

De kinderen moeten een diploma halen om aan werk te raken, werk dat de ouders niet hebben.

Opdat zij zich zouden kunnen beredderen en op eigen benen gaan staan, want de ouders weten hoe

moeilijk het is een gezin op de been te houden. Als het onderwijs dat zou kunnen waarmaken

dan zou het al zoveel betekenen voor de kansarme ouders dat er niet veel anders verwacht wordt.

Net zoals bij de arbeiders gaat het om een utilitaire appreciatie, het onderwijs wordt gewaardeerd

omwille van zijn kwalificerende en allocerende functies. Slechts twee uitzonderingen laten zich

zien op deze regel, niet toevallig accidentele kansarme ouders die hun culturele herkomst van de

hogere middenklasse nog niet hebben afgelegd. Zij verwachten van het onderwijs iets meer dan
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een diploma.

Ma:Uw motivatie van 'ik doe dat graag, ik wil dat kennen en ik wil dat kunnen', dat dat veel

belangrijker is. Maar ik zou wel willen dat ze iets in handen hebben dat ze echt kunnen

zeggen van: 'Dat kan ik.' Niet zoals gelijk van die algemeen Latijn-Griekse (wat de

moeder moeten doen heeft), dat is in feite niks. (...) En euh ja, al worden ze kinderver-

zorgsters of wordt hij (de zoon) automechanieker of het kan mij eigenlijk niet schelen wat,

maar dat hij kan zeggen van: 'Dat kan ik en daar ben ik goed in.' (Ann)

Al kalven deze waarden van persoonlijke ontplooiing en zelfverwerkelijking wel af door de

precaire bestaansomstandigheden waarin men verzeild is geraakt. De initiële cultuur wordt dus

bijgesteld: hoe rijk die cultuur ook mag wezen, als men arm is, verdient men er geen cent mee.

Hoe marginaal de positie van de ouders ook is, allen willen het beste voor hun kinderen en het

onderwijs wordt gezien als één van de goede dingen die dit kan bewerkstelligen. Men verwacht

ervan dat het de kinderen een diploma en werk bezorgen kan, daarom wordt het dan ook

belangrijk bevonden. Er laat zich dus geen negatieve ingesteldheid merken ten aanzien van het

onderwijs, geen marginaal waardenpatroon, geen anti-schoolcultuur of wat dan ook. Hun

appreciatie van het onderwijs is zelfs zodanig conventieel dat een alleenstaande vader vanuit zijn

ervaringen het geijkte beleidsvocabularium hanteert om zijn waardering onder woorden te brengen.

Va:Wij hebben de kans niet gehad.

I:Gij hebt de kans niet gehad en gij zou nu...

Va:Ik zou graag hebben dat hij die kans... Ik zou graag hebben dat hij zijn best wilde doen en dat

hij later kan zeggen: 'Kijk, ik heb van vader mogen studeren en ik heb die resultaten

behaald.' Wat ik (de vader bedoelt zichzelf) niet heb kunnen halen. Dat zou ik wel

willen dat...

I:Ge zou willen dat...

Va:Ergens (dat) hij later een diploma heeft. (...) Die ik niet heb kunnen krijgen, ja. (...) Dat zou ik

zeer fijn vinden, maar... (Kevin)

Maar, er is inderdaad een maar: Kevin wil niet altijd mee en de omstandigheden zijn er ook niet

altijd naar. Kansarme ouders zijn namelijk niet altijd in de gelegenheid om op te komen voor het

belang van het onderwijs dat zij waarderen.

3.2. Onderwijs: te duur

Onderwijs wordt dus naar waarde geschat maar kunnen kansarme ouders er wel het geld voor

opbrengen? Normaliter zou dit geen probleem mogen wezen daar het primair en secundair

onderwijs kosteloos zijn en er een stelsel van studietoelagen is uitgebouwd voor de lagere

inkomenscategorieën. Dit beleid blijkt effectief in de zin dat geen enkel kind de toegang tot het

onderwijs ontzegd wordt omwille van de financiële problemen die er thuis bestaan: iedereen kan



Hoofdstuk 390

dus naar school gaan. Maar naar welke school er gegaan wordt, is wel onderhevig aan hun

bestaansonzekerheid. Gemeenschapsonderwijs kent een duidelijke voorkeur omdat de

bijkomende studiekosten er nu eenmaal lager liggen (Van Hooreweghe & Van Regenmortel, 1990;

Denys & Cossey, 1987). Regelmatig hebben de ouders het moeilijk daarin bij te dragen en

vragen ze uitstel van betaling. Dit moet beschamend zijn voor de ouders en ook de kinderen

zitten ermee verveeld.

Ma:Ik had zo bezig gezeten op die kostennota die ik van de school gekregen had he, dat is... allee,

ik weet niet meer van buiten, 4000 fr.

I:Dat is veel geld.

Ma:Ja boeken en zelfs de zeep wordt aangeteld dat ze in het werkhuis gebruiken. Onze Gunter

zegt: 'Ik ga mijn handen nogal wassen nu zenne.' (...) En nu kwam die van aardrijkskunde

nog eens af met een atlas en ik zo al gezegd: 'Godverdomme, wat een rekening is dat!' En

nu had hij er niet beter op gevonden als geen atlas te gaan halen. (...) Dan denkt hij: 'Ja,

ik ga dat hier niet pakken want dan gaat dat weer op die rekening komen en dat doet hij dan

voor ergens mij te sparen, voor niet te moeten betalen. Maar uiteindelijk heeft hij het toch

nodig en dan moet ik... (Gunter)

Uiteindelijk heeft Gunter zijn atlas gekregen. Bij Olivier zal het moeilijker zijn. Volgend jaar

zou hij graag voor kok leren maar de materiaalkosten van deze opleiding baren de moeder nu

reeds zorgen.

Met geld betaal je niet enkel de kosten, je participeert er ook mee aan een consumptiecultuur

waarin onderling opbod de regel dicteert. Ook kansarme gezinnen zijn aan deze dwang

onderhevig, wat maakt dat het voor hen soms belangrijker wordt zich de onnodige extra's te

veroorloven dan de nodige kosten te betalen. Permiteert men zich dergelijke statusgeladen

goederen dan koopt men zich psychologisch vrij van de financiële beperkingen en kan men doen

als iedereen. Bepaalde noodzakelijkheden komen hierdoor in het gedrang. Zo heeft Kevin geen

schriften of kaften omdat zijn abonnement voor 'Zonneland' net betaald is. Zijn vader maakt er

een punt van eer van dat zijn zoon meekan op schoolreis.

I:Is de school een financiële belasting? Kon je daar (werkloosheidsuitkering) eigenlijk mee

rondkomen om de kinderen alles te geven wat ze eigenlijk moesten hebben op school?

Va:Ja, daar heb ik geen problemen mee gehad (van de leerkracht hebben we vernomen dat Kevin

geen schriften en kaften heeft).

I:Ge vond dat zelf belangrijk eigenlijk dat de kinderen goed op school waren?

Va:Dat was voor mij het voornaamste eigenlijk he, dat ze niks tekort hadden, dat ze altijd... Een

voorbeeld: als de school op reis ging, dat ik de kinderen moest thuis houden, dat heb ik per

geluk niet moeten doen. (...) Ze zijn altijd mee kunnen gaan. Maar het kon het probleem

ook geweest zijn dat ik het niet kon en dan gingen ze de kinderen misschien uitlachen van:

'Kijk, ze mogen niet meegaan. Het gaat misschien niet.' (Kevin)

En zo gaat Kevin op schoolreis, hij zal er zijn kaften niet nodig hebben. De broer (Br2) van
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Cynthia zal echter niet kunnen meegaan op sneeuwklassen. Hij komt thuis met de uitnodiging en

zijn gemoed wordt geslingerd tussen wel willen en weten dat het niet kan. Zijn oudere broer

(Br1) mengt zich in de discussie.

Br2:Geld voor de sneeuwklassen: 12.000 zakken, 12.000 zakken.

Va:(Onverstaanbaar)

Br1:Ge zijt toch niet verplicht van mee te gaan.

Br2:Ik wil graag meegaan jongen, ik ben nog nooit in Oostenrijk geweest! (hij wordt driftig en

maakt zich kwaad)

Br1:Niemand niet van ons! Doe eens gewoon jongen. (...)

Ma:Die denken dat ik geld met hopen schijt, geloof ik. Hoe kunnen wij dat nu van die dop?

(moeder zegt dat hij het aan de leraars moet zeggen dat ze dat niet kunnen betalen)

Br2:Die kunnen ons toch niet helpen, niemand kan ons helpen.

Br1:Zeg jongen, ge moet dat maar begrijpen dat ons moeder dat niet kan betalen. Ge gaat dan

toch gewoon niet. Zeg, ge doet zo precies of wij... of dat gaat allemaal.

Br2:Als ik nu eens graag meega!

Br1:Ben ik vroeger ook nie mee geweest!

Br2:Ben ik nog nooit nie meegeweest. (Cynthia)

Voor zulke dingen is er thuis geen geld maar de kinderen gaan wel naar school. Of zij verder

zullen kunnen gaan en hoger onderwijs aanvatten is een vraag die zich nauwelijks stelt, slechts

twee jongeren bevinden zich in een studierichting welke doorstroomt naar het hoger onderwijs.

Mocht het ooit zover komen zeggen de ouders hun best te zullen doen om die studies te bekostigen.

Of dat zal volstaan lijkt ons twijfelachtig, de situatie is er niet van dien aard dat de armoede er

opgelost zal raken in de loop der jaren.
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3.3. Onderwijs: de bijkomstigheid van een belang

Kansarme ouders zeggen dat het onderwijs belangrijk is maar tussen woord en daad schuiven er

zich andere besognes die de zorg voor het onderwijs verstoren. Daarbij gaat het om heel wat

meer dan de studiekosten. Achtergrondsvariabelen zoals tewerkstelling, gezondheid, gezinssitu-

atie, onderwijsniveau of wat het ook weze, dringen zich op de voorgrond en de problemen die zij

met zich meebrengen gaan de scène bepalen. Kijk maar hoe het Mario en zijn moeder is vergaan.

Hélène was nog geen week van de schoolbanken of ze huwde. Mooie liedjes duren echter niet

lang, ook niet voor haar. Met negentien laat de zelfmoord van haar man haar verweduwd achter.

Ze kan geen aanspraak maken op een weduwepensioen en van armoede gaat ze terug naar huis,

bij de grootmoeder waar ze is grootgebracht. Bij haar ouders ligt het immers wat moeilijk: vader

was aan de drank en is jong gestorven. De stiefvader is wel aardig maar haar moeder wil Hélène

- die tenslotte nooit thuis is opgevoed - niet direct weer opnemen. Hélène trekt dus in bij de

grootmoeder en gaat op zoek naar werk maar vermits zij geen erkend diploma heeft, moet ze het

stellen met deeltijds werk als poetsvrouw. Ze leert een man kennen en haar leven lijkt een

nieuwe start te nemen. De dingen veranderen inderdaad: hij verlaat haar en ze staat er alleen

voor wanneer Mario geboren wordt. Vermits zij moet instaan voor een inkomen komt haar

zoontje terecht bij zijn overgrootmoeder die voor zover zij nog kan (overgrootvader is immers

zwaar ziek) de opvoeding van het kind op zich neemt. Mario gaat naar school en doet het be-

hoorlijk in het eerste en tweede studiejaar. Hélène krijgt het echter moeilijk: haar rug wil niet

meer zo goed mee, ze wordt werkloos en belandt uiteindelijk op het bestaansminimum. In het

derde leerjaar loopt het fout met Mario: zijn punten maken een vrije val, de relatie met de

leerkracht verziekt grondig en Hélène komt na een PMS-onderzoek naar de Marios capaciteiten

(waaruit blijkt dat hij het wel kan) tot open conflict met de school. Mario verandert van school

maar het betert er niet echt op, hij moet zijn vierde jaar overdoen. Zoals de vader in het niets

verdwenen is, zo komt hij na tien jaar uit het niets weer opdagen en ze trouwen. Mario verneemt

voor het eerst wie zijn vader is. Ondertussen zit hij in het vijfde en er valt geen huis mee te

houden, net zomin als er thuis iets valt mee aan te vangen. Mario wordt op vrijwillige basis

opgenomen in een dagcentrum. Hélène komt ondertussen op de invaliditeit te staan maar vermits

ze slechts deeltijds gewerkt heeft, krijgt ze ook maar een halve uitkering: met 13.000 fr. per maand

moet ze het stellen. Haar man verricht nachtarbeid maar is bij momenten werkonbekwaam en hij

wordt uiteindelijk werkloos. Tussen hen beiden vlot het ook niet meer zo best; er zijn

hoogoplopende ruzies. Zij wordt verweten lui te zijn in plaats van ziek, en hij weigert haar te

verzorgen ook al is ze bedlegerig. Mario wordt op aansturen van de leerkracht doorgesluisd naar

de 1B-klas, op een andere school waar hij goed wordt opgevangen. Financieel lopen de

problemen echter op, het gezin komt onder budgetbegeleiding van het OCMW. Maar de

achterstallige huur raakt niet afbetaald en ze worden uit het huis gezet. Hélène bezwijkt aan een

zenuwinzinking en komt in een crisis-opvangcentrum terecht; Mario en zijn vader trekken in bij

diens moeder. Mario wordt onhandelbaar, hij komt terug terecht bij het dagcentrum. Het PMS

adviseert hem naar het Buitengewoon Onderwijs voor Karaktergestoorden (type 3) maar Hélène

weigert pertinent; ze recupereert en slaagt erin alleen te gaan wonen met Mario. Vermits BO
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afgewezen wordt, komt er het besluit Mario zijn 1B over te laten doen met extra ondersteuning.

Zonder enige verbetering evenwel en om onduidelijke redenen wordt hij na enkele maanden van

school gestuurd. Er is sprake van Mario te plaatsen in een residentiële instelling. Men vindt

hem een andere school en de storm lijkt te luwen. Gedurende zijn proefperiode aldaar zet Mario

zich in al ervaart de klasleerkracht zijn gedrag soms als storend. Hélène verzucht opgelucht:

Ma:Momenteel, ik zal hout vasthouden, doet hij dus wel goed zijn best en euh ...

I:Gaat hij daar graag?

Ma:Ja, heel graag. Ik heb geen problemen meer voor die 's ochtends uit zijn bed te krijgen, niks.

(Mario)

En daarmee verwoordt zij ook wat voor haar belangrijk is wanneer het aankomt op het schoolgaan

van Mario: dat hij niet in het Buitengewoon Onderwijs terecht komt "omdat hij daar gewoon niet

hoort", dat hij naar school gaat en er kan blijven gaan zonder buitengekegeld te worden en - als het

God belieft - dat zijn punten niet in het rood komen. Opdat hij later dan - eventueel via deeltijds

onderwijs - een vak kan gaan uitoefenen. Onderwijs wordt dus belangrijk bevonden maar het

levensverhaal van het gezin mag ook duidelijk maken dat dit belang bij momenten bijkomstig

wordt. Relationele verwikkelingen, een tanende gezondheid, disciplinaire problemen, financiële

impasses en diens meer, elk heeft op één of andere wijze zijn weerslag op het functioneren van

Mario. Deze nefaste causaliteit beperkt zich evenwel niet tot de directe invloed maar laat zich

nog eens indirect voelen langs de ouders om. Want in plaats van dadelijk in te springen wanneer

het fout dreigt te lopen met het kind, blijven zij geparalyseerd door het teveel aan problemen

waarmee zij geconfronteerd worden. Er moet voor zoveel problemen een oplossing gezocht dat

men niet weet waar eerst gekeken en zo heeft men er geen oog meer voor hoe het loopt of

misloopt op school. De moeder van Gunter vertelt erover hoe zij erbij stond en naar de kinderen

keek toen het spaak liep met haar huwelijk.

Ma:Ja en ook agressiviteit he. Dat ze (de kinderen) me alle dagen zagen afslagen. Als een kind

dat ziet dan leren ze niet meer he. (...) Die kinderen doen misschien minder hun best.

Maar eigenlijk ik, op dat moment, had dat niet vast want ik zat zelf teveel in mijn proble-

men. Ik moest mezelf zien recht te houden voor de kinderen, dat ik eigenlijk hun

problemen niet meer zag. Allee, ik deed ze naar school, ze hadden propere kleren en ze

hadden eten, maar voor de rest kon ik... allee dat zag ik niet meer. Omdat ik al genoeg met

mijn eigen had voor er niet ten onder aan te gaan. En dus die waren emotioneel eigenlijk...

en ja, voor de rest van 't school op hun eigen aangewezen he. Alle twee he.

I:Ge had niet meer de kans om, allee het was zo...

Ma:Ja, ik zag dat gewoonweg niet, ja. Jawel, ze leren niet goed, ze zullen niet beter kunnen.

Maar ik kon die niet verder helpen. (Gunter)

Zij zag het niet: al is onderwijs belangrijk voor de moeder van Gunter, toen had ze zoveel aan het

hoofd dat zij van onderwijs geen kopzorg kon maken. Het wordt dan een bijkomstigheid naast

andere besognes, belangrijk inderdaad maar misschien minder urgent. Van buitenaf bekeken -

bijvoorbeeld vanuit het standpunt van de school - laat zich dan een desinteresse vermoeden die het



Hoofdstuk 394

belang van onderwijs ontkent. Maar daarmee blijft men blind voor de verwachtingen van de

ouders en de kansarme context waaruit deze vermeende attitude tot stand komt. De ouders zien

het anders, hun instabiele levensomstandigheden verplichten hen ertoe op momenten dat het

wankel evenwicht uit balans raakt een 'crisishuishouding' te voeren waarbij gepoogd wordt een

oplossing te geven aan de problemen van voortbestaan en overleven. De prioriteiten worden

daarbij gedicteerd door de onvoorspelbare gang van zaken en bij momenten kan het allemaal

teveel worden, een teveel dat het onderwijs tekort doet. Er kan nog enkel voor gezorgd "dat zij

naar school gaan, propere kleren hebben en te eten krijgen", zoals de moeder van Gunter het zegt.

Maar daar blijft het dan ook bij.

Onderwijs wordt dus belangrijk bevonden door de kansarme ouders, daarin verschillen ze

geenszins van andere ouders. Net als bij de arbeiders is de manier waarop men daartoe komt en

zijn de redenen waarom identiek. De waardering die daaruit volgt, is evenwel specifiek; vaak

verkeren kansarme gezinnen niet in de gelegenheid om deze woordelijke waardering daadwerke-

lijk inhoud te geven. Dat is één, er zijn echter nog andere elementen die hun waardering bepalen.

3.4. Een utopische waardering

Het onderwijs wordt belangrijk bevonden, al houden vele ouders zeer negatieve herinneringen

over aan hun schooltijd.

I:Hoe is dat bij u geweest mevrouw?

Ma:Hm,... hm (moeder trekt grimassen, kijkt naar haar man, begint te prutsen met haar vingers en

lacht uiteindelijk).

I:Ge begint te lachen.

Ma:Oei, dat worden zware problemen hier. Ik hoor het al, moet ge dat ook weten allemaal...

amai (...) Dus die school dat is eigenlijk niet mijn hobby geweest. (Carl)

I:Dat pensionaat waar ge zat, wat hebt ge daar gedaan?

Ma:Vanalles, gekuist ??? (onverstaanbaar) daar moest ge niks doen als werken, werken moest ge

daar doen. Kuisen en alles heb ik daar gedaan.

I:Ge hebt daar weinig geleerd dus?

Ma:Ik heb daar niks geleerd, altijd kuisen (moeder is tot haar zestien naar school geweest maar

kan niet schrijven). (Cynthia)

Daarbij gaat het niet enkel om schoolmoeheid zoals bij de arbeidersouders. Vaak komen er ook

pijnlijke herinneringen boven waaruit blijkt dat leerkrachten hen viseerden, achterstelden en niets

bijbrachten. Ook analfabeten hebben immers school gelopen maar ze hebben er weinig geleerd.

De vader van Stefan kan erover meespreken.

Va:Wat zeggen ze? Weer een achterlijke (...) en zo worden ze achteruit geduwd he. Bij mij

vroeger in den tijd was dat ook zo. Ik leerde niet goed en we zaten dan met 25-30 man, ge
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wordt achteruit geduwd langs alle kanten. (Stefan)

Kansarme ouders hebben in hun levensloop het falen ervaren van het onderwijs, niet enkel de

analfabete ouders maar ook zij die wel een diploma hebben behaald maar toch niet uit werken

kunnen. De school heeft voor hen tot niets gediend. De overigen die het zonder diploma

moeten stellen weten wat dit tekort betekent maar zij weten niet wat het onderwijs dan wel

bewerkstelligen kan. Enkel in negatieve en niet in positieve zin hebben zij het belang leren

kennen van het door hen gewaardeerde onderwijs. Geen van de ouders heeft dus enige ervaring

van de emancipatoire potenties van het onderwijs.

Voeg daarbij de vele problemen die samengaan met het schoollopen van de kinderen. Deze

mogen niet onderschat. De meeste kinderen gaan niet graag, hebben moeilijkheden en kampen

met leerachterstanden of leerjaarachterstanden wat maakt dat zij langer moeten schoollopen om

een diploma te halen dan de leerplicht voorschrijft. Geeft men zich rekenschap van al deze

elementen, dan begint men zich vragen te stellen omtrent hun waardering van het onderwijs.

Niet dat deze geveinsd zou zijn maar in al haar oprechtheid komt zij wel in het ijle te hangen.

Wanneer zij door generlei positieve ervaring wordt onderbouwd, ontvalt haar het noodzakelijke

realisme en berust zij voornamelijk op de hoop dat het hun kinderen beter zal gaan. Deze hoop

klinkt telkenmale tussen de zinnen door: "En dan heeft hij gewoon naar het Beroep gegaan en

voor het moment - ik ga hout vasthouden - gaat het heel goed" (Kim); "Ik zou graag hebben dat hij

die kans... ik zou graag hebben dat hij goed zijn best wilde doen (...) Dat zou ik zeer fijn vinden,

maar..." (Kevin); "(Zucht) Ik probeer het, ik zal proberen (...) Afwachten he." (Peter); "Het is te

hopen dat hij er iets voortbrengt dat hij voor het één of het ander kan geleerd krijgen. Dat weten

we op voorhand niet he." (Stefan).

Alsof de ouders schietgebedjes prevelen die de angst voor het ongeluk proberen te bezweren. En

deze angst gaat in tegenstelling tot de hoop meestal wel terug op ondervinding, zij kan dus niet

ongegrond genoemd worden temeer dat het zich bij vele kinderen laat aanzien dat de dingen een

verkeerde wending nemen. Tegen beter weten in hopen de ouders echter dat het onderwijs hun

beste bedoelingen zal waarmaken, alsof het een droomfabriek is.

3.5. Of een noodlottig realisme

De waardering van het onderwijs door de kansarmen is een kwetsbaar utopisme dat dikwijls de

reële feiten niet onder ogen durft te zien. Kijkt men enkel naar de feiten dan blijft er immers

maar weinig hoop over, enkel een cynische werkelijkheid. Bij Cynthia kwamen we meermaals

terug op het belang van onderwijs, de ouders onderschrijven het maar maken er maar weinig

woorden aan vuil. Ze zeggen dat het moet, zondermeer. Tot het spijbelen van Cynthia ter

sprake komt.

Ma:Dat mag niet he, brossen he. Ze moet naar school gaan. Ge zou last krijgen met uw

kindergeld en alles. Dat is waar he. Ah ja, dat mag niet meer he. Nu zijn ze daar mee

bezig he, hoge mannen he, grote mannen he, van op televisie. (Cynthia)
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Is het onderwijs dan maar goed voor het kindergeld? Wel, als het schoolgaan van de kinderen

enkel maar problemen meebrengt, als men zelf negatieve herinneringen overhoudt aan zijn

schooltijd, als men niet heeft leren lezen, rekenen en schrijven op de schoolbanken (de moeder

van Cynthia is analfabeet), als men zelf heeft ervaren dat scholing niet uitgeeft op tewerkstelling,

en als de karige uitkering van de man het gezin veroordeelt tot armoede dan getuigt zulk een uit-

spraak van meer realisme dan het fragiele utopisme van daareven. Het kindergeld is immers het

enige waaraan men merkt dat het onderwijs tot iets dient. Dergelijke depreciatie van het

onderwijs mag echter niet veralgemeend maar zij toont wel hoe wrang de generatiearmoede wel

kan zijn. In deze milieus laat het faïet van het onderwijs zich het duidelijkst merken en er

ontwikkelt zich dan ook een armoedecultuur die het onderwijs waardeert voor wat het direct weet

te bewerkstelligen en te verbeteren aan de kansarme conditie van de gezinnen, en meestal is dit

weinig meer dan het kindergeld.

De meeste ouders verkiezen echter utopisme boven wrang realisme maar bij gebrek aan ervaring

waarom het onderwijs dan wel belangrijk is, heeft dergelijke waardering iets kwestbaars. Zij kan

maar moeilijk stand houden wanneer het schoolgaan problemen met zich meebrengt, zij heft zich

zelfs ten dele op wanneer de kinderen niet meewillen. Zo mag blijken wanneer de

onderwijsalternatieven ter sprake komen. Onderwijs wordt zoals gezegd gewaardeerd als

functionele springplank, 'opdat de kinderen hun kost zouden kunnen verdienen'. Maar als het

niet vlot op school en er zich heel wat problemen stellen, dan blijkt de springplank een hindernis.

Aldus wordt er een uitweg gezocht en gevonden via het 'deeltijds leren' en het 'leercontract'.

Verschillende ouders zijn 'realistisch' genoeg om deze mogelijkheid al te voorzien: in nl. zes van

de vijftien gezinnen (de vier BO-kinderen niet meegeteld) wat heel wat meer is dan de twee arbei-

dersgezinnen. Ook de kinderen spelen met de idee.

K:Die mogen, in 't vierde mogen die vier dagen thuis blijven om te gaan werken, zo bij iemand

gaan repareren. Dus één dag school en vier dagen thuis bij iemand werken.

I:Op leercontract, zoiets?

K:Ja. Bah, het school mocht voor mij niet bestaan.

I:Dat is vooral... waarom is dat vooral dat jij niet zo graag naar school gaat?

K:Moeilijke dingen. (Peter)

De aantrekkingskracht van deze scholingsalternatieven is dat men niet meer naar school moet:

men kan als het ware een stap overslaan in de voorwaardelijke keten (wil men werken dan dient er

een diploma gehaald, wil men een diploma dan zal men moeten studeren). De jongeren

bevrijden zich aldus van die "moeilijke dingen" en het feit dat ze wat verdienen sterkt hun

overtuiging dat het ook zonder onderwijs kan. Omdat voltijds schoollopen zoveel tramelant met

zich meebrengt, wordt het alternatief dus rooskleuriger ingeschat. Misschien wel rozer dan de

werkelijkheid gekleurd is: waar een arbeidersvader het afdoet als een middel om goedkope

werkkrachten te winnen daar zegt een kansarme stiefvader dat het gegeerder is bij de werkgevers,

want zij die het met hun handen hebben geleerd, kunnen het beter dan zij die het uit de boeken

halen. Hijzelf is evenwel een tekenend voorbeeld dat dergelijke scholingsalternatieven niet
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zonder risico's zijn: hij liep leercontract maar spijbelde de theoretische vakken want die waren te

saai, met zijn achttien liet hij alles vallen want het moest niet meer. Hij kon eindelijk werken

gaan en geld verdienen om te kunnen uitgaan, toen begreep hij nog niet dat je eerst een diploma

nodig hebt om geld te verdienen (William). Dat zegt hij nu, nu het inderdaad te laat is. Desal-

niettemin brengt dit 'te laat' een retrospectieve herinschatting van het onderwijs teweeg waardoor

het opnieuw belangrijk bevonden wordt. Daarmee komen we weer uit op de zingevende

omkeringen van de eigen ervaringen zoals ze zijn aangehaald bij de aanvang van deze paragraaf.

3.6. De kinderlijke waardering

Bij de kinderen hoor je wel eens een herhaling van wat de ouders hen voorhouden, maar het

eventuele besef dat onderwijs belangrijk is, kleurt maar in beperkte mate hun beleving. Hun

welbevinden wordt in de eerste plaats bepaald door de dingen die hun leefwereld uitmaken.

Va:Goed leren dat hij later iets wordt.

I:En ben je dat van plan Kurt?

K:Ja, ja. Want als ge later geen diploma hebt dan hebt ge geen werk ook niet. Ofwel ja, als ik

later een winkel kan uitbaten, ja dan gaat het wel iets met computer zijn want ik weet toch

in het jaar 2000 is alles met computers (Kurt is verslingerd aan computerspelletjes).

I:Ja.

Va:Maar dan moet ge ook een diploma hebben he.

K:Ah ja. (Kurt)

I:Vind je het ook belangrijk om naar school te gaan?

K:Niet zo belangrijk.

I:Neen, wat denk je dat je zou kunnen doen met de school?

K:Werk vinden later.

I:Denk je dat je daar een diploma voor nodig hebt of vind je ook zo wel werk?

K:Ja, want ze vragen meestal met een diploma.

I:Maar dat vind je niet zo belangrijk?

K:Neen.

I:Wat vind je nu wel belangrijk eigenlijk?

K:Van de school?

I:Of van andere dingen. Wat vind je belangrijk, misschien de voetbal of misschien, euh...

K:Dat mijn voetbalschoenen gekuist zijn euh, of als er iets aan mijn fiets is, (dat) maken. (Kim)

Vermits het welbevinden de dingen hun belang toekent, kan deze houding omslaan in een verzet

tegen het onderwijs en een depreciatie van zijn functies. Het staat hen tegen en vanuit deze

antipathie ontstaat het gevoel dat de school hen tegenhoudt, hen vastzet als het ware.

K:Ja, ik haatte de school soms wel eens.

I:Toen al?

K:Nee, nee. Nu soms haat ik dat wel.
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I:Ja.

K:De school moest niet bestaan vind ik, direct werken (...) anders moet ge veel studeren, den hele

avond zo. (Peter)

K:Ah ja, als ik er niet door ben, dan moet ik in de B-klas (over)zitten (of wat waarschijnlijker is,

naar het BO doorverwezen worden) en dan krijg ik mijn diploma van het lager niet.

I:En vind je dat erg?

K:Ja, dan kan ik later geen beroep doen.

I:Dus eigenlijk...

K:Ik denk dat ik geen beroep ga doen.

I:Gaat gij geen beroep doen? Wat gaat gij dan doen?

K:Niks, huishouden.

I:Ja? Hebt ge dan geen zin om een beroep te doen?

K:Neen, mijne man doet dat wel.

I:Ah, dan moet ge nog een man vinden.

K:Ja, als ik een man heb. Als ik geen man heb, ja dan moet ik wel werken.

I:Jamaar, als ge... ge vindt... Ge gaat toch pas binnen een paar jaar een man vinden? En als ge

nu niet studeert, dan hebt ge uw diploma niet.

K:Ja, als ik dat niet heb en ik vind geen man, ja dan heb ik pech he.

I:Dat zal wel zijn.

K:Dan geeft mijn moeke mij wel geld als ze nog leeft he (zoals haar alleenstaande moeder ook

financieel ondersteund wordt door de grootmoeder). (Tinny)

Bij zo'n negen jongeren kan er sprake zijn van een gelijkaardig verzet, slechts drie uitzonderingen

trekken zich op aan het onderwijsproject (de overige zeven zitten zowat tussen de twee groepen

in). Niet toevallig hebben twee van deze geëngageerden geen leerjaarachterstand opgelopen in

hun lagere school-loopbaan (de derde is net overgegaan van het BO naar het BSO). Omgekeerd

laten de aangehaalde tekenen van wat we enigszins eufemistisch schoolmoeheid zullen noemen,

zich het meest merken bij de jongeren die al eens één of meerdere jaren hebben overgedaan. Dat

juist zij diegenen zullen zijn die het langer moeten doen dan hun achttien, toont nog maar eens de

kwetsbaarheid aan van de ouderlijke betrachting hun kinderen een diploma te bezorgen.

4. De kloof tussen school en gezin

Kansarme ouders achten het onderwijs van hun kinderen van grote betekenis. Daarmee

waarderen ze evenwel iets wat ver van hun leefwereld staat. Zijzelf hebben niet lang school

gelopen en die paar jaren hebben tot niets gediend want maar weinigen hebben toegang gevonden

tot de arbeidsmarkt. Zoals ze geen weet hebben van zijn emancipatoire mogelijkheden, zo ook

zijn ze helemaal onbekend met het onderwijs en zijn vernieuwde structuren. Voor hen zijn de

leergangen ondoorzichtig en de leerstof blijft een gesloten boek. De taal van de school is hen

meestal vreemd. De cultuurparticipatie die ze erop nahouden strookt niet met het ideaal-beeld

dat het onderwijs voor ogen staat. Hun sociale relaties brengen hen niet in contact met deze
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vreemde onderwijswereld. Ook tegenover het onderwijs staan ze dus in een marginale positie.

Daarmee zijn school en gezin werelden van verschil. Zo was het bij de arbeiders maar zo is het

zeer zeker bij de kansarme ouders. Hun cultuur verschilt, de waarden, normen en praktijken

liggen er anders en dat zal zich laten merken op tal van punten.

4.1. Onderwijsondersteuning en -begeleiding

Vanuit de waardering van het onderwijs erkennen kansarme ouders dat het belangrijk is het

schoolgaan van de kinderen te begeleiden en te ondersteunen. Zonder dat er hen hierbij veel

voorbeelden voor ogen staan, helpen ze daarom bij het huiswerk en de lessen of ze proberen het

toch. Ze willen alvast dat het gebeurt.

Va:Ah, die (de zussen van Kurt, BSO-leerlingen) zitten er nu ook meer achter he. Ook dat ze

zeggen: 'Vriend, als ge niet gaat beteren dan gaat ge weten wat dat ge later kunt doen:

werken gaan en geen werk vinden.' En euh, ja.

I:Ja, ja. Wat zegt gij daarop?

Va:Ja, ik zit er altijd op te drukken dat hij moet leren. (Kurt)

Va:'Ik kon mijn huiswerk niet maken', zei hij (zoon Stefan). Maar toen heeft het er 's

anderendaags gestoven. Ze moeten niet liegen he. Als ze huiswerk hebben, moeten ze

hun huiswerk maken he. Bij mij is dat zo. Ik ben lomp (vader is analfabeet), maar

daarvoor moeten die kinderen niet lomp worden he. (Stefan)

Maar tussen woord en daad ligt er een hele afstand. Door ouderlijk onvermogen en kinderlijke

onwil is men vaak niet in staat de woorden waar te maken. De kinderlast weegt zwaarder dan bij

de arbeiders (gemiddeld 3,6 kinderen per gezin) terwijl het pedagogisch draagvlak minder gewicht

aankan (namelijk zeven eenoudergezinnen en zeven 'afwezige aanwezige ouders'). De woonst

mist meestal de accomodatie om de kinderen rustig het huiswerk te laten maken en de lessen te

leren. Hoe het er thuis bij Cynthia aan toe gaat, daarover hebben we het al gehad (cfr. 2.3.). Bij

Ann zijn ze met vijf kinderen. Het is 16u30, iedereen is in de huiskamer en de boeken kunnen

bovengehaald. De twee jongsten worden zoet gehouden door de t.v. aan te zetten, (de alleen-

staande) moeder is bezig met Klaartje die nooit haar huiswerk wil maken (geruzie, geroep, moord

en brand), broer leert luidop een liedje en Ann schuift haar schriften tussen de stapels wasgoed die

op tafel liggen. Met één oog kijkt ze naar t.v., met één oor luistert ze naar haar broer en met de

andere twee probeert ze te doen of er niks aan de hand is. Iets analoogs bij Sofie: de interviewer

is aan de praat met beide ouders, Sofie en een oudere zus die haar vrijer meeheeft. Met zijn

zessen praten ze door elkaar terwijl de t.v. opstaat, terwijl de papegaai vrij in het rond vliegt, de

twee honden aan het vechten zijn, de drie parkieten kwetteren en... ergens in een hoekje zit kleine

zus met een boekje het toneelstuk Frans van buiten te leren. Na een tiental minuten ondervraagt

Sofie haar: ze kent het volgens grote zus. Maar niemand kan hun erbarmelijke uitspraak corrige-

ren, niemand kan haar uitleggen wat 'ils font du vacarme' betekent. De ouders kunnen maar

zelden helpen want ze weten het zelf niet. De meesten hebben een onderwijspeil lager dan dat

van de kinderen, enkelen hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen.
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4.1.1. Ouderlijk onvermogen

Ma:Ik probeer.... want met vier kinderen, het is. Ik wou het juist zeggen, als ge er alleen

voorstaat, dat is niet gemakkelijk.

I:Ja.

Ma:Ik zal ook zeggen... ik probeer ze te helpen met huiswerk. Maar dat is ook iets... dat kunt ge

volgen, het eerste, het tweede jaar. Maar eens het derde, dat zeggen de leerkrachten zelf,

is het moeilijk zenne om die kinderen nog echt te helpen. (...) Hij (zoon Olivier) vraagt

ook niet veel omdat ik ook altijd zeg... Ge kunt niet altijd volgen, hetgeen ze nog nu

allemaal leren in de scholen, ge kunt dat niet meer zo mee volgen. (Olivier)

I:En vraagt ze soms iets?

Ma:Ja... nee, nee, ze vraagt aan hem (vader, hij is tot zijn veertien naar school geweest) wat ze

moet doen. Dikwijls dingen die ze niet kent, dan vraagt ze aan hem een paar dingen. Ik

niet, want ik kan niks van 't school, ik. Ik ben geen slimme, ikke. Ik ben nooit geen

slimme geweest, ikke.

Va:Jamaar, ge moet toch efkens nadenken... want wat ze tegenwoordig tegenover vroeger. Dan

moet ge godverdomme goed nadenken op sommige dingen (Cynthia zit in het BLO, type 1).

(Cynthia)

Bij ouders die functioneel analfabeet zijn, blijken de rollen zelfs om te keren. Zo leert de vader

van Samantha via het tweedekansonderwijs lezen en schrijven; thuis oefent hij zich.

I:En als ge dan thuis naar een boek pakt, wat voor een boek pakt ge dan?

Va:Ja, euh. Dan pak ik normaal gezien de boeken van Samantha (lachje).

I:De boeken van Samantha, de schoolboeken ofzo?

Va:Ja, de schoolboeken die ik dus probeer, van die af en toe tussendoor te lezen (Samatha zit in

het BLO, type 1). En af en toe, tussendoor de Streekkrant ofzo, als ge dat kent?

(Samantha)

Wat buitenstaanders echter niet kennen en zich moeilijk kunnen voorstellen, is het ouderlijke

onvermogen om de kinderen effectief te ondersteunen. Onwetend omtrent de mogelijkheden van

de ouders laat de leerkracht van Samantha zich ontvallen: "Van thuis uit is daar weinig hulp,

weinig reactie. (...) Ze zien niet naar haar om". Er is inderdaad weinig hulp maar dit mag niet

geïnterpreteerd als onverschilligheid. Er is wel degelijk de wil om te helpen en wanneer het in

hun vermogen ligt wordt er bijgesprongen. Zo leert vader Samantha koken:

Va:Dan blijf ik erbij staan en dan zeg ik: 'Samantha, awel ja, ge moet, awel ge moet dees in de

braadpan doen en ge moet er dat bijdoen.' Enzo, al die dingen en dat gaat wel, samen met

papa leren koken. (...) Dan probeert ze dat stillekens aan te leren zogezegd. Awel ja, van

op haar eigen benen zo stillekens zo leren staan he, voor later.

I:Dat vind je precies wel belangrijk zo. Het is de school maar het is ook het huishouden dat ze
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moet kunnen.

Va:Awel ja. Als ze natuurlijk later huwt, awel ja. Dat ze dat kan he. (Frederick)

Dit bij wijze van voorbeeld dat de ouders wel degelijk begaan zijn met de toekomst van hun

kinderen en hen iets willen bijbrengen, als het tenminste in hun vermogen ligt. Maar vermits hun

onvermogen zo groot is om daadwerkelijke onderwijsondersteuning te bieden, laat zich daar

weinig van zien voor buitenstaanders. Leerkrachten beschouwen het vaak als een teken van

onverschilligheid of desinteresse en aldus komt hun interpretatie haaks te staan op de intentie van

de betrokkenen.

Zoals hierboven blijken mocht, hebben arbeidersouders te kampen met een analoog probleem

maar helemaal hetzelfde is het niet. Het kansarm onvermogen is immers groter. Het hoeft niet

gezegd dat er een verschil blijft tussen niet kunnen rekenen en op een andere manier tot dezelfde

uitkomst komen. Daarenboven weten de arbeiders een mouw te passen aan hun onvermogen.

Zo wordt een buur, collega of geschoold familielid ter hulp geroepen of men gaat finaal de school

of het PMS om bijstand vragen. Er is m.a.w. een sociaal kapitaal aanwezig en een voldoende

zelfzekerheid, deze worden te baat genomen en dat maakt juist het verschil uit. Kansarme

gezinnen daarentegen zitten gekneld in een sociaal isolement dat hen niet in de gelegenheid stelt

dergelijke creativiteit aan de dag te leggen. Wie geen werk heeft, kent geen collega's. Wanneer

de buren 'die daar' met de nek aankijken vraag je hen niet om hulp. Familieverbanden zijn vaak

verbroken en de bestaande contacten brengen meestal geen hoog geschoolde in de nabijheid.

Wanneer er geen telefoon is, kan er niet gebeld naar klasgenoten. Op eigen initiatief te rade gaan

bij de school of het PMS gebeurt maar zelden en is voor de betrokkenen dus lang niet evident.

Deze bevindingen kennen natuurlijk een paar uitzonderingen. Zo krijgt Tinny hulp van de groot-

moeder en hebben de moeders van Ann en Gunter al lang contacten aangeknoopt met het PMS.

Maar niet toevallig gaat het hier om accidentele kansarmen, wiens mogelijkheden om te verhelpen

nog niet helemaal aangetast zijn door het sociale isolement waarin de andere gezinnen verzeild

zijn geraakt. Wat doe je eraan? Zo dadelijk mag dit blijken.

4.1.2. Kinderlijke onwil

Anderzijds geeft de buitenstaander zich dikwijls geen of onvoldoende rekenschap van de onwil

van de kinderen. Ze hebben al lang genoeg op de schoolbanken stil moeten zitten, nog eens

huiswerk maken en lessen leren is hen teveel. Voor de ouders is het dan ook niet makkelijk hen

aan het werk te zetten.

Va:Ik zeg altijd: 'Herhaal dagelijks u les.'

K:Maar papa. Als ge dat kent, dan moet ge dat toch niet herhalen. Dat is toch stom. Dan kan

je toch beter van den dag genieten in plaats van te zitten leren. (Sofie, zij zit in een

zwakke B-klas en is net niet naar het BO verwezen)

Ma:Ge kunt wel zeggen van: 'Ge gaat u voor uw boeken storten.' Maar als ze (de dochter Tinny)

niet wou... en wat ze dan had, dan kreeg ze dikwijls van die hysterische buien enzo, en dan
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was dat echt vechten tegen vechten. Dat was vrij moeilijk. (Tinny)

Niet dat alle kinderen moeilijk zijn maar makkelijk is wel anders. Slechts uitzonderingen gaan

niet tekeer tegen het leren. Waar arbeidersouders deze onwil breken of proberen te breken door

de ouderlijke verwachtingen een verbond te doen sluiten met de schoolse vereisten, daar laat zich

bij de kansarme gezinnen geen overeenkomst zien van dien aard. Aldus komen hun kinderen ook

niet knel te zitten tussen thuis en school en is er ook maar weinig druk om te zwichten voor de

overmacht van twee tegen één. Later komen we hierop nog meermaals terug, laten we voor-

alsnog de draad terug opnemen: hoe geven deze ouders onderwijsondersteuning?

4.1.3. Het resultaat

Wanneer ouderlijk onvermogen en kinderlijke onwil opgeteld worden, gaat de onderwijsonder-

steuning er als volgt uitzien. In een aantal gezinnen komt het tot een rituele opvoering van het

klassieke rollenspel waarbij het kind huiswerk maakt en lessen leert terwijl de ouders daarbij

helpen. Zolang geen van beide partijen uit haar rol valt, kunnen zij tegenover elkaar de schijn

ophouden dat alles goed gaat. Het is een schrijnende illustratie van 'wel weten dat' maar 'niet

weten hoe'.

I:Leren doe je niet graag?

K:Nee, maar als ik iets niet begrijp of ik moet het echt kennen voor een toets, dan herhaal ik dat

wel.

I:Begrijp je het dan?

K:Ja, echt begrijpen niet... maar het zit er dan toch een beetje in.

I:En als je het dan nog niet helemaal begrijpt, wat doe je dan?

K:Uitleg vragen aan de meester. Zelfs tijdens de test, als ik het niet goed begrijp. (Sofie)

I:En zoudt ge bijvoorbeeld graag hebben dat uw ouders u helpen met uw huiswerk?

K:Soms wel.

I:En doen ze dat dan? (...)

K:Meestal toch. (...) Maar soms ook niet, omdat ze er niet aan uit kunnen.

I:Ja tuurlijk, het is ook allemaal niet zo simpel he.

K:Nee. (Ze) terug naar school sturen, maar ik denk niet dat ze dat willen.

I:Dat denk ik ook niet.

K:En dan alleen maar voor ons. Soms is dat wel plezant, alleen op ons kamer en dan gewoon

rustig studeren. Dus toen we klein waren... sommige dingen wist onze papa dan en dan

was het... dan helpte hij mij, maar het was altijd fout. En dan had ik altijd, soms nul op

tien. 'Dimitri, hoe komt het dat ge zo'n slechte punten hebt? (zoon imiteert zijn vader)'

'Jamaar pa, dat hebt gij toch gemaakt!' 'Ah ja, dat is waar, maar ik zal me er niet meer mee

moeien (zoon neemt weeral de rol van vader over).' En dan de volgende dag: 'Papa, ik heb

huiswerk...' Zoep, terug (zelf) herbegonnen. De volgende dag: vijf (op tien). Ik ben al

iet hoger. Dat vond ik soms wel plezant. (Dimitri)
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De vader van Dimitri wil dus wel maar hij kan het niet en daarmee valt hij door de mand. Vaak

zijn het echter de kinderen die niet willen. Als het onvermogen van de ouders alsmaar opbotst

tegen de onwil van de kinderen, gaan uiteindelijk de beste bedoelingen teloor en wat er

overblijft is frustratie.

Ma:Allee ja, ik word kwaad. Ik ken daar zelf al niet veel vanaf en dan: 'Ja mama en wat is dat?'

En dan vraagt die altijd zo'n dinges waardat ik geen antwoord op weet en dan word ik zelf

kriekel he. (...) Dus als hij komt vragen, ben ik stommer als hij maar ik wil hem wel duide-

lijk maken van: 'Ge moet ervoor leren, want zo zal het er niet inkomen.' (...) 'Ja zeg moeder!

(moeder neemt de rol van de zoon over)' Ik zeg: 'Het is maar dat ge het weet he.' 'Maar zeg,

wat zegt gij nu allemaal! (moeder neemt weerom de rol van de zoon over)' Dat is precies

of ik spreek latijn, zo he. Dat begrijpt hij niet. En ik tracht hem dat zo altijd in te

pompen he, maar het is toch... Ge moet dat altijd opnieuw en opnieuw en opnieuw

zeggen.

I:Ja, het is een beetje een dovemansgesprek.

Ma:Ja, ja, en elke keer staat hij daar met zo'n ogen van: nu is ze haar weer aan 't kwaad maken, zie,

voor wat nu weer? Zo he, en dan zie ik dat zo op die uitdrukking en dan word ik zeker

kwaad he. Zo van, allee: 'Voor wat sta ik hier nu?' En op den duur (zeg ik): 'Trekt uw

plan ermee!' En dan ben ik weg he. (Gunter)

"Trekt uw plan ermee", "ik zal me er niet meer mee moeien": het is gezegd en heel wat kansarme

kinderen moeten inderdaad hun plan trekken zonder dat de ouders er zich mee inlaten. Maar dit

indifferentie noemen, zou ingaan tegen de intenties van de ouders en hun vergeefse pogingen. Er

bestaat evenwel een alternatief: de onderwijsondersteuning en -begeleiding kan overgenomen

worden door andere instanties die beter bij machte zijn deze daadwerkelijk invulling te geven.

Het gaat dan om schoolopbouwwerk of huiswerkklasjes opgezet door particuliere

kansarmoedewerkingen of OCMW, om hulp van thuisbegeleidingsdiensten, dagcentra en

instellingen. Weten deze het vertrouwen te winnen van de kansarme gezinnen dan treden deze

hulpverleners als het ware op als de verwerkelijking van de beste bedoelingen die de onmachtige

ouders hebben maar niet kunnen waarmaken. Deze ondersteuning kan gaan van geregeld advies,

over dagelijkse begeleiding van het huiswerk en de lessen, tot een doorgedreven individuele

'coaching'; telkenmale met contactname en bemiddeling naar de school toe. Bij zo'n negen

jongeren is of was er dergelijke externe begeleiding maar dit ongemeen hoge cijfer kan zeker niet

representatief genoemd voor de grotere groep. Het zijn immers juist deze initiatieven die door

het onderzoek aangewend zijn om toegang te verwerven tot de kansarme gezinnen, met een verte-

kening als onvermijdelijk gevolg. In de meeste kansarme gezinnen maken onbeholpen

onvermogen en onverholpen onwil dus de realiteit uit van de onderwijsondersteuning en -bege-

leiding.

Blijkbaar kunnen scholen daaraan maar weinig veranderen. In slechts vier gevallen nemen ze de

noodzakelijke begeleiding en ondersteuning op zich. Deze scholen kennen de thuissituatie en

hebben een voldoende vertrouwensrelatie met de ouders om iets te verhelpen aan hun schoolse

deficit. Zonder de zekerheid dat er effectief iets veranderen zal, vraagt dergelijke begeleiding en
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ondersteuning evenwel meer dan wat extra inspanning van de leerkrachten. De lerares van

Olivier gaat telkens als hij niet op school is komen opdagen, bij hem thuis aankloppen om de

jongen bij te werken. De klasleerkracht van Tinny geeft haar bijlessen wiskunde, achter de rug

van de lerares wiskunde omdat het tussen haar en Tinny helemaal niet vlot. De leerkracht van

Kevin heeft er bij de aanvang van het schooljaar speciaal werk van gemaakt maar verzucht na

Kerstmis: "En dan zijn er nog 26 anderen (scholieren)" (Kevin). De leerkrachten gaan dus

duidelijk hun eigen schoolboekje te buiten en desalniettemin blijft er bij hen een gevoelen van

onmacht bestaan want aan vele problemen (financieel, relationeel, huisvesting, etc.) kunnen zij

niets verhelpen, ook al hebben deze hun weerslag op het functioneren van de kinderen. Dergelijk

vergaand engagement kan van de leerkrachten niet verwacht worden, zij zijn trouwens maar

zelden in de gelegenheid dit op te brengen. Niet toevallig betreffen de gelukkige uitzonderingen

twee lagere scholen, één B-klas en één school van Bijzonder Onderwijs. Het onderwijspro-

gramma is daar van die aard dat er nog enige ruimte blijft om extra ondersteuning te geven aan

individuele probleemkinderen, in de A-klassen van het secundair onderwijs is dergelijke bijstand

uitgesloten door de strakke schoolorganisatie.

4.2. Uitbesteding van de onderwijslast: hoe kansarme ouders zich tot het onderwijs

verhouden

Het onvermogen en de onwil maken de onderwijslast zwaar, te zwaar om ze zelf te dragen. Al

vertoont deze nood aan externe begeleiding misschien gelijkenissen met de zogenaamde 'onder-

steuning van de onderwijsondersteuning' die de arbeidersgezinnen zoeken, er zijn cruciale ver-

schillen. Arbeidersouders gaan namelijk op eigen initiatief te rade bij school of PMS en dit voor

specifieke problemen (motorische, logopedische, leerachterstand, etc.) waaraan ze zelf niet

kunnen verhelpen. Anders verloopt het bij de kansarme gezinnen: de externe begeleiding is er

bij hen van buitenaf gekomen en daarbij gaat het niet louter om specifieke problemen maar om

een quasi-integrale overdracht van alle onderwijsgebonden materies. Dikwijls wordt er zelfs

heel wat meer doorgesluisd dan het louter schoolse (schoolgerief, kleding, hygiëne, uitstel van

betaling, zelfs bemiddeling bij huiselijke twisten). Middels deze overdracht leggen de ouders het

teveel aan problemen van zich af en vertrouwen ze deze toe - of zouden ze deze willen toevertrou-

wen - aan een externe bijstandsverlenende instantie: leerkrachten, hulpverleners of beiden.

Volgende uitspraken mogen tonen hoe ver deze overdracht dan wel gaat.

I:En stel nu dat de kinderen met een slecht rapport naar huis komen, wat zou je dan doen?

Ma:Ik zal nooit niet zeggen of straffen, nooit. Pak die hun t.v. af, dat mogen ze niet zeggen. Ik

zal wel eens zeggen: 'Nu vliegen jullie naar jullie bed of nu, om dat uur... Dan zeg, jamaar

komaan he.' Meer zeg ik niet. En dan zal ik madame A (klasleerkracht van Olivier) als

ik die tegenkom en... (dan zal ik) zeggen : 'Wat scheelt er?' 'Ja, het ligt aan zichzelf' (moeder

neemt rol van leerkracht over), of dit of dat of dat. En dan zeg ik: 'Lost gij dat op?' 'Ik zal

wel moeten he' (moeder spreekt opnieuw in naam van de leerkracht). Die lost dat op.

Alhoewel, omdat ik daarin eerlijk ben. Ik kan eens luisteren naar hun les of ik kan eens

luisteren naar iets dat ze aan het leren zijn, maar ik kan niet zeggen: 'Olivier, ik kom bij u

zitten, ik help u daarmee.' Ik kan daar niet mee helpen. En ik vind, ... en dat vind ik het
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toffe aan die leerkrachten. Die weten dat. Ik zit ook van mijn veertien jaar op een

fabriek. Ge ziet dat ik gestudeerd heb: ik kan het niet (merk de luciede ironie van de

moeder). Ik kan lezen, rekenen en schrijven en ik kan over wel eens het een en het ander

meeklappen, maar echt die moderne wiskunde... Dat is voor mij gewoon chinees, daar kan

ik niet aan uit. (Olivier)

De school adviseert Kurt naar de B-klas over te gaan en het PMS heeft contact opgenomen met de

(alleenstaande) vader. Zijn reactie is afwijzend maar de manier waarop hij dit te kennen geeft, is

typerend voor wat wij hier willen aanduiden als 'uitbesteding'.

Va:Ik heb haar (de PMS-dame) hier gezegd aan de telefoon toen... Ik zeg: 'Als gijle dat wilt doen,

dan moet gijle dat tegen Kurt zelf vertellen.' Ik zeg: 'Want ik kan dat niet doen.' Ik zeg:

'Want ik ga niet de gevolgen dragen dat het mijn fout gaat zijn dat hij naar een ander klas

moet.' (...) En daarvoor heb ik gezegd: 'Dan moet gijle het zelf maar doen.' Ik zeg: 'Gijle

staat daar voor.' (Kurt)

I:Kennen jullie het PMS?

Ma:Het PMS ken ik wel maar ik kwam daar niet mee in contact. Dat doet de school, dat laten we

langs de school doen. Als ik daar nog mee in contact moet komen dan heb ik nooit geen

rust meer.

I:En heb je nou het idee dat je vanuit de school voldoende geïnformeerd wordt over, voldoende

informatie krijgt over alles wat er gaande is?

Ma:Ja, ik denk dat want Z (iemand van de thuisbegeleidingsdienst) houdt het ook mee in het oog.

I:Ja, die heeft ook contacten.

Ma:Die heeft ook contacten met de school en als er iets is dan bellen ze naar Z ook he. Daar heb

ik gene schrik van. (...)

I:Dan hoort ge het van Z.

Ma:Het is dat. Dat is al minder werk voor mij ook dan dat, ik zeg het.

I:Ja, is dat minder werk?

Ma:Zo euh, als Z iets kan oplossen in de school moet ik het niet doen.

I:Ah, dat is juist. Je hebt werk zat hier?

Ma:Zenne (ben) ik maar juist moeder maar zun (zij) hebben een diploma voor de kinderen, (om er)

mee bezig te zijn. Dus ik weet niet wat dat er in school gebeurt he, maar ik hou wel

contact met de leraar. (...) Tenslotte zit ik niet in de school, ik weet niet wat daar gaande

is. (Frederick)

Dergelijke overdracht van de onderwijszorg is ongezien bij de arbeidersgezinnen en ondenkbaar

bij de middenklasse. Het gaat hem om een uitbesteding van het gehele educatieve project

waarbij verwacht wordt dat de school en haar leerkrachten niet enkel lesgeven, maar ook helpen,

toezien op het leren, bijwerken indien nodig en oplossen indien mogelijk. Vervult de school

deze functie niet, dan kunnen andere haar waarnemen. Is er geen hulpverlening, dan valt er maar

weinig te verhelpen want de ouders kunnen het niet. Zij hebben er immers - zoals de moeder van

Frederick zegt - het diploma niet voor, terwijl de anderen dat wel hebben en het dus beter weten
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en kunnen dan zij die "maar juist ouder zijn". En als de ouders het niet kunnen, komen de

kinderen er alleen voor te staan. De aangehaalde uitspraken kunnen enkel maar verkeerd

begrepen worden wanneer men geen weet heeft van de bestaanscondities waarin de gezinnen

leven. Bij Frederick thuis zijn er zeven kinderen waarvan er vier in het Buitengewoon Onderwijs

schoollopen. Het eerste huwelijk van de moeder is spaak gelopen omdat de man 'lange vingers

had' en de kinderen seksueel misbruikte. De tweede man en vader van de jongste kinderen is

invalide, neemt anti-depressiva en moeder is werkloos. Onlangs werd de vader gehospitaliseerd,

diende er oppas betaald te worden voor de kinderen en moest het gezin overleven op

voedselpaketten. Uiteindelijk zijn het deze realiteiten die nopen tot uitbesteding. Zij mag dus

niet opgevat als onverschilligheid of achteloosheid: kansarme ouders hebben elke dag te maken

met zorgen en angst, zij worden teveel in beslag genomen door de existentiële en materiële zorgen

van het leven om daarnaast nog veel pedagogische steun te geven. Dat ze hun best doen om het

gezin samen te houden, is vaak de diepst mogelijke uiting van hun liefde. Dat zij zeggen dat de

kinderen het goed moeten doen op school is voor hen de grootst mogelijke ondersteuning die ze

kunnen geven. Bovenop de vaak problematische thuissituatie voegt zich immers het ouderlijk

onvermogen. De schoolcultuur is hen niet eigen, de kennis die zij overbrengt is hen vreemd en

het schoolverleden heeft hen geleerd dat ze er maar weinig of niets van kennen. De arbeidsmarkt

heeft het hen nogmaals bevestigd. Wie zijn zij dan om hun kinderen te helpen?

Het geschetste patroon van uibesteding herhaalt zich keer op keer en valt telkenmale weer te

herkennen wanneer er wordt nagevraagd naar andere zaken zoals de aanwezigheid op con-

tactavonden en het absenteïsme van de kinderen (zie 4.3. & 4.4.). Ook wanneer er bij de ouders

nagegaan wordt welk hun kennis en vertrouwdheid is met het onderwijssysteem, laat zich de

uitbesteding herkennen. Sommigen weten niet welke positie hun kind daarbinnen inneemt en de

meesten zijn volslagen onwetend over de actuele onderwijsstructuren. Daarbij gaat het niet om

een niet zo goed weten wat met wat van indertijd overeenkomt (zoals bij de arbeidersouders),

want de ouders hebben meestal - gezien hun korte schoolloopbaan - geen vergelijkingspunt.

Maar de onwetendheid slaat ook op de schoolloopbanen van de kinderen, de verschillende

niveau's en de consequenties die verbonden zijn met bepaalde studierichtingen: men weet meestal

niet of het om doorstroming of kwalificatie gaat en heeft weinig besef van de kansen die men

daarmee maakt op de arbeidsmarkt.

De vader van Kurt vertelt ons dat zoonlief in de B-klas zit terwijl het bij de leerkracht de A-klas

blijkt te zijn. Een andere vader beweert dat zijn zoon in het tweede secundair zit, wanneer de

zoon zegt dat hij vorig schooljaar is blijven hangen, valt vader uit de lucht. Bij Cynthia heeft het

een half uur geduurd om haar schoolloopbaan te reconstrueren: op zes jaar is zij vijfmaal van

school veranderd en één keer heeft ze een jaar overgedaan, maar in welk leerjaar was dat ook weer?

Nu zit Cynthia in de 9e klas van een BLO-school, type 1. We peilen naar het besef dat de

betrokkenen hiervan hebben.

I:Kan dat dat gij in type 1 zit?

K:(geen reactie).

I:Ze noemen dat 'licht mentaal gehandicapt', is dat zo Cynthia?



De schoolloopbanen van Kansarme Kinderen 107

K:Ik weet het niet.

Ma:Ja (maar moeder zegt meestal ja zonder dat ze weet waarover het gaat).

K:Ik ben toch geen gehandicapte?

Ma:Nee, gij zijt niet gehandicapt he, gij niet. Maar er zijn daar toch kinderen he die gehandicapt

zijn he? (Cynthia)

4.3. Contacten tussen school en ouders

School en gezin zouden met elkaar in contact moeten staan, al was het maar indirect door de

klasagenda en het rapport. Aldus komen de ouders te weten wat de kinderen te doen staat

wanneer ze thuiskomen, vernemen ze welke hun resultaten zijn en kunnen ze op de hoogte

gebracht worden van eventuele problemen. Arbeidersouders grepen deze communicatie aan om

tot een indirecte overeenkomst te komen met de school en haar leerkrachten. Desalniettemin

faalt deze communicatie vaak, zeker bij kansarme gezinnen. De signalen brengen de beoogde

boodschap niet over en blijven bijgevolg zonder antwoord. Niet zelden dikken de problemen

aldus aan zonder dat er tijdig kan ingegrepen om erger te voorkomen. Om de werelden van

verschil dichter bij elkaar te brengen, is er nood aan een directer contact tussen de ouders en de

leerkrachten. Ouderavonden kunnen deze eventueel lenigen maar vaak - zo blijkt - komen de

kansarme ouders niet opdagen.

4.3.1. De problematische afwezigheid

Lk:Het is dikwijls: de ouders die je zou moeten zien, die ziet ge niet. Maar ouders waardat de

kinderen goed presteren en in orde zijn met alles: ja, die komen. Omdat die ook graag

horen dat het goed evolueert met hun kind. (Cynthia)

Vele leerkrachten delen deze ervaring. Waar alles goed gaat, komen de ouders opdagen om een

klein applausje te krijgen: 'de kleine' doet het immers goed. En met hun aanwezigheid erkennen

ze indirect de autoriteit van de leerkracht daaromtrent, wat niet onaardig is voor de leerkracht

natuurlijk. Wanneer er zich echter problemen stellen en het gewenste contact met de ouders uit-

blijft, dan komen de leerkrachten voor een muur te staan: "... als ge de ouders niet ziet, kunt ge ze

moeilijk gaan inlichten" (Cynthia). Het openingscitaat hangt evenwel een zwart-wit beeld op dat

er wat genuanceerder uitziet bij onze gezinnen. Bij slechts vier van de negentien gezinnen is er

volstrekt geen contact tussen school en ouders. Bij acht gezinnen bestaat er sporadisch contact,

maar naar ons oordeel is dat ontoereikend: zo bijvoorbeeld wil de leerkracht van Ann absoluut

eens horen waarom zij geen inhaallessen volgt maar moeder komt niet opdagen. Bij zeven gezin-

nen bestaat er een frequent en voldoende contact. Als men evenwel de context nagaat van deze

contacten, blijkt al snel dat deze geïnitieerd zijn of begeleid worden door hulpverlening of dat zij

niet los kunnen gezien van de uitbesteding van de onderwijslast aan de school. Bij vijf van de

acht gezinnen die sporadisch maar onvoldoende in contact staan met de school blijkt dit het geval,

bij vijf van de zeven gezinnen met frequent contact eveneens. Uiteindelijk betekent dit dat

slechts twee gezinnen van de negentien op eigen initiatief geregeld contact houden met de school:
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toeval of niet eenmaal gaat het hier om een accidenteel kansarm gezin en andermaal om Tamara

die mooie prestaties neerzet. In vergelijking met de haast steevaste aanwezigheid van arbei-

dersouders geven de meeste kansarme ouders dus inderdaad verstek, ook al is de nood om in

contact te treden met de school en haar leerkrachten veel groter.

Waarom juist blijft de remediëring uit daar waar de nood het hoogst is? De redenen zijn divers

en blijken onder andere van practische aard. Hoe banaal dit ook mag wezen, het is daarom niet

minder reël. Ouders hebben vaak niet het vervoer om zich naar school te begeven. Soms wil de

gezondheid niet mee en een telefoon ontbreekt vaak zodat het moeilijk is anderszins contact op te

nemen. Ze hebben geen kinderopvang of kunnen er zich geen permitteren, zeker voor al-

leenstaande ouders is dit een probleem want de contactavonden gaan door op ogenblikken dat alle

kinderen thuis zijn. Hen past het beter een babbeltje te slaan aan de schoolpoort maar dergelijke

informele ontmoetingen kunnen maar moeilijk plaats vinden in het secundair onderwijs. Aldus

verschijnen de ouders niet op de contactavonden en hebben de leerkrachten er het raden naar

waarom dan wel niet. Zoals al mocht blijken in vorig hoofdstuk zien ze het als een teken van

onverschilligheid, soms gaat het vermoeden echter verder.

I:Die afwezigheid van de ouders: hoe bekijken jullie dat, hoe interpreteren jullie dat?

Lk2:(...) Ja kijk, dat is het niveau van die mensen he. Die ervaren dat niet als noodzakelijk dat zij

eens regelmatig contact hebben met mensen die met hun kinderen bezig zijn. (...) Houdt

hun iets tegen om erover te praten met de mensen?

Lk1:Dikwijls angst ook, denk ik, dat de ouders hebben.

Lk2:Als gij elke keer moet horen dat uw dochter niet goed werkt of dit of dat. (Cynthia)

Enkel Lk2 heeft enkele jaren terug de moeder van Cynthia gezien. Geen van beiden kent in feite

de ouders, wat ze over hen menen te weten, hebben ze van geruchten en veronderstellingen.

Desalniettemin worden er conclusies getrokken en meent Lk2 dat de ouders dergelijke contacten

niet nodig achten, dat het hen niet interesseert. Bij Cynthia zit hij daarmee op het eerste zicht

niet ver van de waarheid.

Ma:Ik ben nog niet naar de schoolavonden geweest. Dat is nu nog niet he?

K:Dat is al geweest, jawel mama.

Ma:Ik ga daar nooit niet naartoe, ik.

I:Is er al een ouderavond geweest Cynthia?

K:Ja.

Ma:Ja, maar dat interesseert mij niet.

I:Dat interesseert u niet, waarom interesseert u dat niet?

Ma:Ik weet dat niet.

I:Het is toch tamelijk dichtbij, ge kunt er...

Ma:Jaja... ik zal eens gaan als het nog eens is, ik zal eens gaan (murmelend).

Va:Ge komt ook niet graag in 't school he?

Ma:Ik doe dat niet graag (en er volgt een vertelling over haar slechte schoolervaringen).

(Cynthia)
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De ouders dagen dus niet op. Is het omwille van een gebrek aan interesse zoals de moeder zelf

zegt met de paar ongelukkige woorden die ze machtig is? Ons lijkt het niet zo want wanneer de

interviewer na het gesprek met de leerkrachten terug bij de ouders belandt, wordt hij bestookt met

vragen: "Hebben ze iets gezegd?", "Hoe doet ze het?", "Is ze braaf?", "Hoe is de juffrouw?", "Is

het een vriendelijke?". Een spervuur van vragen waaruit toch wel enige interesse en bezorgdheid

blijkt, maar desalniettemin kunnen deze vragen de ouders er niet toe brengen naar de contactavon-

den te komen. Moeder zal volgende keer wel eens gaan: een voornemen dat zich steeds maar

verder vooruitschuift zodat het er nimmer van komt. Maar ondertussen wordt het geweten gesust

en de angst verhuld die er inderdaad bestaat om in contact te treden met de leerkrachten. Deze

angst - die ook Lk1 vermoedt - vinden we echter nergens verwoord door de ouders. Dit hoeft

niet te verwonderen want de ouders schamen zich voor hun kwetsbaar onvermogen en hun

hulpeloze onmacht. Wat de afwezige ouders dan wel vrezen, komen we te weten van die enkele

dapperen welke toch komen opdagen op de contactavonden. Het loopt er niet zelden verkeerd en

hun angst wordt bewaarheid, zo bijvoorbeeld bij de vader van Samantha.

Va:Ja, soms vragen ze zaken waar dat ze feitelijk geen dinge mee hebben.

I:Geen doen mee hebben.

Va:Ja. (...) Feitelijk niet, en dan moet ik wel antwoorden.

I:En zegt u dat dan ook van: 'Daar hoef ik niet op te antwoorden of?'

Va:Ja, dan zeg ik gewoon tegen die onderwijzeres of onderwijzer: 'Dat gaat u feitelijk niet aan.

Ik ben dat niet verplicht te antwoorden.'

I:Nee, en wat zegt die onderwijzeres dan?

Va:'Ja, ge ziet er maar een aardige uit' (daarmee haalt vader de woorden aan van de onderwijzeres).

(...)

I:Dan klikt het toch precies niet op die momenten, dat is niet prettig?

Va:Nee, he. Want mijn bedoeling is: ge gaat toch naar daar voor over de school (te spreken),

niet (over) hoe dat het thuis (gaat). (Samantha)

Vader wil weten hoe het op school loopt en vanuit die interesse lijken hem alle vragen naar de

thuissituatie irrelevant. Deze zijn het geenszins maar worden als zodanig afgedaan omdat ze hem

bedreigend overkomen. Zij vragen namelijk zijn onmacht te kijk te stellen: alsof hij het helpen

kan dat hij niet lezen kan, dat hij werkloos is, er sjofel bijloopt en thuis met heel wat problemen te

kampen heeft, dat hij "een aardige" is, kortom die zijn dochter niet helpen kan. Iets analoogs bij

Tinny. Het PMS kwam aan huis om eens te zien hoe het daar gesteld was: moeder voelde zich

op heterdaad betrapt.

Ma:Allee, met haar is dat contact niet negatief geweest maar naar aanleiding van alles, is dat

eigenlijk wel een beetje negatief uitgedraaid. Omdat ze (PMS) ook de gezinssituatie

kwamen bekijken en hoe dat de leefsituatie... en eigenlijk hebben ze meer - allee in mijn

ogen veel te veel - over de leefsituatie bezig geweest dan over de echte mogelijkheden,

maar ja...

I:Over haar studiemogelijkheden bedoelt ge?
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Ma:Dus de leefsituatie, bijvoorbeeld hier in huis. Dus dat was in hun ogen veel te vuil en smerig

eigenlijk . En ja, dat was juist de periode dat er weer een kortgeding bij de rechtbank was

(lopende echtscheiding met echtgenoot en de twist over het hoederecht van de kinderen) en

mijne man heeft dat daar gebruikt en daar is dat negatief uitgevallen. (...)

I:Het is ook voor een stuk omdat ze zich gingen bemoeien in uw persoonlijk leven?

Ma:Ja. Ze hebben gelijk he, dat ze soms om een kind te begrijpen, dat ze ook een keer willen

komen zien hoe dat dat kind leeft en... afin, het was waarschijnlijk een slecht moment als ze

hier binnengekomen zijn. (Tinny)

Moeder kan wel begrijpen dat school en PMS de gezinssituatie van naderbij willen kennen maar

zij weigert geassocieerd te worden met haar 'onmacht' en 'onvermogen'. Deze woorden zijn

immers stigmata die tot eigen scha en schande moeten gedragen worden, het zijn zaken waarvoor

men zich schaamt. Daarenboven doen zij afbreuk aan de beste bedoelingen die wel degelijk be-

staan maar van geen tel geacht worden omwille van hun kwetsbaarheid. Zij lossen ook de moei-

lijkheden niet op die de ouders als probleem ervaren, integendeel. Als dergelijke negatieve erva-

ringen niet gecompenseerd worden door positievere contacten, zullen de wantrouwige ouders de

leerkrachten, de school en het PMS wellicht blijven schuwen.

4.3.2. De problematische contacten

De vrees met de vinger gewezen te worden is groot en zet duidelijk een rem op de contactname

met de leerkrachten, de school en het PMS. Desalniettemin onderhouden de meeste gezinnen

één of andere relatie met hen. Dat er al contact bestaat is op zich zeker goed te noemen maar

daarmee verloopt dit nog niet opperbest. Een aantal zaken bemoeilijken immers de wederzijdse

verstandhouding.

Deze contacten gaan meestal uit van de school of de leerkrachten, zelden nemen de ouders het

initiatief. Zij hebben dikwijls andere zorgen aan het hoofd en missen ook vaak de achtergrond

om te merken dat bepaalde zaken vierkant draaien. Ook al zijn er dus schoolproblemen, de

ouders zien ze daarom nog niet. Naar hun aanvoelen is het dan ook niet nodig om contact op te

nemen met leerkracht, school of PMS. Zolang deze hun positieve indruk niet tegenspreken,

wordt geen nieuws geïnterpreteerd als goed nieuws. In die zin verwachten de ouders ook geen

signalering van de school, dit in tegenstelling tot de arbeidersouders.

I:Ge zegt zo van: 'Ja, hun klasagenda. Daar staat in feite niks in.' Zou je dat (wel) willen?

Va:Nee, want zoveel te minder dat ze erin schrijven, zoveel te liever dat we het hebben. Dat

weet ik dat ze altijd recht lopen. Want als ze beginnen links en rechts... Nee, nee, nee...

laat dat er maar tussenuit.

I:Dus ge verwacht er eigenlijk niks van?

Va:Nee. (Dimitri)

Mocht de vader van Dimitri echter in contact staan met de school, dan zou hij al snel te weten

komen dat zijn zoon scheve schaatsen rijdt. Maar hij zoekt geen contact en is zich dus van geen
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kwaad bewust. Aldus kan de subjectieve perceptie van de ouders haaks komen te staan op de

feitelijke schoolsituatie. Nemen de schoolse instanties uiteindelijk toch contact, dan is het niet

zelden al erg gesteld. De ouders vallen uit de lucht bij het horen van deze rampberichten. Dit

versterkt nogmaals de dreiging die er uitgaat van dergelijke kennismakingen en dringt hen in het

defensief. De ouders reageren niet zelden op een ongelukkige manier: zij voelen zich aangeval-

len, laten hun tanden zien en bijten van zich af. Al dan niet terecht voelen zij zich geroepen hun

kind te verdedigen.

Va:Op 't straat kwam hij (de leerkracht) dat dan mij zeggen he: 'Kevin is weer aan 't ruzie maken

geweest.' Zo twee, drie keer per week kwam hij mij dat zeggen en het laatste waren er

kinderen bij en die kwamen mij vertellen, ze noemden de kinderen hun namen die Kevin

aan 't plagen waren. (...) En voor mij werd dat ook teveel dan. Tegen de meester heb ik

ook gezegd: 'Kijk, ik heb Kevin gezegd dat hij zich moet verdedigen. Als ze hem plagen

moet hij terugplagen!'

I:Hij moet zich niet laten doen?

Va:Nee. En dat heb ik tegen de meester gezegd gehad en sindsdien ben ik er niet meer

bijgeweest. (Kevin)

Ma:En de kinderen zeiden: 'Ja, de juffrouw heeft Sofie gepitst en ze kon er niet aan doen want

Dolf had haar al gestampt in de rij. Ik zei tegen de juffrouw: 'Waarom hebt gij haar zo

gepitst? (...) Ik zeg: 'Maar dat niet he. Als ge ze nog één keer zo pitst, kom ik u zo eens

pitsen!' Maar ze zei niks meer hoor. (Sofie)

Ware het niet dat moeders vriend tussenkwam, zou de juffrouw effectief onder handen genomen

zijn. Zij moet er het hare van gedacht hebben, net zoals de leerkracht biologie die Kurt straf

heeft gegeven.

K:Dus ik was aan het schrijven en mijn vader zegt: 'Stopt.' Ik heb maar drie keer, ik moest dat

tien keer en vader zette daar dus iets onder: 'Kurt mag geen straf meer maken voor u' (vader

kan niet foutloos schrijven). En ik gaf dat dus af he: 'Ah zo, uw vader is hier de baas niet,

hij is thuis de baas. Hier ben ik de baas' (daarmee haalt Kurt de woorden aan van de

leerkracht). Ik zeg: 'Ja, ik zal het hem zeggen.' (...)

Va:Meneer, ze mogen thuis hier geen straf maken. (...) Ik heb (dat) nooit geen één van mijn

kinderen (laten) mogen doen, dan moet hij in het school gewoon blijven bijzitten. (...)

I:Gij hebt dan gebeld naar school?

Va:Ja.

I:En met wie heb je dan gesproken?

Va:Met hem (de leerkracht biologie) en hij zei: 'Gij weet niet wat dat uwe zoon hier uitsteekt.'

'Ja, wat dat mijne zoon uitsteekt, wat steken dan al die andere kinderen uit waardat de

ouders ook van ruzie maken over u?' Ik zeg: 'Ik denk dat gij een Hitler zijt.' En ik zeg:

'Als ik moet naar school komen, ga ik u dat afgeleerd krijgen.' (Kurt)

Hoge woorden inderdaad. Maar of deze de goede verstandhouding dienen tussen ouder en
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leerkracht is maar zeer de vraag. Dat de ouders in conflict komen met de school zegt op zich

weinig, dat gebeurt in alle rangen en standen. Maar de wijze waarmee er met deze conflictsitua-

ties omgesprongen wordt, verschilt wel op betekenisvolle wijze. Arbeidersouders gaan om-

zichtiger te werk, ze weten hoe delicaat het allemaal ligt. Kijk maar naar Andy's moeder.

I:U ging proberen van met de leerkracht van frans te praten omdat die in het begin nul gegeven

had. Is dat gebeurd?

Ma:Ja, (...) ik zei: 'Ja, hij was toch wel in het begin van het jaar teleurgesteld.' En dan zo van: 'Ja

mevrouw, ik ben daar heel kordaat in. Als ik het niet kan lezen, ze moeten nul hebben'

(moeder haalt de woorden van de leerkracht aan). En ik zeg: 'Jamaar, dat geeft toch geen

moed aan de kinderen.' 'Eén keer' zei ze (de leerkracht), 'en dat weten ze, dan zijn ze

wakker geschud.' En dan zo... oei, dat was - ik zal niet zeggen Hitler - maar toch ertegen.

Pedagogisch vind ik dat niet verantwoord, maar dat moest je daar niet tegen inbrengen,

want haar wil, haar gezegde is evangelie, zodus. (Andy)

De leerkracht als dictator: de moeder van Andy denkt het wel maar ze zegt het niet; de vader van

Kurt slaat er de leraar zondermeer mee om de oren. Waar arbeidersouders conflicten bemiddelen

daar vechten kansarme ouders ze niet zelden uit. Ze zeggen impulsief wat hen op het hart ligt;

zonder dat hun vermeend gelijk getoetst wordt aan een andere versie van de feiten, zonder dat zij

stilstaan bij de gevolgen van hun interventie. Aldus wordt er meer kwaad dan goed aangericht en

krijgt het negatieve beeld dat de leerkrachten eventueel al hebben van de ouders nogmaals

bevestiging. Niet zelden trekken zij er de handen van af maar daarmee blijven ook de problemen

onaangeroerd.

Meermaals komt de directie tussen als neutrale bemiddelaar bij wie men met zijn klachten terecht

kan. Van de vijftien gezinnen die in contact staan met de school zijn er maar liefst tien alwaar

dit gebeurt of gebeurd is. Oplossingen brengt dit meestal niet mee en een betere relatie met de

leerkracht evenmin. Het bevestigt nog maar eens dat het moeilijke gevallen zijn. Finaal

eindigen dergelijke confrontaties tussen school en gezin dikwijls in een verandering van school.

Na het regelmatige verhuizen van de gezinnen vormen de conflicten met de school, de tweede

reden voor de frequente wissels. Gemiddeld heeft elk kansarm kind in zijn/haar lagere

schoolloopbaan twee verschillende scholen aangedaan, de arbeiderskinderen slechts één. Een

andere school, een schone lei en men kan een nieuwe start nemen maar niets garandeert dat het

niet weer dezelfde richting zal uitgaan.

4.3.3. De problematische gevolgen

Wat de contacten tussen ouders en leerkrachten zo problematisch maakt, moet zo dadelijk nog

nader bekeken worden. Welk er de nefaste gevolgen van zijn, laat zich evenwel nu al zien.

Waar er geen contact is tussen de werelden van verschil daar blijven ze vreemden voor elkaar: de

ouders komen niet op vertrouwde voet te staan met de leerkrachten en de leerkrachten gaan de

afwezigheid van de ouders interpreteren als indifferentie. De kloof tussen school en gezin wordt

er dus enkel maar wijder door. Vermits er geen brug geslagen wordt, kan er ook geen informatie
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uitgewisseld worden. De ouders hebben maar weinig besef van het wel en wee van hun kind en

hebben soms een heel vertekende visie op hoe het er in de school aan toegaat. De leerkrachten

hebben dan weer geen weet van de diverse problemen waarmee de kinderen te kampen hebben,

het wordt hen zeer moeilijk adequaat in te spelen op de problemen die zich stellen. Aldus zijn er

misverstanden in de maak en vallen conflicten niet uit te sluiten. Komt het zover dan gaat het

van kwaad naar erger. Vergelijkt men hiermee de relatie die arbeidersouders weten aan te

knopen met de leerkrachten dan is het daar duidelijk heel anders gesteld. Door hun

aanwezigheidspolitiek kennen de beide partijen elkaar, wisselen ze informatie uit en komen ze tot

een 'directe overeenkomst' tussen schoolse vereisten en ouderlijke verwachtingen. De kans dat er

alsnog conflicten ontstaan wordt hierdoor heel wat kleiner, en duiken ze toch op dan ziet men erop

toe dat ze de 'directe overeenkomst' niet in het gedrang brengen. Voor het arbeiderskind blijft de

boodschap eenduidig: wat op school moet, moet ook thuis gebeuren. Door de kloof tussen

school en gezin, de frequente afwezigheid van contacten en de regelmatige conflicten, is dit niet

zo voor het kansarme kind.

4.3.4. Het wantrouwen onderzocht

De afwezigheid van de ouders en de ongelukkige contacten met de leerkrachten, de directie of het

PMS, zijn uiteindelijk terug te voeren tot een argwaan van de ouders. Vanuit hun negatieve

ervaringen en hun angst staan ze wantrouwig tegenover wat hen vreemd is, ze voelen zich -

zichzelf en hun kind - bedreigd en gaan snel in verdediging. Zo springt de vader van Kurt in de

bres voor zijn zoon en haalt hij agressief uit naar de leerkracht. Maar het getuigt allemaal van

zijn beste bedoelingen, al komt het natuurlijk niet zo over.

Va:Hier ook in de school: ze weten dat Kurt alles kan krijgen wat dat hij wilt. Hij heeft last met

ene meester, ik heb dat tegen het PMS al gezegd gehad, ik zeg: 'Diene moet gaan ophouden

of hij gaat mij leren kennen.' (...) Ze mogen doen wat ze willen maar voor de kinderen, dat

zijn mijn goden.

I:Dat zijn uw?

Va:Dat zijn mijn goden, daar mag niemand niet aankomen.

I:Dat is schoon gezegd.

Va:Dat is juist ook ja.

I:Daar doet ge alles voor?

Va:Daar doe ik alles voor. (Kurt)

Doch alles wat de vader met de beste bedoelingen doet, verslechtert maar de relatie met de school.

Hij gaat in verzet tegen de school die hij als bedreigend ervaart. Het is goed bedoeld maar het

draait verkeerd uit. Deze noodlottige gang van zaken kan en zal maar verkeren wanneer de

externe instanties (leerkrachten, directie, PMS of hulpverlening als bemiddelaar tussen school en

gezin), het vertrouwen weten te winnen van de ouders. Pas als zij merken dat de buitenstaander

waarlijk betrokken is op hun lot, zullen ze het verzet opgeven. Wanneer zij zich niet langer

gecontroleerd voelen door ogen die enkel maar hun schuld zien in alles wat er fout gaat, zullen de

ouders tot een samenwerking willen komen. Dit vertrouwen winnen, vraagt echter tijd en
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inspanning en de externe instantie dient in de mogelijkheid te zijn de onderwijslast over te nemen

(wat jammerlijk niet altijd het geval is voor de leerkrachten en het PMS). Het is niet iedereen

gegeven, temeer daar het een evenwichtsoefening blijft waarbij de externe instantie de ouders niet

buiten spel mag zetten.

Voor kansarme gezinnen zijn 'ontvreemding' of 'ont-eigening' van de kinderen niet zomaar

woorden maar reële risico's. De kinderen kunnen immers geplaats worden, de bijzondere

jeugdzorg is nooit veraf. Dit kan geschieden op aanvraag van de ouders maar het gebeurt ook

tegen hun wil in. Zij worden dan door de jeugdrechter ontzet uit hun ouderlijke macht, het kind

wordt hen ontnomen en komt onder de hoede van de jeugdrechter in een instelling (of pleeggezin)

terecht. Twee jongeren is het aldus vergaan: binnen de onderzochte gezinnen zijn er evenwel

meerdere plaatsingen en het spookbeeld waart in vele gezinnen rond. Zo ook bij Kurt thuis; een

paar dagen voor het interview is de jongste dochter geplaatst. Tot welke toestanden dit

aanleiding heeft gegeven, weten we niet. De (alleenstaande) vader staart wezenloos naar zijn

handen, wellicht staat hij nog onder invloed van de geslikte tranquillizers. In de loop van het

gesprek komt de krop in zijn keel, de tranen staan in zijn ogen. De pijn komt in opstand.

Va:Ze gaan ne keer (zien). Ik ben een kalme man maar als ze mij ne keer kwaad gaan krijgen, ja

dan zullen ze wel ne keer zien. Ik zeg het, het mag zo niet blijven voortgaan zoals het nu

bezig is, het is te ver aan het gaan. (...)

I:En het feit dat Sabrina geplaatst wordt wat doet u dat?

Va:Veel... veel, want als ik gisteren Kurt niet had gehad dan had ik er vandaag niet geweest. Zo

erg had ik het.

I:Ja, dat ge alles zou... ?

Va:Ik kan vechten, ik kan vechten. Ik kan doen wat... het is geen avans als ge tegen een muur

vecht. (...) Er staat nog altijd in de wetgeving hier in België he: mensen die er (de kinderen)

willen voor zorgen die mogen het niet.

I:Ge hebt ergens het gevoel dat de jeugdrechtbank eerder tegen u en tegen Sabrina werkt dan voor

Sabrina?

Va:Ja, die waren volledig tegen Sabrina. (Ze zouden ze) beter zetten bij iemand, een huishouden

met kinderen, met zusters. Ze moeten niet zeggen halfzusters, ik spreek met zusters waar

dat zij groot gebracht wordt. Het is hier geen luxe maar ze zal alles hebben wat dat ze

moeten hebben, dan daar in een instelling waardat ze toch maar een nummer is, en dat vind

ik dan zo droevig.

I:Hier heeft ze een familie?

Va:Hier heeft ze iemand ja. (Kurt)

De ouders vrezen dat hun kind iets zal tekort komen in die instelling, dat het geborgenheid gaat

missen, warmte en ouderliefde. Ze vrezen dat het uiteindelijk van hen zal vervreemden en dan

blijven ze alleen achter met niets dan scherven. Hun hele leven lang al zijn ze de verliezers van

het spel: in school waren ze dom, op de arbeidsmarkt onbekwaam, in hun relaties ongelukkig en

de enige rol die hen rest is het ouderschap. Wordt hen een kind ontnomen, dan betekent dat ze

(een) slechte ouder(s) zijn, onbekwaam om op te voeden en schuldig aan de problemen waarvan
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ze zelf het slachtoffer zijn. Is het niet zo dan voelen ze het desalniettemin zo aan want hun

verleden en problemen worden tegen hen gebruikt terwijl hun beste bedoelingen genegeerd

worden. En daar word je kwaad om.

Ma:Ge wordt daar heel kwaad om. Ook van als er iets met de kinderen is, dat op die scheiding te

steken. Als ge hier met een dronkelap in huis zit die gewoon zijn gang gaat, die er niet

naar omkijkt, dan is er dus geen één probleem met die kinderen. En als ge dan eindelijk

de stap zet van hem buiten te halen - wat voor de kinderen veel beter is - dan zou er ineens

van alles mis zijn. (...) Die problemen die Ann heeft, die hebben eigenlijk andere

kinderen ook. In een gezin waar dat het normaal draait, hebben die ook gelijkaardige

problemen. Het wordt dikwijls zo naar mij toe doorgespeeld van: dat is omwille van die

scheiding. Al wat er nu met die kinderen is: het was door die scheiding. Maar dat is niet

zo. (Ann)

De dreiging dat de jeugdrechtbank zal ingrijpen, waart als een spookbeeld rond en om het gevaar

af te wenden schermen de gezinnen zich af. Iedere buitenstaander wordt met argwaan

opgenomen. Eventuele problemen worden ontkend zodat de hulpverlening de deur kan gewezen

worden. De ouders gaan in een conspiratie geloven tegen hun huiselijk geluk want iedereen

(hulpverlening, school, PMS, etc.) kan in het onderzoek van de maatschappelijke assistent(e) van

de Sociale Dienst voor Bijzondere Jeugdbijstand tegen hen gaan getuigen. Dat zij wantrouwig

komen te staan tegenover de buitenwereld is hiervan het onvermijdelijke resultaat.

Ma:Van het moment dat ge gaat scheiden wordt ge gecontroleerd en erop aangekeken tot en met.

I:Heb je dan nooit de reactie van: moei u met uw eigen zaken?

Ma:Ja, ge moet uw mond dus houden he. Ik moet de kinderen van het gerecht op school warm

laten eten, ik moet ze laten begeleiden door het PMS, ze moeten naar de kinderwerking.

Al die dingen die hier al jaar en dag gebeuren, gewoon spontaan, die moeten nu. (...)

I:Heb je dan geen neiging om juist het tegengestelde te doen?

Ma:Jamaar, het alternatief is dan van, dan komen ze de kinderen misschien weghalen he.

I:Ja.

Ma:Als ik hier nu controle krijg van het gerecht, ben ik ze misschien kwijt (het huis ligt er

rommelig bij).

I:Ja.

Ma:En dan gaan ze niet kijken van: hoe gaat ge om met de kinderen? Dan gaan ze kijken van

wat hier allemaal is. (...) Waarom moet ik nu vanuit het gerecht verplicht worden? Ik

moest mij laten begeleiden door het PMS. Ik heb al contact met Y (de PMS-adviseur) van

als het kindje in de eerste kleuterklas zat. Zo van die dingen die ge spontaan uit uw eigen

doet die worden nu een verplichting en dat maakt dat ik nu gelijk ten opzichte van Y zo een

zekere wrevel heb. (...) Want nu is het van ja, ik moet zien wat ik hier zeg want het moet

van het gerecht. Als ze (Bijzondere Jeugdbijstand) met het PMS contact nemen,

enzovoort enzovoort. Ik praat niet meer zo vrij met Y, dat is.

I:Je merkt dat bij iedereen he: vanaf dat iets moet ga je ergens proberen je daar toch tegen te

verzetten.
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Ma:Ja, en zo die onzekerheid van als het gerecht aan Y een verslag vraagt of zo.

I:En die vertrouwelijke relatie is weg?

Ma:Ja, dat is weg. (Ann)

Het gezin van Ann is een accidenteel kansarm gezin. De middenklassecultuur is er nog duidelijk

in aanwezig: vandaar dat er zoveel op eigen initiatief gebeurde, men zag er ook de noodzaak van

in. Maar met de ingestelde verplichting groeit ook de dreiging en ontstaat er onmiddellijk verzet,

ook al weet de moeder goed dat het de dingen enkel maar erger maken kan. Generatie-kansarme

gezinnen ervaren deze dreiging des te meer, al wat verplicht wordt, hebben zij immers nooit

spontaan gedaan. Hun reactie hierop is daarom des te ongelukkiger: ze schuwen elk contact,

weigeren medewerking en gaan in verzet. Zo bijvoorbeeld bij Mario thuis, we spreken met de

begeleider van het dagcentrum.

I:De bereidheid om daar in samenwerking met andere instanties over te gaan nadenken, is die er?

D:Ja, dat is er niet. Of gewoon dat ze daar geen geloof aan hecht. (...) Ik denk in dit geval: de

angst voor plaatsing in heel die dinge. In heel die context is dat iets wat speelt.

I:Ge ziet toch in die gezinnen dat die angst soms primeert op alle andere....

D:Dat is ooit in X (schoolnaam) (zo geweest), ze hebben daar iets van gezegd, de leraar tegen hem

blijkbaar van: 'Kijk, als het allemaal zo voortloopt dan zult ge nog wel eens geplaatst

worden.' En dat is iets wat in zijn kop (Mario's) kop is blijven spelen. En zo hoopt zij

(de moeder) bijvoorbeeld dat wij van hieruit die adviezen niet gaan zeggen tegen het

Comité van Bijzondere Jeugdzorg. (...) Het wordt voor (ons) een stuk moeilijker (door de

mogelijke plaatsing) omdat ze zegt: 'Het is allemaal goed, Mario gedraagt zich goed thuis,

ik heb daar geen probleem mee.' (Mario)

Het mag echter niet baten: de afscherming, de weigering tot medewerking, het ontkennen van

problemen en het verzet tegen een nakende plaatsing bewerkstelligen juist wat de moeder van

Mario kost wat kost wil vermijden. Daarom is het verzet ook zo tragisch, een 'self destroying

prophecy' gelijk. Door alles in het werk te stellen om erger te vermijden, gaat juist het ergste

bewaarheid worden want de gangbare hulpverlening (regelmatige contacten met school en PMS,

thuisbegeleiding of dagcentrum op vrijwillige basis) heeft geen vat meer op het gezin .

Tot zover de (dreigende) plaatsing van de kinderen. In dit licht gaat de afwezigheid van de

ouders ook heel wat begrijpelijker worden. Enerzijds maakt het duidelijk dat de meeste

kansarme ouders strijd moeten leveren voor het behoud van de eigen kinderen, en vermits dit op

de eerste plaats komt, verdwijnt het belang van de school naar het achterplan. Anderzijds is hun

houding tegenover de bedreigende school een afgeleide van hun houding tegenover een dreigende

plaatsing van de kinderen. Onderwijs en Bijzondere jeugdzorg zijn natuurlijk andere instellingen

maar beide gaan zich op dwingende wijze opleggen aan de gezinnen om zich in te laten met de

opvoeding en scholing der kinderen. William is geplaatst, en het gesprek gaat over school, de

leefgroep waarin hij verblijft en het gezin thuis. Wanneer hem gevraagd wordt deze dingen eens

op papier te zetten komt er volgende schets.
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Gezin Instelling School

School en gezin vormen elkaars tegenpolen want ze weten (bijna) niets van elkaar. Daartussenin

bevindt zich de instelling, zij onderhoudt uitgebreide contacten met de ouders maar vermits er

regelmatig spanningen zijn blijft er afstand. De ouders vechten immers de plaatsing aan.

Instelling en school daarentegen horen samen. Omdat ze echter niet alles van elkaar weten,

overlappen ze elkaar niet helemaal. Maar de atmosfeer is er wel identiek: zowel in de school als

in de instelling moet alles volgens William. Thuis daarentegen mag alles.

K:Ja, 't is zo juist lijk school bij ons (in de instelling), da's niet tof. (...) Dat is altijd hetzelfde he.

'William, naar boven.' 'En nu afwassen.' Allee, altijd hetzelfde.

I:Ze bevelen u?

K:Ja. Nooit van, ja eindelijk rust.

I:En dat is vooral als ge dan thuiskomt, dan is het: pfff.

K:Ja, de zetel in alle...

I:T.v. op?

K:Ja en dan lig ik daar goed in de zetel. (William)

En hij wordt goed verwend door moeder die haar zoon even terug heeft voor het weekend. Als

het aan haar lag, zou ze hem bij haar houden.
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4.4. De afwezigheidslijst van kansarme kinderen

4.4.1. De redenen van afwezigheid

Afwezige ouders, afwezige kinderen: niet alle maar toch negen van de negentien kinderen blijven

(bleven) regelmatig van school weg, meer dan normaal en meer dan bij de arbeiderskinderen. De

redenen voor dit verzuim zijn divers, er mag dus niet automatisch gedacht aan spijbelen.

Kansarme kinderen blijken vaak ziek te zijn en wie ziek is kan inderdaad niet naar school.

Zwakke gezondheid, arme behuizing, slechte voedingsgewoonten: al stelt het zich niet voor alle

kinderen in dezelfde mate, deze factoren laten zich gelden. Er is evenwel meer aan de hand dan

dat. De gezinnen waarin de kinderen groot worden, kennen maar weinig stabiliteit en wanneer

de balans uit haar wankel evenwicht slaat dan heeft dit eveneens een weerslag op de kinderen.

Zo liep het niet vlot tussen de moeder en vader van Peter, zo ging het niet goed met hem en zijn

schoolgaan.

Ma:Maar dat was geen goei relatie, allesbehalve. En het kind heeft dus enorm veel meegemaakt:

gezien dat ik veel slaag kreeg, hij zelf veel slaag gehad. En dat heeft een invloed gehad op

zijn studies. Euh, veel ziek geweest.

I:Ziek ook.

Ma:Heel veel ziek, want hij heeft praktisch geen kleuterklas gedaan. Ziek, ziek, ook altijd maar

leven van den antibiotica en dan een operatie met het gevolg: het kind heeft geen

voorbereiding gehad. Euh, zijn eerste (studiejaar) gedubbeld dus. (Peter)

De instabiele gezinssituaties zijn al eerder weergegeven, hun nefaste invloed op de kinderen zal

gaan blijken. Het is evenwel opvallend dat de kinderen er met geen woord over reppen of willen

reppen: het is een bedreigend onderwerp dat zij liever ontwijken.

I:En de nieuwe vriend van je mama, is die hier al lang?

K:Ja (telt met de vingers).

I:Twee jaar. Schiet ge daar mee op?

K:Niet echt.

I:Niet echt.

K:Kom, wij zwijgen daarover.

(... even later in het gesprek) En dan staat hij daar: 'Goed geweest, mijn zoon, vandaag?' En

daar krijg ik iets van he.

I:Dat hij (de vriend van moeder) dat zegt?

K:Ja.

I:Ge vindt... hij is uw papa niet?

K:Nee, maar (gestotter) daar zwijg ik helemaal over. (William)

I:En heb je een lieve mama?

K:Dat ga ik niet zeggen.
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I:Dat wil je niet zeggen, wil je iets van je mama vertellen of helemaal niks?

K:Helemaal niks. (...) Ik praat niet graag over mijn ouders.

I:Nee?

K:Ik vind dat niet plezant zo. (...) Nee, maar dat is nu misschien een beetje (on)beleefd maar ik

heb niet graag dat ze altijd iets over mijn ouders weten. Ik heb dat gewoon niet graag.

(Samantha)

Samantha weet dat zij 'verwaarloosd' is geweest door haar moeder, dat zij vroeger in een

pleeggezin is opgenomen omdat haar ouders het niet redden konden. Ze weet dat haar ouders

analfabeet en arm zijn, maar zij wil niet dat wij het weten want het zijn haar ouders, haar mama en

papa en hen blijft ze trouw. De loyaliteit van de kinderen tegenover de (aanwezige) ouders is

groot en gaat terug op het impliciete besef dat de ouders doen wat in hun vermogen ligt. Er kan

hen dus niets verweten worden en er mag hen zelfs niets verweten worden. Daarmee proberen

de kinderen hun angst, hun gevoelens van schaamte en hun problemen te verdringen. Zij doen er

het zwijgen toe, het is immers niet gerechtvaardigd erover te spreken want elk woord kan een

woord van ontrouw zijn. Waar er de woorden niet zijn, daar gaat echter het lichaam spreken.

Heel wat aandoeningen en ziektes blijken van psychosomatische aard. Zij vertalen aldus de

problemen en psychische spanningen die de kinderen niet onder woorden willen/kunnen brengen:

het gaat van bedplassen en astma, over stotteren tot hevige buikpijn en maagzweren. Andere

kinderen werden geplaagd door nachtmerries, hebben gedragsmoeilijkheden, één van hen zou een

zelfmoordpoging ondernomen hebben. Bij elf kinderen zijn dergelijk symptomen ter sprake

gekomen, daaronder zes van de negen regelmatige afwezigen.

Een andere reden van het schoolverzuim ligt hem bij iets wat we maar de toegeeflijkheid van de

ouders zullen noemen. Bezorgd als ze zijn om hun kinderen zijn ze geneigd hen te beschermen

voor alles waar maar enige dreiging van uitgaat. De school - waar vele kinderen niet graag

heengaan - is één van die dingen. Niet dat de kinderen zomaar thuis mogen blijven maar

wanneer ze zich niet echt lekker voelen of wanneer de dreiging van de school groter is (door één

of ander lopend conflict of omwille van toetsen of examens), dan houden de ouders hun kind thuis.

'Ziek zijn' wordt hier dan als excuus aangewend. De begeleider van Mario kent onderhand het

gezin al jaren en hij heeft de trukken door:

D:Ze houdt hem ook heel gemakkelijk thuis voor ziektes en zo, nu ook onder die toetsenperiode.

Ik ben vandaag nog geweest: voor mijn part is die niet ziek (...) bij mij zou hij naar school

moeten. (...) Ze geeft heel gemakkelijk toe aan Mario en zal altijd heel verdedigend

optreden. Dus als hij problemen heeft op school, Mario komt dan daarover vertellen wat

er allemaal geweest is en ze zal altijd partij voor Mario kiezen en die voelt zich gesteund

door moeder. Om een voorbeeld te geven: Mario krijgt strafwerk, hij maakt dat twee keer

achtereen niet, dat verdubbelt maar hij komt met een briefje af van moeder: 'Ik heb dat niet

kunnen maken want ik ben heel het weekend ziek geweest.' Terwijl dat wij achteraf horen

dat hij in het weekend nog op een feestje is geweest de zaterdagavond. Ja, Mario voelt

zich in die mate gesteund door moeder. (Mario)
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4.4.2. De gevolgen

"Waarom is Kortjakje ziek, midden in de week en 's zondags niet?" Ook de leerkrachten vragen

het zich af. Ze weten weinig maar vermoeden veel.

Lk:Voor sommige vakken heeft hij geen tekort omdat hij gewoon afwezig was. Dus het

voornaamste probleem bij Kurt zijn die afwezigheden... Ik heb dat nagekeken, hij is nu

weer afwezig. Dat is dus de zesde keer, ik bedoel niet de zesde dag, maar de zesde keer

van een serie van dagen (interview ging door in januari). (..) Euh het was dan vandaag ook

toets van nederlands, en de juffrouw die koppelt dat automatisch al aan, van: 'Kijk het is

toets en het begint met Kurt.' Ook met het examen was Kurt voor bepaalde vakken

afwezig. Vorig jaar hebben wij dat gecontroleerd. (...) Nu het schijnt dat altijd wel

gedekt te zijn door dezelfde dokter. Nu is mijn, onze vraag, van de school uit: is Gunther,

heeft hij inderdaad zo'n zwakke gezondheid? Is die ernstig ziek? Of heeft Kurt thuis een

klein teentje en Kurt mag thuisblijven. En wij denken eerder - we weten het niet - we

denken eerder dat het zoiets is.

I:Dat het het klein teentje is?

Lk:Ja. Dus het laatkomertje dat thuis toch een beetje extra... het ziet er ook wel een tenger

ventje uit hoor. Dus dat kan inderdaad zijn dat dat kind echt ziek is.

I:Ja.

Lk:Dus hij kan er niet aandoen, maar hij zit met veel afwezigheden. Ofwel heeft hij zo'n zwakke

gezondheid ofwel wordt hij thuis in de watten gelegd, en ik weet niet welke van de twee dat

we moeten geloven. Dus hij zit met zwakke resultaten en met onvoldoendes. (Kurt)

Bij Kurt zijn de verdachtmakingen evenwel grotendeels onterecht. Zijn ziek zijn houdt verband

met de problematische relatie tot zijn moeder. Zij heeft het huis verlaten, is dakloos en gaat met

'gangsters' om - dixit de vader.

I:En voel je dat dat (de toestanden met de moeder) ermee te maken had?

K:Ja, dat had ermee te maken, ja. Dat is in het lagere dus ook, dan kwam ze dus 's zondags af

voor bezoeksrecht... maar dan ging ik nooit niet mee. En dan 's maandags was ik altijd

ziek, elke maandag. Dan is dat bezoeksrecht afgezegd he, dat is. Ja, zo was dat.

I:Dat deed u geen goed?

K:Nee, dat was in de lagere. Dat ging niet, dat was elke maandag.

I:Had je dan buikpijn of?

K:Ja, dat was. Dan zei ik: 'Ja, ik ben ziek.' En dan kwam de dokter enzo en dan zei hij : 'Dat

innemen.' En de volgende dag ging ik terug naar school he. Laat ze dan maar zeggen.

I:Maar je was wel een dag kwijt natuurlijk?

K:Ja, dat was dus daar komen (en) bijschrijven. (Kurt)

Kurt is niet enkel afwezig geweest in het lager onderwijs maar ook meer dan eens in zijn eerste

1A. Nu doet hij zijn jaar over, het loopt al beter maar de afwezigheden blijven frequent. Dik-

wijls speelt ook de faalangst van deze jongeren een grote rol want de afwezigheden nemen hals
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over kop toe wanneer er toetsen of examens op stapel staan. Ze willen niet mislukken maar als

ze niet opdagen, kunnen ze ook moeilijk slagen. Het maakt de gevolgen enkel maar erger.

Onvermijdelijk lopen de afwezige kinderen een leerachterstand op en er wordt weinig

ondernomen om deze in te halen, aldus gaat het van kwaad tot erger.

Lk:Die afwezigheden ook he. Dus ge hoort nooit de vraag: 'Mevrouw, mijn zoon is zolang

afwezig geweest. Kan hier iets gebeuren om hem bij te werken?' (Kurt)

I: Zeg, Cynthia, als je ziek bent, is dat dan niet moeilijk als je terug naar school gaat?

K:(Trekt de schouders op).

I:Nee? Ge hebt toch dingen gemist?

Ma:Als het niet gaat, gaat het niet he. (...)

I:Ge zijt veertien dagen ziek geweest, in die veertien dagen hebben ze toch gewerkt op school he.

K:Dan moet ik dat niet doen. (Cynthia)

En met dergelijke redenering haalt men de opgelopen leerachterstand natuurlijk niet in. De

ouders kunnen moeilijk hun kind gaan bijwerken. Klasgenoten die schriften en boeken brengen,

zijn een zeldzaamheid vergeleken met de arbeidersjongeren, kansarme kinderen staan immers

vaak alleen in de klasgroep. Uiteindelijk is het dus aan de leerkrachten om alsnog te proberen de

achterstand bij te benen, maar zoiets vraagt veel inspanning zowel voor de leerkracht als voor de

leerling. Wie het al niet makkelijk heeft om te volgen, krijgt het nog moeilijker wanneer er

achterstand moet ingehaald worden. Het risico is groot dat het allemaal teveel wordt, dat er

demotivatie ontstaat en dat de jongeren uiteindelijk mislukken. Dan moet het jaar overgedaan of

dient er afgezakt naar een lager niveau (niet ASO-oriëntatie, B-klas, of BO). Gezien er

schoolmoeheid dreigt, ligt het niet altijd voor de hand welk alternatief het meeste slaagkansen

heeft.
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4.4.3. Spijbelen en de kloof als speelruimte

Uiteindelijk is daar nog het spijbelen: buiten medeweten van de ouders zijn er tijdens schooltijd

drie jongeren met spijbelgedrag. Dit zijn er weinig, mogelijkerwijs te weinig want sociale

wenselijkheid kan de antwoorden vertekenen. De leerkrachten hebben ons evenwel geen indica-

ties aan de hand gedaan waaruit kan blijken dat er meer spijbelaars tussen zitten, de kinderen zijn

er ook nog wat jong voor. Het ziet er evenwel naar uit dat met de jaren ook het aantal spijbelaars

zal toenemen. De mogelijkheidsvoorwaarden om niet naar school te gaan zonder dat de ouders

er weet van hebben, zijn immers heel wat kansarme kinderen gegeven. Waarom zij nu weer eens

afwezig zijn, weet men namelijk in de school niet want zij staan niet in contact met de ouders.

Dat de kinderen op school afwezig zijn, weten de ouders evenmin want zij hebben geen contact

met de school. En aldus ontstaat er ruimte - een disciplinair niemandsland - waarin de jongeren

vrij spel krijgen en zich op slinkse wijze kunnen onttrekken aan de schoolplicht. Deze speel-

ruimte is de arbeidersjongeren niet of in heel wat mindere mate gegeven. Hun ouders staan in

contact met de school die zij gekozen hebben omwille van haar strengheid, zij willen op de hoogte

zijn van zoon of dochters wedervaren en wensen gesignaleerd te worden wanneer het fout gaat.

De ouderlijke verwachtingen van de arbeiders zijn daarbij de doorslag van de schoolse vereisten

en roert de jongere zich, dan roepen ze hem/haar in samenklank ter orde. Aldus probeert men het

kind klem te zetten tussen school en thuis en meestal slaagt men daar nog in ook. De moge-

lijkheid dat er gespijbeld wordt, wordt hierdoor niet uitgesloten maar zij is heel wat geringer.

Niets of nauwelijks iets daarvan bij de kansarme jongeren: de kloof tussen school en gezin is daar

danig diep en er wordt zo weinig aan verholpen, dat het de jongeren mogelijk wordt zich te

onttrekken aan de schoolse vereisten zonder dat de ouders er weet van hebben. Aldus krijgen zij

vrij spel. Een klein incident ter illustratie.

Ann is regelmatig afwezig, waarom weet de leerkracht niet en zij kan het ook niet nagaan want er

bestaat geen contact met de moeder. Wanneer Ann na een week afwezigheid terug naar school

komt, wordt ze aangeraden inhaallessen te volgen maar Ann heeft er geen zin in en verzint de

smoes dat ze niet kan nablijven omdat moeder er geen weet van heeft: zij zou ongerust worden

wanneer Ann niet komt opdagen. Een seintje geven, kan niet want thuis is er geen telefoon

(thuis hebben ze het verre van breed). Over de middag langs gaan, is eveneens uitgesloten (ze

moet van de jeugdrechtbank op school blijven eten). Dat haar broer het bericht zou kunnen

doorspelen, daar zwijgt Ann wijselijk over (en de juffrouw weet het niet want ze kent het gezin

niet). Uiteindelijk gaat Ann 's avonds naar huis, zonder inhaallessen en met een hoop in te halen

leerstof. Dat het thuis niet de ideale plek is om daar werk van te maken, mocht al eerder blijken.

Het zal Ann echter een zorg wezen, zij is de inhaallessen ontlopen. De kloof tussen school en

gezin wordt haar speelruimte, ver van de ouderlijke verwachtingen en onbereikbaar voor de

schoolse vereisten.

Ma:Ze (Ann) lost dat (haar afwezigheden) zelf op, maar dat is wel moeilijk geweest.

I:Kan je dan niet vragen naar een inhaalles of zoiets?

Ma:Die krijgen ze dan wel he, dat regelen ze met de juffrouwen zelf.

K:Maar als ge maandag terugkomt en het is maandag inhaalles dan houden ze u niet omdat uw
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ouders dat dan niet weten (kijkt argwanend naar de interviewer).

Ma:Dan zal ik u in het vervolg een briefke meegeven: 'Als het vandaag inhaalles (is) mag Ann

blijven. (...)

I:Maar je moet het dan nog wel bovenhalen he Ann.

Ma:Vorige keer wou ze blijven maar ze mochten van de juffrouw niet omdat ik het dan niet zou

geweten hebben alhoewel dat ik weet dat als ze een uur later thuis komt, dat ze normaal

naar de inhaalles was (...). (Het gesprek gaat verder over de klasgenoten die geen moeite

doen om de schriften van Ann bij te houden wanneer ze afwezig is) Maar ik vind nu op

haar leeftijd (dat) die leerkrachten daar nog een taak in hebben. Van te vragen: 'Wie doet

dit voor haar en dat voor haar?' (Ann)

Moeder vindt dus dat de leerkrachten te weinig doen om haar achterstand te verhelpen. De

leerkracht zegt echter:

Lk: Wij proberen dus de afwezigheden bij te werken maar wij moeten dan ook medewerking

krijgen (die niet verkregen wordt van Ann, en haar mama, zo denkt de leerkracht). (...)

Een plichtbewuste leerling die denkt: ik heb een hele week gemist, maandag is het inhaalles,

ik ga aan de juffrouw uitleg vragen. (...) Ik ga dat dus wel - als de mama komt - wel aan

de mama zeggen. (Ann)

Maar mama is niet komen opdagen op de ouderavond en van Ann zal ze het niet vernemen.

Zoals de meeste kansarme kinderen is zij zeer zwijgzwaam over wat er op school gebeurt. Wat

ook maar begrijpelijk is want voor de meeste kinderen gaat het er niet te best.

K:Ik voelde mij altijd beschaamd omdat ik minder had dan anderen.

I:Wou je dat dan verstoppen?

K:Als ik goeie punten had, was ik erover aan het stoefen enzo. Als ik slechte punten had, stopte

ik het direct weg in mijn kaft en ik sprak er niet meer over. (Sofie)

En zo wordt er thuis ook over gezwegen waarmee de kans dat het tot een overeenkomst komt

tussen schoolse vereisten en ouderlijke verwachtingen nog maar eens kleiner wordt.

5. Kansarme schoolloopbanen: een typologie

Slechts drie kansarme jongeren zitten in een A-klas, de anderen zijn terug te vinden in de B-klas

(zes jongeren), het BVJ (drie jongeren) of het BO (vier kinderen), de drie laatstejaars lager

onderwijs niet meegeteld. De meeste kansarme schoolloopbanen zijn dus al aan een afgang

begonnen waardoor nog maar weinig keuze blijft. De schoolloopbanen van de meeste

arbeidersjongeren daarentegen hebben nog geen decisieve wending genomen. Zeventien van de

negentien situeren zich in de A-klas en daarmee liggen voor hen nog alle mogelijkheden open.

Anders is het dus met de kansarme jongeren gesteld. De redenen hiervoor zijn divers: hun

loopbanen worden gestuurd door een samenspel van dwingende factoren die zij maar zelden onder
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controle hebben. Het is daarom relatief zinloos een analyse door te voeren zoals bij de arbeiders-

gezinnen want voor zover er al bepaalde preferenties bestaan voor deze dan wel gene richting, zijn

deze daarom nog niet leidinggevend. Kansarme ouders hebben het stuur niet in handen. We

zullen het dan ook maar heel even hebben over algemene consideraties als 'hoe hoger, hoe beter'.

Waar deze stelregel geregeld te horen was bij de arbeidersouders is hij ons maar in één kansarm

gezin ter ore gekomen. Het is de ouders van Tamara namelijk ingefluisterd door een leerkracht

en de dochter zit nu in een 1A-klas met vier uur latijn als optie. Wanneer zij echter na een paar

dagen begint te twijfelen, leggen de ouders haar geen stroobreed in de weg om af te zakken.

Va:Dat blijft mij onverschillig, ze moet doen hetgeen ze graag doet he.

I:Ja, het is aan haar om te beslissen?

Va:Ah ja.

I:En als ze het niet goed weet, wat gaat ge dan zeggen?

Va:Niks. (Tamara)

Heet dit dan vrijheid van studiekeuze? Ergens wel, maar zij mag niet op dezelfde manier

begrepen worden als bij de arbeidersgezinnen. Bij arbeidersouders komt 'hoe hoger, hoe beter'

op de eerste plaats. Als hun kinderen het dus niet zo goed weten, sturen de ouders erop aan

hogere richtingen te nemen. Niet zo bij de kansarme gezinnen. Daarenboven is de vrijheid van

studiekeuze bij de arbeidersgezinnen een luik met meerdere panelen: zowel de onwetendheid

omtrent het onderwijs, de inzet van de kinderen als de evaluatie van de eigen levensloop hangen

eraan vast. Elk van de aspecten laat zich herkennen bij de kansarme ouders maar telkenmale in

een andere mate. Zij gaan ook vanuit hun levensverhaal het schoolgaan van de kinderen

belangrijk vinden maar van een welbevinden in hun maatschappelijke positie kan er helemaal

geen sprake zijn: er is maar weinig waarmee zij tevreden kunnen zijn. Dat de vrijheid van

studiekeuze de inzet verzekert van zoon of dochter, is bij kansarme ouders enigermate te

herkennen maar eerder dan een wijze om de kinderen te motiveren is het een middel om hun onwil

te sussen. De ouders slagen er ook niet in het te verwoorden als een beredeneerde pedagogische

keuze.

Ma:Ge kunt toch niet beslissen voor uw kind want als ze het dan tegen hun goesting doen, dan is

het weer helemaal niks. (Mario)

Het is de kinderen hun goesting laten doen of op een fiasco afstevenen: dit kan bezwaarlijk een

keuze voor vrijheid genoemd worden zoals dit wel kon bij de arbeidersgezinnen. Daarbovenop

speelt nog de onbekendheid van de kansarme ouders met het huidige onderwijssysteem en de

keuzes die daarbinnen mogelijk zijn. Vermits zij het echt niet zouden weten wat hun kinderen

kunnen studeren noch waartoe die keuzes dan wel leiden, laten ze de kinderen de keuze. Dit laat

zich ook herkennen bij de arbeidersouders, maar in mindere mate omdat deze toch nog enige

scholing hebben gevolgd en een betere kennis hebben van de arbeidsmarkt. De kansarme 'vrij-

heid van studiekeuze' past dus eerder binnen de uitbesteding van de onderwijslast omwille van de

eigen onwetendheid en het eigen onvermogen, dan dat het een zelfstandige determinant is van de

schoolloopbaan zoals bij de arbeidersgezinnen. In veel grotere mate dan bij de laatste is het voor
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de kansarme ouders belangrijk dat er tenminste onderwijs gevolgd wordt, welke studierichting dan

wel is van minder belang. Voor hen is dus 'dat' belangrijker dan 'wat'.

Ma:Ik vind als hij een diploma heeft tegen dat hij achttien jaar is, het is eender voor wat, dan

zenne'k ik content. (Stefan)

Tenslotte doet de hele vrijheidskwestie er weinig toe omdat - weerom in tegenstelling tot de arbei-

dersjongeren - deze vrijheid meestal niet in de gelegenheid is zich te realiseren. Het aantal

factoren dat een invloed uitoefent op de richting van de schoolloopbaan is zodanig groot en

dwingend, dat er de gezinnen weinig alternatieven blijft. In de meeste gevallen is er dan ook

geen sprake van een studiekeuze in de eigenlijke zin van vrij kunnen overwegen en beslissen

welke weg men al dan niet zal uitgaan. Met een B of C-attest komt men niet ver. Twee jaar

overdoen in het lager onderwijs brengt je in de B-klas, veel keuze is er daar niet. Theoretisch

kan er dan aangesloten worden op de A-klas maar in de praktijk loopt het meestal anders.

BO-schoolloopbanen kunnen eventueel ook weer aansluiten op het gewone onderwijs maar de

kans is klein en gebeurt het toch dan zal het wellicht 'maar' BSO worden. Deze 'onoverkome-

lijkheden' sturen meer de schoolloopbanen dan de voorkeur van de ouders. Het is op deze nood-

lottigheden dat onze aandacht zich dan ook zal richten bij de analyse van de diverse schoolloop-

banen.

5.1. Onderwijs als blinde selectie

De ingezette afgang naar lagere onderwijsvormen gaat meestal terug op advies van leerkrachten

en/of PMS. De kinderen kunnen immers het curriculum niet volgen, zij halen de standaarden

niet en aldus worden zij het kaf van het koren dat het onderwijs te min vindt. Deze schifting is

onvermijdelijk gezien het gestratificeerde onderwijssysteem opgevat wordt als een

selectie-mechanisme. Zolang daarbij iedereen een gelijke kans krijgt om naar waarde geschat te

worden, is hier weinig aan de hand. Maar de vraag is inderdaad of hier iedereen gelijke kansen

krijgt als men van ongelijke komaf is. De scholen zijn zich welbewust van het grote belang dat

gelijke kansen en democratisering van het onderwijs hebben, maar in hoeverre dit besef zich door

hen in een doordachte praktijk laat vertalen blijft maar de vraag. Bij ons onderzoek is de indruk

ontstaan dat de scholen vrouwe justitia spelen: geblinddoekt denken zij rechtvaardig te zijn.

Maar wie blind is, ziet ook niet wat er allemaal aan de hand is, en zo zal er ook maar weinig aan

verholpen worden. De onwetendheid bij de leerkrachten is groot, zij weten niet wie ze voor zich

hebben. Leerlingen, jawel, goede en slechte leerlingen maar waarom de ene het goed doet en de

andere minder, weten zij meestal niet. Ze wisten het de interviewers niet te vertellen, integendeel:

een vijftal leerkrachten vroegen ons wat er misging. Hun kennis van de kinderen gaat niet verder

dan het klaslokaal; zij weten in de verste verte niet hoe het er thuis aan toe gaat. Bij tien

leerlingen weten de leerkrachten helemaal niets over de thuissituatie, zes keer is er al eens een kort

contact geweest met de ouder(s) en hebben ze enige indicatie omtrent de achtergrond van de

kinderen en maar driemaal kennen ze waarlijk het gezin. Deze onwetendheid is niet enkel het

gevolg van een onvermijdelijke samenloop van bepaalde gegevenheden (geen contacten met de

ouders, een volgestouwd uurrooster, onvoldoende voeling met de leerlingen, etc.) maar blijkt soms
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ook voor te komen uit een twijfelachtige attitude tegenover het probleem. Bij ons zoeken naar

gezinnen van een bepaalde sociale achtergrond bleken sommige scholen weigerachtig te staan

tegenover deze vraag, één directie zei zelfs niet te kunnen antwoorden omdat er geen familiale

gegevens bijgehouden werden. Zij wist niet wie wie was maar maakte zich daaraan juist sterk

want voor haar waren aldus alle leerlingen gelijk ongeacht hun rang of stand. Daarmee menen

school en leerkrachten de handen te kunnen wassen in onschuld en wordt het gelijke

kansen-principe naar de praktijk toe vertaald als: 'Et pour les défavorisés la même chose'.

Men gaat m.a.w. niemand achterstellen omwille van zijn herkomst maar als het daarbij blijft, kan

de primaire selectie vrijuit spelen: de sociale achtergrond zal ongeremd de inzet en de prestaties

van de jongeren benvloeden en vermits bij de advisering deze dan weer als criterium aangewend

worden om de schoolloopbaan te sturen, zullen die jongeren dus de wegen uitgaan die in het

verlengde liggen van hun afkomst. Zolang er geen kennis is van de sociale achtergrond op basis

waarvan men tot compensatie kan overgaan, zal de sociale herkomst op indirecte wijze

richtinggevend blijven voor de geadviseerde studierichtingen. Wanneer enkele leerkrachten toch

enige weet hebben van de achtergrond van de kinderen, krijgt men zelfs de indruk dat deze van

directe invloed is bij de beoordeling en advisering van het kind.

Lk1:Zij is niet bij de zwaksten bij mij maar zeker ook niet bij de besten. Een middelmatige

leerling denk ik.

I:Een middelmatige leerling (Cynthia zegt dat het veel te gemakkelijk is in het BO). (...) En het

is niet zo dat je zegt van: er zit meer in.

Lk1:Als ze meer misschien aanwezig moest zijn, zat er misschien meer in.

Lk2:Wel ja, misschien dat milieu. Als ze in een ander milieu zat dat dat misschien geen BO-kind

was. (... een beetje later in het interview) Maar dat is volledig - als ge die zwakke punten

daaruit haalt - terug te brengen op dat milieu, vind ik. (...)

Lk1:Ja, moest ze misschien in een gewoon milieu terecht komen, denk ik toch niet dat het een

probleemkind zou wezen. (Cynthia)

Mocht Cynthia meer aanwezig zijn, zou het misschien geen BO-kind wezen maar de leerkrachten

voelen zich niet geroepen contact op te nemen met de ouders om te horen hoe het zit met die

afwezigheden, dat is de taak van de directie zeggen ze. Naderhand blijkt dat de directie niets

onderneemt.

Lk:Onze type 8 kinderen (leermoeilijkheden) die hebben het dus al moeilijk om in het gewoon

onderwijs te aarden. En als ze dan een thuissituatie hebben die dus echt stimulerend (is):

dat maakt het voor hen dus gemakkelijker om een type 8 te doorlopen en van dan later naar

het secundair onderwijs over te stappen. Maar als kinderen in type 8 terecht komen en ze

hebben het dus al moeilijk om de leerstof te verwerken, en daar komt dan bij dat hun

thuismilieu niet stimulerend genoeg is, en als dan het intelligentieniveau een beetje te

wensen over laat: dan is het beter dat ze type 1 (licht mentaal gehandicapt) onderwijs

volgen om dan gemakkelijk een voorbereiding naar opleidingsvorm 3 (BUSO) te doen.

(Samantha)
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M.a.w., naargelang je milieu ben je voor hetzelfde geld iemand met 'leermoeilijkheden' die de

kans maakt terug in het normale onderwijs te stappen of word je 'licht mentaal gehandicapt'

verklaard en blijf je in het Buitengewoon Onderwijs hangen met alle gevolgen vandien wanneer

later de arbeidsmarkt betreden wordt (Noppe, 1993). De aangehaalde leerkracht heeft voldoende

ervaring om te weten dat de dingen inderdaad zo gaan maar wat ons verwondert, is de gelaten toon

van haar observatie: alsof het onmogelijk zou zijn de ontbrekende stimulering aan te vullen, het

gepercipieerde tekort te compenseren en aldus kansarme jongeren toch enige kans te geven een

'beter'9 onderwijs te genieten. Makkelijk is dit zeker niet en de slaagkansen zijn inderdaad onze-

ker, maar wanneer er niets gebeurt zal er ook niets veranderen en dient het onderwijs enkel de

reproduktie van de bestaande sociale ongelijkheid.

5.2. De schoolloopbaan meegaand in haar afgang (type 1)

De gangen van de meeste kansarme schoolloopbanen zijn het resultaat van neerwaarts advies door

leerkrachten en/of PMS die ofwel onwetend zijn omtrent de sociale achtergrond van de jongeren

ofwel berustend in haar nefaste effecten. Het kind doet het niet goed, kan het niet aan, en hij/zij

moet maar een jaartje overdoen of een trapje lager gaan. Wat bij de meeste van deze schoolloop-

banen opvalt, is de meegaandheid waarmee de ouders dit advies opvolgen. Zij stemmen in met

de neerwaartse gang van zaken in de overtuiging dat dit het beste is voor zoon of dochter.

Va:Het PMS, ja, heeft steeds ondervonden dat Samantha met de zaak achterstaat. Dan hebben ze

mij gevraagd: 'Meneer, mag uw dochter naar een speciale school voor...?' Ja, dan ook in

het belang van het kind natuurlijk. Ik zeg: 'Ja, OK.' (Samantha)

En zo is Samantha van het lager onderwijs naar het buitengewoon lager onderwijs gegaan, type 8.

Vorig jaar is ze doorgesluisd naar type 1, hoe is die doorverwijzing gegaan vroegen we aan de

leerkracht.

Lk:Meestal vormt dat niet echt een probleem, omdat het milieu waardat de kinderen uitkomen ook

laag is, een zwak milieu. En ja, als ge dan de bewijzen op tafel legt ja, dan kan dus wel

een beslissing van type 1 genomen worden. (...)

I:En van de school uit wordt er niet direct overleg gepleegd met de ouders?

Lk:Er wordt dus overleg gepleegd op het moment dat er dus moet een beslissing genomen worden,

maar dan kunt ge wel zeggen dat de beslissing van over te stappen naar type 1 eigenlijk al

wel genomen is voor dat de ouders er zijn. (Samantha)

En de ouders knikken, ze beseffen dikwijls niet te best wat de doorverwijzing dan wel inhoudt en

wat er het resultaat van zal zijn, maar het is in het belang van hun kind, dus dan zal het ook wel

9 Het is verre van fraai bepaalde onderwijsvormen als 'minder' te omschrijven. Daarmee willen wij
ons geenszins denigrerend uitlaten over de pedagogische kwaliteiten van deze richtingen maar enkel wijzen
op de mindere kansen die zij maken op de arbeidsmarkt.
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goed zijn. Vermits het om een afgang gaat wordt het er ook makkelijker door en verminderen de

problemen die gepaard gingen met het schoolgaan. Er moet minder huiswerk gemaakt en er

dienen minder lessen geleerd te worden, dit terwijl de resultaten in de lift komen te zitten. Het

kind wordt ook handelbaarder en zijn/haar onwil verdwijnt.

Ma:Tot heden toe mag ik niet klagen dat hij het Beroep(s) aan het doen is, want zijn punten zijn

een pak, een pak beter als verleden jaar. (...) Het meeste deel heeft Kim nu voor het moment

wel gedaan, omdat die niet zoveel vakken krijgen. Het meeste wat zij moeten doen is

werkhuis he. (...)

I:En moet je hem dan naar boven sturen (om huiswerk te maken)?

Ma:Nee, nee... nu omdat Kim praktisch niets meer moet doen, voor zes uur heeft die praktisch

altijd gedaan en euh, verleden jaar en over twee jaar hebben we daar veel problemen mee

gehad. (Kim)

Ma:Dat versta ik niet goed. In het zesde leerjaar kon ze geen enkele zin schrijven zonder één

fout. Ze had altijd onder de...

K:Da's niet waar, niet altijd.

Ma:Jawel, altijd. Ge moogt dat vragen aan de juffrouwen van het vijfde en het zesde leerjaar.

Ge waart altijd onder uw punten en nu niet meer, nu is dat alleen nog voor wiskunde.

K:Ja maar, in de Beroeps (1B-klas) leggen ze nu alles wel uitgebreider uit enzo, ik vind dat wel

plezant. (Sofie)

I:Wat vindt ge daarvan, dat hij veranderd is (van A naar B-klas)?

Va:Awel, bij mij... ik vind dat heel goed omdat in de A kon hij niet volgen. Daar had hij bijna

geen punten en zo'n kinderen... als ge met 20-25 in de klas zit, dat blijft daar maar zitten,

daar zijn (ze) er niet mee bezig. Tegen dat hij oud is, heeft hij geen diploma, hij kan niks.

Dan hebben wij (na advies) gezegd, rechtstreeks in de B naar school, daar zitten ze met

acht kinderen in de klas, daar zijn ze meer met de kinderen bezig. (Stefan)

Ma:Hij kon beter mee ook, allee en het was plezanter want het laatste zouden ze tegengoesting

krijgen van naar school te gaan, als het dan toch niet gaat. Nu gaat die graag naar school.

Het ging (gaat) allemaal goed, zodus... (Peter, hij is van een A naar een B-klas overgegaan)

... waarom niet zakken? In de lagere leergangen is er ook meer begeleiding, meer begrip en meer

mogelijkheid om tot een uitbesteding van de onderwijslast te komen. Maar het gaat nog verder:

het BO (met uitzondering van type 8) betekent ook een verhoging van het kindergeld en een zeker

gemak want de kinderen worden van en naar school gebracht. Tal van zaken die er uiteindelijk

toe leiden dat: 'hoe hoger, hoe beter' de leidraad vormt van de meeste kansarme schoolloopbanen.

Aldus krijgt de schoolloopbaan alsmaar meer positieve bevestiging in haar afgang en wordt het

weinig waarschijnlijk dat er alsnog geprobeerd wordt een wederopstanding in te zetten. De ene

keer dat dit voorkomt in onze steekproef gaat het niet toevallig om een instellingskind. Lucy

werd ook de mogelijkheid gegeven, er is evenwel niet op ingegaan.
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Ma:Ze is alleen maar getest geweest in het begin van het schooljaar - verleden jaar he - en toen

hadden ze... allee, ik had haar naar een B-klas gedaan he, omdat ze het moeilijk gehad heeft

in het lager onderwijs en daar... Ze was dus een maand bezig in september in de B-klas,

dus ze had haar (mede)leerlingen al leren kennen enzo, dus ze had al een beetje vrienden.

En dan hebben ze daar een PMS-test afgelegd en dan heeft ze mij wel gezegd: 'Mama, op

mijn testen dat ik afgelegd heb ondervinden ze dat ik wel naar de A-klas mag.' Ik zei:

'Luister, doe daarmee wat ge wilt.' 'Ja', zei ze zo tegen mij: 'Mama, ik zou dat wel willen

maar ik vind het stom want ik ben nu in de B-klas en ik heb daar nu vrienden gemaakt.

Om nu nog een keer over te schakelen naar een ander, dat vind ik...' Ik zei: 'Ge doet wat

ge wilt, als gij wilt in de B-klas blijven, dan blijft gij.' (...) Ik dwong niet omdat... ze heeft

het al moeilijk gehad in het lager onderwijs. (...) Ze had een goede prestatie voor de

A-klas maar het was een zwaardere taak... ze (in de A-klas) gingen er rapper. (Lucy)

Deze uitspraak is illustratief in meer dan één zin: de zogenaamde keuze tusen A en B-klas was in

werkelijkheid immers een keuze tussen een sterke en een zwakke B-klas. Zoveel keuze was er

dus niet en dat de moeder het verschil niet (meer) weet, is tekenend voor haar onbekendheid met

de structurering van de eerste graad. Dit is dus de spijtige manier waarop er 'keuzes' gemaakt

worden en de schoolloopbanen hun gang gaan, al te vaak steeds maar verder afdalend langs de

cascade.

Menig lezer van de paragraaf zal opwerpen dat deze analyse te pejoratief is, en daarin heeft hij/zij

niet helemaal ongelijk want heroriëntatie van probleemkinderen heeft zeer zeker ook haar goede

kanten. Het te hoge niveau aanhouden kan tot leerachterstand leiden, met demotivatie tot gevolg

en een aversie voor het leren. Wordt de leerachterstand leerjaarachterstand en steekt school-

moeheid de kop op, dan is de kans heel reëel dat de schoolloopbaan roemloos eindigt zonder enig

diploma behaald te hebben. Dit kan vermeden worden door de jongeren een trapje lager te laten

gaan: zij kunnen dan opnieuw aanhaken en iets aan de lessen hebben, ze leren en presteren dan

weer. Aldus wordt hun zelfbeeld er beter van en zo ook hun kans om alsnog een diploma binnen

te halen. Vanuit pedagogisch standpunt mag de zorg voor 'gelijke kansen' zich dus niet fixeren

op de hoogst mogelijke studierichtingen wanneer de slaagkansen aldaar sterk te betwijfelen vallen.

Zijn deze gering, dan is het misschien wel beter lager te gaan en aldus de slaagkansen te

verhogen. Kansarme jongeren zullen op school toch nooit hetzelfde resultaat halen als andere

leerlingen, belangrijk is evenwel dat hun schoolgaan tenminste resultaat haalt. In vergelijking

met hun ouders zou het al een hele verwezenlijking zijn dat ze een diploma op zak hebben. Tot

dusver de pedagogische logica, dat er zo gedacht wordt is sociologisch evenwel minder evident.

Hogere klassen redeneren immers niet (altijd) volgens dezelfde denktrant, zij verkiezen niveau te

houden ook al staat dit niet langer in verhouding tot de capaciteiten van de kinderen. Dat deze

aanhoudendheid alsnog resultaat kan hebben, wordt gestaafd door Stinissen (1987: 122).

5.3. De schoolloopbaan als verzet tegen de afgang (type 2)

Niet alle ouders evenwel zijn altijd zo meegaand in de afgang van de schoolloopbaan.
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Regelmatig tekenen zij verzet aan tegen het overdoen van een leerjaar of het afzakken naar een

lagere richting. Zij weigeren het falen van het eigen kind te erkennen en zien in de adviesen

tekenen van een beginnende marginalisering. Zo bijvoorbeeld bij Kurt: hij doet zijn 1A over en

zijn vader negeerde daarmee het advies om naar de B-klas over te schakelen.

Va:Ge moet dat zo bezien. Voor zo een kind is dat dan terug: hop, ik word terug achteruit gezet

tegenover een ander he. En dat is een beetje iets dat ik volgens mij aanpak he. Hij heeft

al veel tekort, hij heeft al zijn moeder tekort, hij heeft dit al tekort en dan wordt hij nog van

de ene klas naar een andere gezet waardat automatisch de kinderen van zeggen: 'Zie die

stommerik eens, hij wordt verplaatst, hij wordt dit, hij wordt dat.' (Kurt)

Het is markant te merken dat dit verzet juist teruggaat op de stellige overtuiging dat onderwijs van

belang is en iets kan verhelpen aan de kansarme conditie waarin men leeft. Zo ook bij Mario's

moeder, zij weigert dat hij op aanraden van het PMS naar het Buitengewoon Onderwijs over-

geheveld wordt.

Ma:Nee, nee, ik vind dat ge naar de dinge van uw kind moet zien he. Het is niet omdat gij dat

niet wilt. Ik vind dat ge naar de toekomst van uw kind moet zien he. (Mario)

Zij weigert omdat ze aan de toekomst van haar zoon denkt. Zij weigert m.a.w. dat het hem

vergaat zoals het bij haar gegaan is en daarom zal ze het neerwaartse advies dwarsliggen.

Zodoende verslechtert echter de relatie tussen de ouders en de adviseurs: de ouders denken dat de

leerkrachten of het PMS tegen het belang van hun kind in handelen enerzijds en anderzijds gaan

de leerkrachten of het PMS de ouders bestempelen als moeilijke klanten waarmee niet te praten

valt. Daarmee is de jongere natuurlijk niet geholpen, luister maar naar de leerkracht van Kurt.

Lk:Dus als hij op het einde van het schooljaar weer niet gaat slagen, dan heeft hij (weer) een jaar

verloren. Wij hebben vorig jaar advies attest C (gegeven): advies beroepsvoorbereidend

jaar.

I:Dat is er geweest.

Lk:Dat advies is er geweest, de ouders hebben anders beslist. Ik had aan het PMS tijdens de

klasseraad nog gevraagd voor een onderhoud met die ouders in oktober, als het nog tijd was

(om over te schakelen naar de B-klas). Ik heb daar niks over vernomen, nu zijn we vijftien

januari voorbij en Kurt zit er nog en nu zal hij moeten blijven zitten. (...) Met het resultaat

van op het einde van het schooljaar, met al die afwezigheden en dat er voor de studie thuis

niks gebeurt, (is de kans groot) dat dat kind terug gaat mislukken. (Kurt)

Zitten de jongeren boven hun niveau en blijven ze er zitten dan is het risico groot dat ze er keer op

keer mislukken. Aldus gaan zij de moed verliezen, ontwikkelen ze een weerzin en worden ze

vroeg of laat schoolmoe: of zij alsnog een diploma zullen halen wordt maar de vraag. Het verzet

dreigt dus weerom op een mislukking uit te draaien; de mechanismen van de 'self destroying

prophecy' hebben iets fataal.
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Daarmee zijn er twee types van kansarme schoolloopbanen geschetst: de ene is meegaand met het

neerwaarts advies, de andere verzet zich er tegen. De frequentieverdeling van deze twee soorten

is evenwel niet zo makkelijk op te maken: bij Kurt en Mario overwegen momenteel het verzet

maar de vraag is hoelang het zal kunnen standhouden. Zoals blijkt bij twee andere gezinnen zal

dit verzet uiteindelijk toch moeten zwichten voor het overwicht van de neerwaartse druk. De

afgang blijft de dominante tendens van de meeste schoolloopbanen, het verzet vormt daarop een

tijdelijke variatie.

5.4. Anticipatie van de afgang (type 3)

Bij nader toezien van de diverse schoolloopbanen blijkt de totdusver opgestelde typologie niet

altijd even sluitend te zijn. Bepaalde loopbanen volgen een tracé dat het midden houdt tussen

type 1 en 2. Waar type 1 meegaat met het neerwaartse advies is de 'positietoewijzing' dominant,

bij type 2 gaat het om een verzet daartegen en dus om een poging tot een eigen (en betere)

'positieverwerving' te komen. Daartussenin situeert zich een derde type: hierin verwerft het kind

een positie door de neerwaartse positietoekenning te anticiperen. Aldus zijn de ouders het

neerwaartse advies voor zonder dat het evenwel vaststaat dat dergelijk negatief advies

noodzakelijk was. Zo is het alvast bij Cynthia gegaan.

Zij zat in het vijfde lager onderwijs en spijbelde twee dagen, moeder kwam hierop uit en besloot

op eigen houtje naar de BLO-school te stappen waar ook een oudere broer is heen gegaan. "Dat

is een goede school voor als er problemen zijn," zegt ze. Er komt een PMS-onderzoek waarmee

Cynthia geschikt blijkt voor de BLO-school maar de andere (LO-) school (die tevens tot een ander

net behoort) betwist dit. Weerom een PMS-onderzoek en in de touwtrekkerij die hierop ontstaat,

blijken de leerlingenaantallen van meer tel dan de capaciteiten van Cynthia. Uiteindelijk is zij

naar het BLO getrokken alwaar zij 'licht mentaal gehandicapt' verklaard is. Had moeder echter

de kat de bel niet aangebonden, dan was het wellicht nooit zover gekomen. De houding van de

scholen t.a.v. van dergelijke anticipaties varieert: na het lager onderwijs voorzagen de ouders van

Sofie een overgang naar het buitengewoon onderwijs, de leerkracht achtte dit evenwel niet

noodzakelijk en Sofie zit nu in een zwakke B-klas. Het omgekeerde laat zich bij Peter zien: in de

1A vlotte het niet zo best en de ouders vroegen of hij niet naar de B-klas kon. De school twijfelt

maar vindt bevestiging in de aanvraag van de ouders en zo gaat Peter over naar de B-klas. Aldus

is de anticipatie bij Sofie een dreigement gebleven waarmee zij werd aangepord beter te werken,

bij Peter daarentegen is het werkelijkheid geworden.

5.5. De sturing van schoolloopbanen vanuit een kort termijn-perspectief

Meegaand, er zich tegen verzettend of anticiperend: aldus gaan de kansarme ouders om met de

adviesen die de schoolloopbanen sturen. In het ene geval al meer dan in het andere maar veelal

laat zich toch blijken hoe ongelukkig het gebeurt. Omdat de studiekeuze uitbesteed wordt aan de

advizerende instanties wordt er soms te snel ingegaan op de raad een jaartje over te doen of een

trapje af te dalen. Omdat men zich verzet tegen neerwaartse adviezen, komt met niet tot een

samenwerking met de leerkrachten of PMS om er toch nog het beste van te maken. En
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anticiperen de ouders, dan is de afgang niet altijd even noodzakelijk. Kansarme ouders hebben

het moeilijk de schoolloopbanen van hun kinderen te sturen, zoveel mag duidelijk zijn. Vanuit

hun bestaansconditie is het ook niet altijd even evident. Het wankel evenwicht waarin deze

gezinnen verkeren en de crisishuishouding waartoe zij bij momenten verplicht worden, maken dat

de prioriteiten gedicteerd worden door de onvoorspelbare gang van zaken. Aldus kunnen zij niet

verder kijken dan de dag van vandaag want men weet niet wat morgen brengen zal: hun lot hebben

zij niet in handen. Dit korte termijn-perspectief is begrijpelijk als men de hectische levens van

de betrokken gezinnen voor de geest haalt maar het beperkt wel hun prospectievermogen. En dat

is nu juist wat van hen verlangd wordt wanneer de schoolloopbanen aankomen op het kruispunt

van de verschillende studierichtingen. Het maken van studiekeuzes en het sturen van de school-

carrières veronderstellen dat de betrokkenen vooruitzien en de toekomst gaan plannen. Dit is op

zich al niet makkelijk, maar wordt wel zeer moeilijk wanneer men niet echt kan geloven in de

mogelijkheid de toekomst in handen te hebben, wanneer men niet uit ervaring heeft geleerd dat het

eigen lot te bemeesteren valt. Het korte termijn-perspectief dat in vele kansarme gezinnen be-

staat, accordeert dus niet met de meerjarenplannen van het onderwijs, waar leergangen fungeren

als springplanken naar de toekomst en de schoolloopbanen een aanloop nemen naar dat wat nog

komen moet. Wie dergelijk vooruitziend perspectief mist, kijkt niet verder dan de problemen die

zich hic et nunc opdringen. Wie niet weet wat de dag van morgen brengen zal, zoekt oplossingen

(meegaan, zich verzetten of anticiperen) die op langere termijn - bv. bij het betreden van de

arbeidsmarkt - problemen met zich kunnen meebrengen. De waarschijnlijkheid dat de sociale

ongelijkheid zich aldus ook bij de kinderen zal herhalen, wordt er enkel maar groter door.

6. De marginale positie van kansarme jongeren

Er is al veel gezegd maar de kansarme kinderen zijn daarbij nog maar weinig aan het woord

geweest. Het was ook moeilijk hen aan de praat te krijgen, en spraken ze dan toch dan was het

vaak honderduit over zaken die ons niet veel verder brachten. Deze onvatbaarheid is op zich al

een vaststelling. Zij typeert hen en laat zich ook blijken in de klasgroep alwaar de meerderheid

van de jongeren een terughoudende attitude aannemen. Ze staan alleen en houden zich op de

achtergrond, ze nemen geen initiatief en raken aldus ook niet geïntegreerd in de klasgroep. De

leerkrachten kunnen erover meevertellen.

Lk:Momenteel is ze eigenlijk niemand in de klas. Ze is dus geen voortrekker, ze is ook niet bij

de klik lawaaimakers, ze is eigenlijk ook niet bij de heel stille. Het is zo een neutrale

eigenlijk. (...) Ze houdt er haar gewoon tussenuit. Ze wilt zich ook dus niet de last van

die ambetanterikken op haar schouders halen, van dat ze haar moet gaan weren tegen die

ambetanten. Dus als ge iemand die benadeeld wordt niet helpt verdedigen, ja dan zult ge

ook niet aangevallen worden. Ze verdedigt ook niemand niet he, dus... Het is misschien

haar eigen vel redden, dat weet ik niet. (...) Ze is echt zo een... ja, in niemandsland zit ze

daar. (Lucy)

Lk:Ze is nogal passief (...) Natuurlijk, dat is haar persoonlijkheid misschien ofzo. Sommige
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kinderen zijn stil en ja, daar zul je nooit geen uitbundige kinderen van maken. Maar ze

lacht ook weinig, ze schijnt daar zo stuurs in de klas te zitten. (...) Dan denk ik soms: ja,

het kind ziet er zo ongelukkig uit. Die indruk heb ik gewoon maar. (Ann)

Zo'n negen jongeren stellen zich terughoudend op: liefst zouden ze onzichtbaar zijn want zij

voelen zich niet op hun gemak, zij hebben geen of weinig vrienden in de klas en zoeken geen

contact met de leerkrachten. Het zou aan hun persoonlijkheid liggen maar attitudes kunnen -

zoals bij de arbeidersjongeren al bleek - eveneens in verband gebracht worden met een aantal

sociale gegevenheden, gegevenheden die vooral de kansarmen treffen. Gemiddeld hebben zij

een jaar overgedaan in hun lagere-schoolcarrière: wanneer iedereen mag overgaan moeten zij

blijven zitten. Gemiddeld zijn kansarme jongeren ook één keer van lagere school veranderd en

hierdoor komen ze niet alleen in een vreemde klasgroep terecht maar krijgen ze ook te maken met

onbekende leerkrachten. Aldus worden ze het nieuwe of domme eendje in de bijt, de bijt die het

ook wel zonder hem/haar zal stellen. Voeg daarbij de niet overbrugde kloof tussen school en

gezin en het wordt begrijpelijk waarom de kansarme jongeren zich in niemandsland bevinden.

Zij zijn vreemden omdat de wereld waarin zij zich begeven ver van hen staat.

Willen ze geïntegreerd raken in de klasgroep, dan zullen ze uit hun schulp moeten kruipen en naar

buiten komen. Een tiental kinderen doet het, maar waarmee? Hun kennis en schoolresultaten?

Deze laten vaak te wensen over. En over thuis vertellen ze liever niet: het zijn er immers

beschamende toestanden. Enkelen fantaseren dan maar wat, anderen kunnen enkel maar blijk

geven van hun kinderlijke nood. Ze vragen om aandacht en erkenning, ze willen meetellen.

Lk:Hij vraagt constant uw aandacht. Met onnozele dingetjes komt hij dan vragen en zeggen, en

dat is al jaren zo. Iemand die nieuw is: gegarandeerd hingen ze alletwee, toen Petra (de

halfzus van Kevin) nog klein was ook, hingen ze aan hun arm (van de nieuwe leerlingen).

Als ge u niet een beetje afstandelijk opstelt, dan heb je ze constant aan uw arm hangen.

I:Ja, heel veel nood aan aandacht. (...) Maar de manier waarop dat hij er is, is niet altijd?

Lk:Nee, hij stoort dan ook anderen en dat is op een verkeerde manier aandacht zoeken he, spijtig.

(Kevin)

En die ongelukkige manier kan nog ongelukkiger uitdraaien: waar de enen kinderachtig zijn daar

willen anderen groot doen. In de schaduw van het slechte voorbeeld gaan ze meelopen, meedoen

om toch maar mee te tellen.

Lk:Dus ze praten over dingen onderling, dat hoort ge als ge op de speelplaats (staat) of weet ik

waar. (Daar) praten ze over dingen waar de ouderen over praten. In dat opzicht, maar

innerlijk zijn het nog echte kinderen. Hoe dat ze soms reageren, iemand maakt een

onnozel opmerking, lachen zo: 'Ha, ha, ha'. Opvallend doen. Sofie heeft dat vooral en

haar vriendin heeft dat ook. (Sofie)

Of zoals Sofie het zegt:

K:Als de klas iets doet, dan doe ik mee. Ik laat mij altijd verleiden. (...) Ze steken soms iets
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uit, ge zijt ook jong geweest he. Niet krapulachtig maar gewoon om te lachen en dan

lachen wij mee. (Sofie)

En zo is Sofie in tegenstelling tot vroeger geïntegreerd in de klasgroep. In haar nood aan

aandacht zal ze net als een aantal anderen de attentie trekken door op te vallen en zich aan te

stellen. Mario snoeft ermee dat hij buitengezet is op zijn vorige school, Tinny's geprefereerde

bezigheid is pesten. Bij deze jongeren dienen de sociale bedrijvigheid de schoolse achterstand te

compenseren. Ze zoeken hun erkenning waar ze ze maar kunnen vinden.

Lk:Omdat ze dat niet kunnen, omdat ze maar in de B zitten of (om)dat ze vorig jaar maar in het

vijfde zaten of in het Bijzonder Onderwijs of zo, en die proberen dat dan te recupereren in

het school. En die proberen dan in de school direct uit te zoeken: een slachtoffertje. Die

zal ik een keer domineren, ziet ge.

I:En waar hoort Tinny dan bij? Bij de slachtoffers of bij de daders?

Lk:Bij alletwee eigenlijk. De ene keer is ze slachtoffer en de andere keer is ze dader he. (Tinny)

Het zijn geen lieverdjes maar vele van hun pogingen om alsnog geïntegreerd te raken in de groep

draaien verkeerd uit en roepen het tegengestelde op van wat ze wilden bereiken. Tinny wil zich

opwerpen als dominante figuur in de klasgroep, slaagt daar evenwel niet in en neemt wraak met

allerlei pesterijen die dan op hun beurt weer beantwoord worden door tegenpesterijen. Kevin en

Samantha bedelen zodanig om aandacht dat hun vraag als afstotende opdringerigheid wordt

ervaren. De pogingen om in de groep aanvaard te worden en het falen daarvan kunnen soms ver

gaan. Zo blijken twee kinderen gestolen te hebben, niet uit zelfprofijt maar om snoep te kopen

en deze gul uit te delen aan hun klasgenoten. Eén leerkracht ziet er reden in om te twijfelen aan

de verstandelijke vermogens van het betrokken kind, de andere leerkracht kijkt echter verder.

Lk:Want het was vriendschap kopen dat zij deden op die manier. Dus ze zaten alletwee met het

probleem van aandacht en mensen rond hun krijgen. Maar ze doen het op een verkeerde

manier. (Kevin)

In het ene geval is alles discreet opgelost, in het andere is er teveel ruchtbaarheid aan gegeven met

als gevolg dat de betrokken jongen gebrandmerkt wordt als 'dief' en hij helemaal uitgestoten wordt

door de klasgroep die hij met snoepgoed op zijn hand wou krijgen. Nu wordt hij gepest.

Niet alle kansarme kinderen worden gepest maar het zijn er toch velen, ze zijn ook een

gemakkelijk slachtoffer. Afwijkingen van de normatieve normaliteit gaan in de kinderwereld al

snel het mikpunt vormen van spot en pesterijen. Wie niet bruin, zwart of blond is, wordt een

'rossekop' genoemd. Wie wat mollig is, een 'vetzak'. Wie het thuis niet breed heeft, krijgt te

horen dat hij/zij een 'arme luis' is. Wie op school douchen moet omdat er thuis geen badkamer is,

wel die 'stinkt'. Wie niet in de A-klas zit is een 'stommerik', wie in een zwakke B-klas zit (de zgn.

BB) wordt 'bebeke' genoemd. We hebben 'BO-erken' als scheldwoord horen gebruiken. Al

deze afwijkingen van de regel worden in de groepsvorming van de jongeren aangegrepen en
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gearticuleerd als teken van onderscheid. Aan de kansarme jongeren om de stigmata te dragen,

aan de beter gegoeden ze toe te kennen. Zo hoorden we uit de mond van een arbeidersjongen het

volgende:

K:Wel heb ik eens met ene van ons klas gevochten. Zo ene die we 'volleybal' noemden omdat ie

altijd hetzelfde (dezelfde schoenen) aanhad. Die had in de derde schoenen gekocht en in

het zesde had hij die nog altijd aan, zo versleten als iets, dat zijn tenen eruit staken. En die

had een nieuwe jas gekocht en die zat embras te zoeken en maar te charen (bluffen) met

zijn jas en toen had ik die met zijn jas in de modder gesmeten. Toen was hij kalm.

(Nick)

Aan de andere kant staan de kansarme kinderen.

K:Ze sluiten (sloten) mij altijd uit, ik was altijd alleen, ik mocht nooit niet meespelen. Daar zat

ik daar altijd alleen en dan kwamen ze mij eens stampen om mij te plagen. Maar ik heb er

nooit op gereageerd. (...)

I:Voor wat scholden ze je dan uit?

K:Ik ben redelijk dik en daarom scholden zij mij altijd uit. En ook: 'Ge kunt dit niet en dat niet'.

I:Ze lachten met jouw punten?

K:Ja. (Sofie)

Lk:Ik werd soms niet goed als ik hem zag: zo groen, geel. Dat hing aan zijn neus en dan kan ik

eigenlijk de kinderen niet kwalijk nemen dat ze zeggen: 'Ksst' (afwerend gebaar). Ja...

(zucht).

I:Dat die niet goed in de markt ligt?

Lk:Ja.

I:Gewoon door zijn...

Lk:Het (de medeleerlingen) zijn mensen he. Ge gaat dat niet stimuleren, integendeel. Maar ik

kan het ook begrijpen, als hij altijd vuil is. (Kevin)

I:Wat is er dan slecht?

K:De leerlingen!

I:Jaja, ik heb het begrepen. Wat is er dan slecht aan de leerlingen?

K:Ze pesten mij.

I:Serieus?

K:Ze zeggen dat de mama het eten uit de vuilbak haalt. (...)

I:Als ge nu problemen hebt met iets, kunt ge... praat ge daar wel eens met uw moeder over?

K:Nee.

I:Nee?

K:Nee, ik houd dat verborgen.

I:Ge houdt dat verborgen.

K:Ja, ik praat daar met mijn eigen over. Soms he, doe ik alsof dat er iemand bij mij is en dan

praat ik daar tegen of tegen kleine Pim (pluchen beest).
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I:Uw luipaard?

K:Ja, daar slaap ik elke nacht mee. (...)

I:En daar praat ge mee.

K:Ja, en anders tegen bommama. (...) Daar boven zit die (grootmoeder is overleden). Allee, ik

ga buiten en dan zegt die (onverstaanbaar). (Tinny)

Misschien zegt grootmoeder wel aan Tinny dat ze beter een voorbeeld zou nemen aan Lucy, dat ze

beter niemand zou zijn in plaats van iemand die alsmaar pest en gepest wordt.



Hoofdstuk 4.

Naar een verklaring van de Ongelijke Kansen van Arbeiders-
en Kansarme Jongeren

1. Vergelijking van beide groepen

Niet iedereen heeft dezelfde kansen in het onderwijs: hoe lager het beroeps- en scholingsniveau

van vader en moeder, hoe meer er voor TSO en hoe minder er voor ASO gekozen is (Stinnissen

e.a., 1987: 121-126). Dit verband houdt stand als men controleert voor de intelligentie van

leerlingen en er zijn redenen om aan te nemen dat dit zich ook laat voelen in het BSO en BuSO

(Kochuyt & Verhoeven, 1993: 78-101). Arbeiders- en kansarme jongeren - ook al zijn ze ertoe

bekwaam - nemen dus minder deel aan de studierichtingen die hogere studies gemakkelijker

toegankelijk maken. Beiden missen kansen, maar voorgaande pagina's hebben wel duidelijk

gemaakt dat de mate waarin en de redenen waarom grondig verschillen. Laten we daarom bij

wijze van samenvatting de punten van gelijkenis en verschil op een rijtje zetten.

Zowel arbeiders- als kansarme ouders waarderen het onderwijs en achten het van cruciale

betekenis voor de toekomst van hun kinderen. Daarbij kijken zij retrospectief terug naar hun

eigen schoolverleden en gaan ze het omwille van zijn gevolgen (promotiekansen missen, onvrede

met de arbeid, werkloosheid, maatschappelijke uitsluiting en een laag zelfbeeld) ervaren als een

tekort. De herwaardering komt dus tot stand als de moraal van hun levensverhaal en zij moet

hun kinderen dienen als een les voor de toekomst.

Deze herinschatting van het onderwijs - die op analoge wijze tot stand gekomen is - specifieert

zich evenwel naargelang de maatschappelijke positie van de ouders. Arbeiders waarderen het in

utilitaire termen en laten daarom een zekere weigerachtigheid blijken tegenover al te 'culturele'

studies, ook al zijn deze studierichtingen de meest belovende in het secundair onderwijs. Deze

weigerachtige houding t.a.v. 'hogere' richtingen in het secundair onderwijs en hogere studies ty-

peert hen want in gezinnen die meer verwant zijn met de middenklassecultuur, verdwijnt ze en

wordt de utilitaire appreciatie aangevuld door waarden als algemene vorming en persoonlijke ont-

plooiing. In het proces van studiekeuze gaat dus de arbeidspositie van de ouders richtinggevend

zijn voor de bestemming van de kinderen, maar men mag niet tot een éénduidig verband besluiten.

De samenhang kan immers invers zijn: zo gaan de ouders vanuit onvrede met de eigen arbeid in

het onderwijs een middel zien om deze ondergeschikte positie te ontstijgen. 'Hoe hoger, hoe

beter' heet het dan en de scholing dient bijgevolg als middel tot emancipatie. Daarom dat de

kinderen aangezet worden de hogere A-klassen aan te vatten. Maar het verband kan ook

confirmatief zijn: arbeiders kunnen ook best tevreden zijn met de arbeid die zij verrichten, zij

laten alvast niet laatdunkend neerkijken op hun ondergeschikte maatschappelijke positie. Als

hun kinderen daarom analoge wegen willen uitgaan en arbeider worden, zullen de ouders hen dit

niet beletten. Hun kinderen zijn immers vrij te kiezen welke studie het worden zal. Deze

uitgesproken vrijheid van studiekeuze motiveren zij door te verwijzen naar de eigen

schoolloopbaan die deze vrijheid meestal heeft moeten ontberen. Omdat het toen zo ging,



Hoofdstuk 4138

verlieten ze de school en hadden ze weinig andere alternatieven dan arbeider worden. Hun

kinderen kan het echter anders vergaan, zo hopen zij. Door hen vrije keuze te laten, willen zij het

noodlottige verband van indertijd verbreken en hun kinderen de kans geven andere wegen te gaan.

Dit kan maatschappelijke stijging in het perspectief stellen maar ook een reproduktie van de

bestaande ongelijkheid. Als het de kinderen immers niet zint en wanneer studeren hen zwaar valt,

dan staat er de kinderen niets in de weg. De vrijheid van studiekeuze zal de wet van de minste

weerstand niet tegenhouden.

De maatschappelijke positie van kansarmen verschilt grondig van de plaats die arbeiders innemen,

ook hun waardering van het onderwijs is dus anders. Niet dat de utilitaire waardering van het

onderwijs wegvalt, ook kansarme ouders appreciëren het onderwijs omdat het opleidt en toegang

verleent tot de arbeidsmarkt. Maar voor hen die aan de kant staan van deze samenleving hebben

deze redenen een heel andere betekenis. De ouders hebben in hun levenswandel immers niet de

emancipatoire mogelijkheden van het onderwijs ervaren, zij kunnen dus enkel maar verhopen dat

het voor hun kinderen verandering bewerkstelligen zal. En dat hopen ze ook tegen zoveel

wanhoop in doch het heeft iets van een breekbaar utopisme dat al snel in het gedrang komt door de

instabiliteit waarin de gezinnen moeten leven. Werkloosheid, financiële besognes, ziekte, rela-

tionele verwikkelingen en alles wat erbij komt kijken: het baart zoveel zorgen dat men van het

onderwijs geen kopzorg kan maken. Zolang de kinderen naar school gaan, is het goed en de

ouders geven er zich onvoldoende rekenschap van dat het in feite niet altijd zo best loopt. De

gezinsproblemen hebben immers ook hun weerslag op de kinderen, zij kampen met leerachter-

stand, zitten al vaak een jaartje achter en raken makkelijker gedemotiveerd. Hun onwil is groot.

De adviezen van leerkrachten en PMS zijn daarom dikwijls negatief, zij sturen erop aan lager te

gaan en de meeste ouders zijn meegaand in de neergang van de schoolloopbaan die de kinderen

volgen. Zij worden immers bevestigd in de afgang en menen aldus dat het belang van hun kind

ermee gediend is. 'Hoe lager, hoe beter', als het ware. Enkele ouders gaan deze neergang op

eigen houtje anticiperen zonder dat er evenwel voldoende argumenten voor bestaan, het advies is

alvast nog niet gegeven. Zijn de kansarme ouders echter niet overtuigd van de noodzaak lager te

gaan, dan tekenen ze verzet aan tegen dit advies maar hun opstand is niet bij machte de neergang

om te buigen. Falen zal het onvermijdelijke resultaat zijn. Of het nu gaat om meegaan,

anticiperen of zich verzetten, de uitkomst van de kansarme schoolloopbanen voorspelt weinig

goeds. Het ziet ernaar uit dat de beste bedoelingen van de ouders om hun kinderen door middel

van het onderwijs uit de armoede te helpen, anders gaan uitdraaien.

Tweede punt van vergelijking betreft de onderwijsondersteuning en -begeleiding die de ouders

opzetten om het schoolgaan van de kinderen tot een goed einde te brengen. Makkelijk is anders

want tussen de school- en de thuiscultuur gaapt er een kloof die niet zomaar te overbruggen valt.

De ouders hebben zelf maar weinig onderwijs genoten en dit tekort laat zich voelen wanneer er

moet ondersteund en begeleid bij huiswerk en lessen. Arbeidersouders zijn evenwel wat beter

geplaatst dan kansarmen: hun onderwijsniveau ligt gemiddeld wat hoger en geen van hen is

functioneel analfabeet. Daarenboven wordt hun handelen gekenmerkt door een effectief

pragmatisme. Ze helpen zelf waar ze kunnen (mobilisatie van het eigen culturele kapitaal) en

passen een mouw aan het eigen onvermogen door hulp te zoeken bij buur, familie of collega
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(mobilisatie van het sociale kapitaal). Voor problemen waarmee men geen raad weet, vragen de

arbeidersouders raad en hulp aan de school en het PMS. Daarom voeren ze ook een aanwezig-

heidspolitiek tegenover de school en haar leerkrachten (uitbouwen van een sociaal kapitaal).

Men maakt kennis met hen, brengt hen op de hoogte van eventuele problemen en komt hen om

uitleg en duiding vragen bij de gang van zaken. Zij wensen op de hoogte te zijn en geïnformeerd

te worden door de school die ze gekozen hebben om haar sociale nabijheid en haar strengheid.

Daarmee is de kloof die het arbeidersgezin scheidt van de schoolwereld nog niet overbrugd, maar

de afstand is er alvast kleiner op geworden. Verscheidene arbeiderskinderen maken de overstap

en zij die het niet doen, wel hen wordt er maar weinig speelruimte gegund. De ouders laten hun

verwachtingen immers weerklinken als de echo van de schoolse vereisten: wat op school moet,

geldt dus ook thuis. Door het bekomen van dergelijke overeenkomst, proberen de arbeidersou-

ders de eventuele onwil van hun kinderen klem te zetten en te doen zwichten voor de overmacht

van school en ouders.

De kloof die het gezin van de school scheidt, is bij de kansarmen wijder dan bij de arbeiders, zo

wijd dat de ouders er met hun beste bedoelingen niet in slagen een brug te slaan naar de overkant.

Dit laat zich zien bij de problematische contacten met de leerkrachten en het laat zich ook

merken aan hun onderwijsondersteuning en -begeleiding. Door een teveel aan andere problemen

en door hun eigen schoolse tekort zijn de meeste ouders niet bij machte hun kinderen te helpen bij

huiswerk en lessen. Ze proberen misschien wel maar hun pogingen zijn tevergeefs: de

gemiddelde scholingsgraad ligt erg laag en het functioneel analfabetisme van enkele ouders

hypothekeert hun beste bedoelingen. Dit tekort aan cultureel kapitaal wordt evenmin

goedgemaakt door een mobilisatie van het sociale kapitaal. In de nabijheid van deze geïsoleerde

gezinnen is er immers niemand met enige scholing die ter hulp kan geroepen worden (de hulp-

verlening uitgezonderd). Ook de school en het PMS blijken meestal te vreemd en te veraf om

deze onderwijslast over te nemen. Aldus moeten de kinderen het maar zelf zien te klaren. Lukt

het hen? De ouders weten het niet zo goed want ze kunnen de kinderen moeilijk volgen in hun

schoolgaan. Rapporten en agenda zullen de problemen wel signaleren maar deze indirecte

communicatie brengt de beoogde boodschap daarom nog niet over. Rechtstreekse contacten

tussen leerkrachten en ouders zouden de problemen kunnen verhelpen, maar meestal ontbreken

deze. Lang niet alle kansarme ouders verschijnen in voldoende mate op de contactavonden.

Ter verontschuldiging halen ze praktische beletsels aan maar deze excuses kunnen niet verhullen

dat de meesten in feite schoolschuw zijn. Onderwijs is voor hen een vreemde wereld die zij als

bedreigend ervaren, uit vrees verantwoordelijk gesteld te worden voor hun onvermogen en

onmacht mijden ze contact. Er loopt inderdaad heel wat fout maar zij willen niet aangezien

worden als de schuld van problemen waarvan zijzelf het slachtoffer zijn. En zo komen ook zij

alleen te staan met hun beste bedoelingen zonder dat ze op de hoogte zijn van de schoolproblemen,

zonder dat de leerkracht weet wat er hapert en zonder dat het tot gezamenlijk overleg kan komen

tussen beide partners. Waar arbeidersouders een aanwezigheidspolitiek tegenover de school

voeren zie je hier geen of weinig contacten en dus een gemiste kans om de werelden van verschil

dichter bij elkaar te brengen. De school en haar leerkrachten zijn de ouders onbekend en hun

verwachtingen kunnen bijgevolg niet weerklinken als de echo van de schoolse vereisten. Een

overeenkomst - zoals we die bij de arbeidersgezinnen vaststellen - tussen beide partijen bestaat er
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meestal niet. Integendeel zelfs, bezorgd als ze zijn om hun kinderen, binden kansarme ouders

dikwijls een strijd aan tegen de school. Tegen de bedreigende leerkrachten in kiezen zij de kant

van de kinderen en zijn ze toegeeflijk genoeg om hen af en toe thuis te houden. Aldus komen de

kansarme kinderen ook niet knel te zitten tussen de schoolse vereisten en de ouderlijke

verwachtingen. De kloof tussen school en ouders wordt voor hen een disciplinaire vacuum

waarin ze vrij spel krijgen.

2. Hoe kan dit worden verklaard?

Daarmee is het schoolgaan van arbeiders en kansarme jongeren gevolgd en vergeleken, maar hoe

kan dit worden verklaard? Er is al zoveel onderzoek naar gedaan dat wij daarover zeker niet het

laatste woord zullen hebben. Desalniettemin nodigen de bevindingen uit om de empirie te

confronteren met enkele onderwijssociologische interpretaties. Daarbij gaan we lang niet alle

theorieën de revue laten passeren, maar in hoofdzaak de reproduktiethese die richtinggevend is

gebleken voor het onderzoek. Ook al wordt het onderwijs vanuit beleidsmatige hoek opgevat als

een middel tot emancipatie, voor vele jongeren functioneert het ook zodanig dat de assymme-

trische machtsverhoudingen erdoor in stand gehouden worden. Naast de sociale mobiliteit van

een deel van de samenleving dient het dus ook de reproduktie van de maatschappelijke onge-

lijkheid. In plaats van hefboom te wezen, blijkt het onderwijs dan een slagboom te zijn die de

jongeren op hun ongelijke plaatsen houdt en maatschappelijke stijging in de weg staat. Hoe deze

reproduktie evenwel te werk gaat en welke mechanismen daarbij spelen, vormt punt van discussie.

Waar de enen het structureel begrijpen, leggen anderen het uit in culturele termen.

2.1. De structurele reproduktietheorie

Bowles & Gintis (1976) menen dat het onderwijs ertoe dient de kapitalistische orde te continueren.

Het dient er dus toe de kinderen van de hogere klasse hoog te laten scoren terwijl het de kinderen

van de lagere klassen op hun ondergeschikte plaats moet houden. Naar hun oordeel weet het

onderwijs deze reproductie van de maatschappelijke ongelijkheid te realiseren door spiegelbeeld

te wezen van de maatschappij waartoe zij opleidt. De sociale relaties binnen het onderwijs

corresponderen namelijk met de sociale relaties die de interactie regeren op het werk. Zo

reflecteren de verschillende onderwijsrichtingen de gestratificeerde samenleving, de verticale

autoriteitsrelaties op school repliceren de hiërarchische arbeidsverhoudingen, de schoolrapporten

als externe motivatie zijn de doorslag van de externe loonmotivatie in de economie, etc. Aldus

brengt onderwijs de jongeren niet enkel kennis en bekwaamheden bij maar geeft het hen ook

bepaalde persoonlijkheidskenmerken mee die het voortbestaan van de produktieverhoudingen

verzekeren. Arbeiderskinderen komen terecht in de lagere onderwijsniveaus waar gehoorzaam-

heid en conformiteit aan de externe regels aangeleerd worden, m.a.w. een onderschikking aan de

autoriteit die vereist wordt bij de latere handenarbeid. De structurele correspondentie tussen

sociale verhoudingen in het onderwijs en het produktieproces, herhaalt zich volgens Bowles &

Gintis nogmaals in het gezin dat evenals het onderwijs de klassestructuur zal bestendigen.
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Ouders van de arbeidersklasse hanteren eerder strikte opvoedingsmethodes, wat zou te maken

hebben met hun arbeidservaringen die getekend zijn door de onderwerping aan een externe

autoriteit. Thuis oefenen ze het gezag uit dat hen op hun werk ontzegd wordt, ze zijn streng voor

hun kinderen omdat deze later ook gehorig moeten zijn op hun arbeiderswerk. De middenklasse

daarentegen creert een meer open omgeving waarin grote nadruk komt te liggen op de

motivationele drijfveren van het handelen en de internalisatie van normen, een ingesteldheid die

op haar beurt weer hun positie weerspiegelt in de verdeling van de arbeid.

Deze marxistische analyse heeft doorheen de jaren kritiek gekregen. Ondanks de aangeduide

correspondenties tussen het onderwijs en de produktieverhoudingen, blijft het onderwijs immers

een zelfstandige realiteit die verband houdt met de economische sfeer maar er niet toe te reduceren

valt (Bourdieu & Passeron, 1970: 209-253). Zo ook hebben we het moeilijk met de structurele

correspondentie die er volgens Bowles & Gintis zou bestaan tussen de gezinsrelaties en de relaties

binnen de produktieverhoudingen. De opvoeding in arbeidersgezinnen is misschien wel strikter

maar of de ouders daarmee de sociale relaties binnen de werksfeer repliceren? Misschien dat er

op sommige punten wel sprake kan zijn van formele gelijkenissen tussen beide maar het is niet

duidelijk waarop die berusten. Nergens gaan de betrokkenen in ons onderzoek hun arbeid

expliciet als model nemen voor de gezinsinteractie, slechts éénmaal is het impliciet gebleken.

Wij hebben de correspondentie dus niet aan het werk gezien. Integendeel zelfs, de vrijheid van

studiekeuze, het rekening houden met de eigenheid van elk kind en het responsabiliseren van de

jongeren: dat alles zijn niet direct zaken die doen denken aan de ondergeschikte en uitvoerende

arbeid die de ouders dienen te verrichten. De vrijheid, inspraak en verantwoordelijkheid die de

arbeiderskinderen krijgen toegekend, kunnen bezwaarlijk een weerspiegeling genoemd worden

van de produktieverhoudingen waarin de ouders onderworpen zijn aan een externe autoriteit.

Eerder dan correspondentie is er hier sprake van omkering: juist omdat de arbeidersouders

indertijd gedwongen waren (van thuis uit of omdat de omstandigheden het zo opdrongen) arbeider

te worden, willen ze nu hun kinderen de vrijheid geven iets anders te worden dan arbeider.

Juist omdat sommige ouders in onvrede leven met hun uitvoerende en ondergeschikte arbeid

willen ze dat het voor de kinderen anders uitdraait. Als er al sprake kan zijn van een structurele

correspondentie tussen gezin en arbeid, dan moet tegelijkertijd gezegd dat deze ook tegengewerkt

wordt door de beste bedoelingen van de betrokkenen. Bij de kansarme gezinnen laat zich een

analoge omkering merken. Ook al zijn we er in de voorgaande pagina's niet echt op ingegaan, bij

de opvoeding van de kinderen gaan de ouders vaak aan compensatie doen. Ze willen het tekort

waaronder de kinderen lijden immers goedmaken. Deze compensatie kan zover gaan dat we

regelmatig geneigd zijn van verwenning te spreken. Vermits deze ouders juist misdeeld worden

binnen de produktieverhoudingen laat er zich ook hier maar weinig merken van een structurele

correspondentie tussen arbeid en gezin.

Dat door de vrijheid van studiekeuze alle arbeiderskinderen sociaal zullen stijgen overeenkomstig

hun capaciteiten, valt te betwijfelen. Dat de kansarme toegeeflijkheid aan de kinderen hun

schools tekort zal goedmaken, is eveneens onwaarschijnlijk. Wij willen dus niet stellen dat de

beste bedoelingen van de ouders de reproduktie van maatschappelijke ongelijkheid zullen uitscha-

kelen. De asymmetrische machtsverhoudingen zullen in grote mate blijven bestaan maar naar
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ons inzien niet omdat er een correspondentie zou bestaan tussen de sociale relaties op het werk en

in het gezin. De reproduktiethese moet dus andere mechanismen ontleden om de persistente

kansenongelijkheid van arbeiders en kansarmen van een verklaring te voorzien. Naar onze

mening gaat de allesomvattende analyse van Bowles & Gintis in de fout door de rol te veron-

achtzamen van de betrokken subjecten. Zij schetsen een mechanistische machinerie waarbij alle

raderen in elkaar passen en met elkaar corresponderen maar in zo'n conceptuele constructie is er

geen plaats meer voor de betekenisgevende processen die de dingen een andere significantie

kunnen geven en dus ook een heel ander effect. Voor dergelijke omkeringen is er geen plaats in

het structurele reproduktiemodel van Bowles & Gintis.

2.2. De culturele reproduktietheorie

Ook bij Bourdieu & Passeron (1970) staat de reproduktiegedachte centraal maar in hun analyse

gaat de aandacht uit naar de culturele processen die de bestaande sociale en economische

structuren in stand houden. Ongelijke maatschappelijke verhoudingen reproduceren zich niet

rechtstreeks onder direct dictaat van de economie maar bestendigen zich veeleer op subtiele wijze

via de bemiddeling van wat de auteurs 'cultureel kapitaal' noemen. Het welslagen en de

prestaties van de leerlingen blijken immers in grote mate onder invloed te staan van de cultuur

waarin ze thuis zijn grootgebracht. Gezinnen uit dominante klassen geven hun kinderen een

cultureel kapitaal mee dat hen in staat stelt wel te presteren op school. Bij minder gegoede

gezinnen ligt dit minder makkelijk: hun wereld sluit niet in dezelfde mate aan op de dominante

cultuur die binnen het onderwijs gangbaar is. In plaats van tot een aansluiting te komen, vindt er

een kortsluiting plaats. Slagen en presteren blijken dus functies te zijn van de mate waarin er

congruentie bestaat tussen de thuis- en de schoolcultuur. Vermits de cultuur van de dominante

klasse de onderwijscriteria definieert waarmee leerlingen geëvalueerd worden, zullen dus ook de

leerlingen uit dergelijke milieus beter presteren op school, terwijl de anderen slachtoffer worden

van symbolisch geweld. Onderwijs poogt immers de cultuur van de dominante klassen - die op

zich niet beter is dan de cultuur van een andere klasse - op te leggen aan hen die uit lagere klassen

komen en er een andere cultuur op nahouden. Maar vermits zij geen erfgenamen zijn van de

dominante cultuur is het onderwijs niet aan hen besteed, zij pogen zich eraan te onttrekken door

een terugtocht die verzaakt aan de 'geboden kansen'.

En inderdaad, er stellen zich culturele verschillen. De taal en de gewoontes verschillen, de

houdingen en vaardigheden, de kennis en de opvattingen: dat alles heeft zich laten merken in de

loop van de interviews. Zo gaat dialect door als voertaal, t.v. is in de buurt maar lectuur is er niet

vaak te zien. Slechts weinige ouders hebben een afgewerkte schoolopleiding, het onderwijs is

hen onbekend en hun opvattingen erover stroken inderdaad niet met de ideeën die de

middenklasse erop nahoudt. Arbeiders appreciëren het onderwijs in utilitaire termen.

Kansarme ouders daarentegen waarderen het onderwijs alsof het om een wensdroom gaat.

Dergelijke analyse doet echter al snel de indruk ontstaan dat we bij arbeiders en zeer zeker bij

kansarmen te maken hebben met een heel andere en aparte cultuur. Alsof zij die geen aansluiting

vinden op de dominante variant er een marginale cultuur op nahouden waarin alle dominante
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waarden 'ontwaard' worden en alle legitieme aspiraties vervangen door andere. Zo zouden zij

volgens de culturele verklaring onderwijs niet belangrijk vinden maar nergens hebben we dit als

zodanig horen zeggen, niet bij de arbeidersgezinnen, niet bij de kansarmen, zelfs niet bij genera-

tie-armen. Integendeel, de elementen op basis waarvan men besluit tot een andere cultuur

vormen voor de betrokkenen juist het aangrijpingspunt om tot een uitgesproken waardering van

het onderwijs te komen. Dat zij maar korte tijd school hebben gelopen wordt door hen

retrospectief omgebogen tot een herinschatting van het onderwijs. Dat de meeste kansarme

ouders geen werk hebben of dat sommige arbeidersouders in onvrede leven met hun arbeid vormt

voor hen een reden te meer om het belangrijk te vinden dat de kinderen school lopen. Deze

waardenonderschrijving is zeker niet helemaal maar uiteindelijk in vergaande mate conform te

noemen met de dominante waarden, hoe perifeer of marginaal hun maatschappelijke positie ook is.

Wat zich echter telkens weer laat aanhoren, zijn de beste bedoelingen van de ouders die willen

dat het hun kinderen anders vergaat dan het bij hen is gegaan en naar hun mening kan het onder-

wijs daarbij helpen. Arbeiders en kansarmen hebben dus wel degelijk onderwijsaspiraties.

Het is de ouders evenwel niet makkelijk deze intentionele waardering daadwerkelijk inhoud te

geven en hun conforme waarden op een effectieve manier waar te maken. De beste bedoelingen

stoten immers op de beperkingen van het eigen onvermogen en de kinderlijke onwil. Maar

desalniettemin proberen ze deze grenzen te overstijgen en de wijze waarop dit gebeurt, verschilt

naargelang het om arbeiders dan wel kansarmen gaat. Arbeiders zijn betere bruggenbouwers

gebleken die naar bestvermogen de kinderen helpen en wanneer het hun petje te boven gaat

roepen ze andermans hulp in. Naar de school toe voeren ze een aanwezigheidspolitiek en aldus

komen ze tot overeenkomst met de leerkrachten. Zo rijmen de ouderlijke verwachtingen met de

schoolse vereisten en komen de kinderen tussen hamer en aambeeld te zitten. Anders uitgedrukt,

arbeidersouders slagen erin een strategische praktijk op te zetten die effect heeft en hun tekort aan

cultureel kapitaal grotendeels goed maakt. Niet dat de kloof tussen school en gezin daarmee

gedicht is en de overstap van de kinderen verzekerd. Er blijven verschillen en deze laten zich

ook voelen maar zij zijn niet zo bepalend als bij de kansarme groep. Daar leiden de beste

bedoelingen immers tot een impasse. Het heeft iets fataals wanneer men merkt hoe de

onbeholpen pogingen van kansarme ouders telkens weer tot mislukking gedoemd zijn. Zij willen

helpen bij huiswerk en lessen maar kunnen het niet, ze doen dus alsof en leren enkel hoe fruste-

rend het is tegen onvermogen en onwil op te botsen. De leerkrachten interpreteren het gebrek

aan ondersteuning en begeleiding vaak als desinteresse en hun indruk wordt bevestigd door de

afwezigheid van de ouders op de contactavonden. Zij komen inderdaad maar zelden opdagen en

doen ze het toch dan leiden deze ontmoetingen niet altijd tot een overeenkomst tussen beide

partijen. Al te vaak ontstaan er conflicten die een eventuele overeenkomst tegenwerken.

Hierdoor gaan schoolse vereisten en ouderlijke verwachtingen niet in samenklank klinken maar

komt elk van hen in de woestijn te prediken. Zij zullen elkaar niet horen en de kinderen, wel zij

hebben er dikwijls geen oren naar. De beste bedoelingen zijn er dus wel maar de kansarme

ouders slagen er niet in een strategische praktijk op te zetten die het culturele deficit bijpast.

Daarvoor weegt hun schools tekort te zeer door, daarvoor ontbreekt hen de hoeveelheid cultureel

en sociaal kapitaal dat bij de arbeiders het verschil maakt en missen ze vaak de sociale

vaardigheden om aan de wenselijkheid te beantwoorden.
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Wij kunnen Bourdieu en Passeron geen ongelijk geven wanneer zij de kansenongelijkheid

toeschrijven aan de kloof tussen schoolcultuur en thuiscultuur. Dit verschil stelt zich inderdaad

maar dat betekent nog niet dat arbeiders en kansarmen het onderwijs afwijzen. Zij waarderen het

onderwijs immers en achten het van grote betekenis voor de kinderen. Er is dus een intentionele

conformiteit met de dominante cultuur. Het cruciale verschil ligt hem echter in de mate waarin

men daadwerkelijk inhoud kan geven aan deze waardenonderschrijving. Daarin verschillen

arbeiders juist van kansarmen, arbeiders zijn nl. beter in staat om hun gebrekkig kapitaal goed te

benutten. Daardoor wordt de kloof enigszins overbrugd, kansarmen daarentegen lukt het niet zo

goed. Zij missen daartoe de mogelijkheden. Aansluitend op Lareau (1989: 176-180) menen wij

daarom dat het 'kapitaal'-begrip van Bourdieu & Passeron nader gespecificeerd moet worden.

Kapitaal - of het nu cultureel of sociaal of economisch is - mag namelijk niet letterlijk geïnterpre-

teerd in termen van bezit. Alsof het gaat om iets wat men heeft of ontbeert zondermeer. De

strategische praktijken van daareven tonen dat kapitaal eerder dient begrepen te worden als een

geheel van middelen dat men al dan niet heeft enerzijds en dat men moet weten te gebruiken, wil

men er sociaal voordeel uithalen anderzijds. Kapitaal is dan als zodanig een potentialis die moet

geactualiseerd worden, een geheel van mogelijkheden die te baat moeten genomen worden

vooraleer zij als investering sociaal zal renderen. Dit maakt het verschil uit tussen arbeiders en

kansarmen.
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Beleidssuggesties

Spijts de vele beleidsmaatregelen in ons land om de kansenongelijkheid in het onderwijs te

verminderen, vormt dit probleem een blijvend zeer dat weliswaar verandert, maar niet verdwenen

is. Dit blijkt uit vele onderzoekingen, dit onderzoek incluis. Een oplossing voor het probleem

is lang niet simpel en kan trouwens niet enkel gezocht worden in de wereld van het onderwijs.

Kansarmoede is immers een kluwen van diverse problemen die onderling samenhangen en elkaar

versterken. Wil de hulpverlening effectief zijn dan kan zij zich niet beperken tot een

deelprobleem (i.c. het onderwijs van de kinderen) maar dient zij de gezinsproblematiek in haar

totaliteit aan te pakken. Deze integrale benadering van de kansarmoede is op gang getrokken

door particuliere kansarmoedewerkingen (waaronder Samenlevingsopbouw, 4e Wereldbeweging,

etc.). De schoolopbouwwerkingen en huiswerkklasjes die zij op hun actief hebben, richten zich

dus niet enkel tot het kind maar tevens tot de gezinnen en laten zich inpassen binnen een breder

emancipatoir kader. Dergelijke initiatieven verdienen alle steun. De integrale benadering die

zij hanteren laat zich ook herkennen bij de Bijzondere Jeugdbijstand nieuwe stijl. Met de

uitbouw van ambulante en semi-residentiële hulpverlening en de introductie van het

systeemdenken in meerdere residentiële instellingen laat zich eenzelfde aandacht zien voor het

gezinscontext van het kind. Wat het schoolgaan van kansarme kinderen aangaat, kunnen deze

instanties een effectieve praktijk opstarten die van kapitaal belang is. Door het gezin te onder-

steunen bij zijn problemen, door de kinderen te begeleiden in hun schoolgaan en door in

ruggespraak met de ouders een dialoog aan te gaan met de school, kunnen zij een brug slaan

tussen gezin en school. Een brug die anders nooit tot stand zou gekomen zijn.

De methodiek van de huiswerkklasjes is recentelijk overgenomen door initiatieven van gemeente

en OCMW. Op zich een goede zaak ware het niet dat deze instanties niet altijd even goed

geplaatst zijn om een vertrouwensrelatie aan te knopen met de kansarme gezinnen. Wie immers

problemen heeft met het bestaansminimum of de budgetbegeleiding is niet direct geneigd naar

dezelfde instantie toe te stappen wannneer het schoolgaan van de kinderen problemen met zich

meebrengt. Deze vermenging van hulpverlening en controle verhoogt enkel maar de drempel om

tot hulp te komen. Uit de verhalen van kansarme gezinnen hebben wij kunnen horen dat zij meer

binding voelen en vertrouwen hebben in de particuliere initatieven. Aan VFIK (Vlaams Fonds

voor de Integratie van Kansarmen) om hiermee rekening te houden en de particuliere initiatieven

bestaanszekerheid te garanderen bij haar toelagepolitiek.

Vermits ons onderzoek vooral de band tussen school en kansarme gezinnen heeft bestudeerd,

willen we meer aandacht besteden aan stappen die scholen kunnen zetten om het probleem het

hoofd te helpen bieden. Van de kant van de school mag men verwachten dat men oog krijgt voor

de problemen van de kansarmen. Wil men immers iets veranderen aan de problemen dan dient

men ook te weten wat er fout loopt. Al te vaak echter is er niet voldaan aan deze noodzakelijke

voorwaarde. Vele leerkrachten weten weinig of niets af van de problemen van kansarme

jongeren. Zij kennen wel de leerlingen van hun klas maar weten niet wie ze zijn. Op enkele
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uitzonderingen na weten zij niets van de schoolloopbaan van deze kansarme jongeren of van hun

gezinsproblemen. De reden hiervan is niet te vinden in persoonlijke onwil, maar meer in een

onderwijsstructuur die dit haast onmogelijk maakt. Leerkrachten hebben meermaals hun beklag

gemaakt over het feit dat zij zo weinig uren voor 'hun' klas staan. Zij voelen zich daarenboven

sterk gebonden aan de leerprogramma's zodat er maar weinig tijd overblijft om de leerlingen beter

te leren kennen. Dit maakt uiteraard de kloof tussen de gezinnen en de school nog groter.

De hinder die leerkrachten ondervinden om hun leerlingen in het secundair onderwijs beter te

leren kennen, is niet zo gemakkelijk weg te werken. De doorgedreven specialisatie maakt dat

leerkrachten in meerdere klassen staan, dikwijls slechts enkele uren per week. Een klastitularis

zou dit probleem kunnen oplossen, ware het niet dat ook leerkrachten met een kleine lesopdracht

in een klas klastitularis kunnen zijn. Klastitularissen zouden dus best gekozen worden uit deze

leerkrachten die meer dan enkele uren in een bepaalde klas les geven. Daarenboven zou het

vruchtbaar zijn dat de leerkrachtenopleiding toekomstige leerkrachten gevoelig maakt voor dit

probleem en dat schooldirecties de aandacht van de leerkrachten hierop vestigen.

Kennis van het probleem is uiteraard niet voldoende. Men moet er ook iets aan willen en kunnen

doen. Uit ons onderzoek is gebleken dat de kansarme ouders slechts oppervlakkige kontakten

met de school onderhouden en daarenboven zelfs niet gelukkig zijn wanneer de school te diep in

hun gezinsproblemen binnendringt. Komt daarbij nog dat leerkrachten de gebrekkige

onderwijsondersteuning door de ouders gemakkelijk interpreteren als gebrek aan interesse van de

ouders, terwijl dit in feite een gevolg is van hun onkunde. Dit maakt het kontakt tussen school en

gezin niet gemakkelijker. Anderzijds zou een eerste stap van de leerkracht naar kansarme

gezinnen de relatie tussen hen kunnen vergemakkelijken. Kansarme ouders blijken zelf niet zo

gemakkelijk naar de school te stappen; het is een wereld waaraan ze zelf niet steeds de beste

herinneringen hebben. Enige tegemoetkoming van de leerkrachten zou dit proces van toena-

dering wel kunnen bevorderen. Dit is weliswaar geen gemakkelijke taak, vermits hij traditioneel

niet tot de taak van de leerkrachten behoort en hun gewone leeropdracht reeds veel van hun

energie vergt. Nochtans zagen wij in één van de cases dat een leerkracht deze weg had gekozen

en hierin voldoening vond voor zichzelf en de jongere. Structureel ligt dit ook wederom niet

eenvoudig. Een vertrouwensrelatie opbouwen vergt tijd en leerkrachten zijn meestal met

bepaalde leerjaren verbonden. Zeker is het niet dat een leerkracht dezelfde leerling meerdere

jaren in zijn klas heeft. Dit maakt dit proces -dat toch wel wat geduld veronderstelt- niet

gemakkelijk.

Niet enkel worden kansarme jongeren gehinderd door de onwetendheid van de leerkrachten over

de gezinssituatie, zij vragen ook meestal meer aandacht en onderwijsondersteuning. Uit ons

onderzoek bleek dat sommigen dit vonden in hulpverleningsorganisaties. Nochtans kan ook hier

van de kant van de school meer hulp worden geboden. Meer aandacht voor jongeren die thuis

niet de nodige onderwijsondersteuning kunnen krijgen, kan hier ook iets verhelpen. In dit

kontakt zal het belangrijk zijn de juiste gesprekstoon te vinden. Dit blijkt niet altijd te vlotten in

de scholen en zal dan ook niet altijd gemakkelijk te vinden zijn voor de leerkrachten. Dat dit een
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noodzaak is, blijkt wel uit de opmerkingen van de ouders in verband met voor-

lichtingsvergaderingen over de studiekeuze van hun kinderen. De eenheidsstructuur van het

secundair onderwijs was voor een aantal eerder een raadsel dan een klare reeks van

studiemogelijkheden, zo bleek uit onze gesprekken. Een meer aangepaste taal en een directer

inspelen op de nuttigheidsvragen van de ouders en de jongeren zou hieraan reeds heel wat kunnen

verhelpen. Het is begrijpelijk dat men in dergelijke vergaderingen mikt op de grote middengroep.

Wil men echter deze informatie ook laten gelden voor hen die met dit schoolsysteem meer

moeite hebben dan is een bijzondere aandacht voor deze categorie geboden.

Reeds jaren kunnen scholen een beroep doen op het PMS voor de begeleiding van leerlingen bij

studieproblemen en studiekeuze. Deze taak is gericht op de ganse schoolbevolking en betekent

voor deze organisatie een ruime verantwoordelijkheid. Kansarmen maken voor hen slechts een

klein deel uit van de doelgroep. Gezien de achterstand die de kansarmen hebben in te lopen, zou

het volgens ons verantwoord zijn meer te investeren in de zorg voor de kansarmen. Bekwame

leerlingen die van thuis uit reeds sterk ondersteund worden, hebben minder nood aan begeleiding

door het PMS. Door het zwaartepunt van de activiteit te verleggen, kan wellicht een grotere

bijdrage worden geleverd aan de kansengelijkheid in het onderwijs.

Tot zover enkele suggesties die kunnen bijdragen tot een verbetering van de kansen van de

kansarme jongeren bij hun studiekeuze en hun studieloopbaan. Zij bieden geen zekerheid, wel

een mogelijkheid om iets aan het probleem te doen. Het zal daarenboven niet volstaan om

eenmalige, occasionele stappen te zetten, maar deze maatregelen zullen deel moeten uitmaken van

een voortdurende zorg van hulpverleners en leerkrachten. Kansarmoede is immers geen korte

termijn ervaring maar is een proces waarin de slachtoffers meestal een lange tijd vertoeven. De

maatregelen moeten dan ook op dit proces gericht zijn, niet op occasionele gebeurtenissen.
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Résumé

Dans l'enseignement, les opportunités ne sont pas égales pour tous. C'est le constat auquel on

arrive lorsqu'on examine les orientations en dernière année de l'enseignement secondaire: plus le

profil professionnel et le niveau de scolarité des parents sont bas, plus on opte pour le TSO (EST)

et moins on opte pour l'ASO (ESG) (Stinnissen e.a., 1987: 121-126). Ce lien est indépendant de

l'intelligence des élèves et il y a de bonnes raisons de croire qu'un même phénomène se produit

dans le BSO (ESP) et le BO (ESS) (Kochuyt & Verhoeven, 1993: 78-101). Les jeunes issus d'un

milieu ouvrier et ceux issus d'un milieu défavorisé - même s'ils en ont les capacités - sont dès lors

moins représentés dans les orientations plus prisées qui, au terme des études supérieures,

ouvrent la perspective d'une émancipation sociale. Ces deux groupes n'ont pas les mêmes

opportunités, mais notre analyse a toutefois clairement mis en évidence que le degré d'inégalité et

les raisons de cette inégalité sont profondement différents. C'est pourquoi, en guise de

conclusion, nous aimerions récapituler les points de divergence et de concordance.

Tant les parents de milieu ouvrier que les parents de milieu défavorisé apprécient l'enseignement

et considèrent cette institution comme étant d'une importance cruciale pour l'avenir de leurs

enfants. Cette conviction se fonde sur un examen rétrospectif de leur propre passé scolaire, qu'ils

vont considérer, en raison de ses conséquences (incapacité de saisir des chances de promotion,

insatisfaction au travail, chômage, exclusion sociale et faible image de soi) comme une carence.

Cette revalorisation intervient dès lors comme la morale de l'histoire de leur vie et doit servir, pour

leurs enfants, de leçon pour l'avenir.

Cette revalorisation de l'enseignement - qui surgit de manière analogue - se particularise toutefois

en fonction de la position sociale des parents. Les ouvriers expriment leur appréciation en

termes utilitaires et laissent dès lors transparaître une certaine réticence à l'égard des études trop

culturelles, même si ces orientations d'études sont les plus prometteuses dans l'enseignement

secondaire. Cette attitude irrésolue à l'égard des orientations supérieures et des études

supérieures les caractérise car dès que les parents ont une certaine affinité avec la culture des

classes moyennes, cette réticence disparaît et l'appréciation utilitaire est complétée de valeurs

telles que la formation générale et l'épanouissement personnel. Dans le processus du choix des

études, la position professionnelle des parents est donc indicatrice de la vocation que choisissent

les enfants, sans toutefois pouvoir conclure à un lien univoque. La corrélation peut en effet être

inverse: ainsi, poussés par leur propre insatisfaction professionnelle, les parents verront dans

l'enseignement un moyen de s'élever au dessus de cette position inférieure. "Au plus haut, au

mieux" est le raisonnement tenu et la scolarisation sert, par conséquent, de moyen d'émancipation.

C'est pourquoi les enfants sont incités à commencer dans les classes A supérieures. Mais la

corrélation peut également être confirmative. Il arrive, en effet, que les parents ouvriers soient

satisfaits du travail qu'ils effectuent et qu'ils ne se laissent pas toiser du fait de leur position sociale

inférieure. Dès lors, si leurs enfants veulent emprunter des chemins analogues et devenir

ouvriers, ils ne les en empêcheront pas. Leurs enfants sont libres de choisir les études qu'ils feront.

Cette liberté prononcée dans le choix des études, ils la motivent en se fondant sur leur propre
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carrière scolaire qu'ils n'ont pas pu, en général, déterminer dans un même esprit de liberté. Parce

qu'à l'époque, ils étaient prédestinés à devenir ouvriers. Pour leurs enfants, toutefois, ils ont

décidé que les choses seraient différentes: en leur laissant le libre choix, ils veulent rompre cette

fatalité d'antan et leur donner la chance de choisir d'autres voies. Cette attitude peut ouvrir la

perspective d'une émancipation sociale, mais elle peut également aboutir à une reproduction de

l'inégalité existante. Si, en effet, les enfants n'en ont pas envie, que les études sont trop lourdes

pour eux et qu'ils préfèrent des études plus faciles, rien n'empêchera alors les enfants de suivre

leur idée. La liberté dans le choix des études n'entravera pas la loi de la plus faible résistance.

La position sociale des défavorisés diffère radicalement de celle qu'occupent les ouvriers. Leur

valorisation de l'enseignement variera donc également. Non que l'appréciation utilitaire de

l'enseignement ne vaille pas pour eux. Les parents défavorisés attachent aussi de l'importance à

l'enseignement parce qu'il forme et donne accès au marché du travail. Mais pour ceux qui vivent

en marge de notre société, ces raisons prennent une toute autre signification. En effet, tout au

long de leur vie, les parents n'ont pas eu accès aux possibilités d'émancipation de l'enseignement.

Ils ne peuvent donc qu'espérer que pour leurs enfants, l'enseignement apportera un changement.

Ils espèrent malgré leur grande détresse. Mais cette utopie fragile est bien vite compromise par

l'instabilité dans laquelle ces familles doivent vivre. Chômage, soucis financiers, maladie,

complications relationnelles et tout ce qui s'ensuit: tant de sujets de préoccupation qu'ils n'ont pas

le temps de se soucier de la scolarité de leurs enfants. Tant que les enfants vont à l'école, tout va

bien et l'on ne se rend pas suffisamment compte qu'en réalité, tout ne se passe pas toujours aussi

bien. Les problèmes familiaux ont, en effet, aussi un impact sur les enfants: ils doivent faire face

à un retard scolaire, ont très souvent doublé une année et se démotivent plus facilement. Leur

mauvaise volonté est grande. Les avis des enseignants et du centre PMS sont donc souvent

négatifs. Ils les poussent à descendre d'un échelon et la plupart des parents sont accomodants

dans le déclin de la carrière scolaire de leurs enfants. En effet, ils sont assurés dans ce

décrochage et estiment qu'ils servent ainsi l'intérêt de leur enfant. "Au plus bas, au mieux", en

quelque sorte. Certains parents vont même anticiper ce déclin de leur propre chef, sans qu'il y ait

pour autant suffisamment d'arguments; l'avis, en tout cas, n'a pas encore été formulé. En

revanche, si les parents défavorisés ne sont pas convaincus de la nécessité de viser plus bas, ils

s'opposent à cet avis, mais leur résistance n'est pas en mesure d'infléchir la tournure négative que

prennent les choses. L'échec guette inévitablement. Qu'ils fassent preuve d'une attitude

accomodante, qu'ils anticipent ou qu'ils s'opposent, le résultat des carrièrs scolaires des défavorisés

ne présage rien de bon. Tout porte à croire que les meilleures intentions des parents pour aider

leurs enfants à sortir de la pauvreté, au moyen de l'enseignement, sont vouées à l'échec.

Un deuxième point de comparaison porte sur le soutien et l'accompagnement aux études déployés

par les parents afin de mener la scolarité de leurs enfants à bonne fin. La tâche n'est pas simple

car, entre la culture scolaire et la culture familiale, il y a un abîme qui n'est pas si facile à franchir.

Les parents eux-mêmes n'ont pas beaucoup fréquenté l'école et cette lacune se fait sentir lorsqu'il

faut soutenir et accompagner les enfants dans leurs devoirs et leurs leçons. Dans les milieux

ouvriers, les parents s'en sortent cependant mieux que dans les milieux défavorisés: leur niveau de

scolarité est en moyenne plus élevé et parmi eux, personne n'est fonctionnellement analphabète.
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De plus, leurs bonnes intentions sont liées à un pragmatisme efficace. Ils aident eux-mêmes

quand ils le peuvent (mobilisation de leur propre capital culturel) et compensent leur incapacité en

demandant l'aide d'un voisin, de la famille ou d'un collègue (mobilisation du capital social). Et

lorsqu'ils n'arrivent pas à surmonter les problèmes, les parents de milieu ouvrier demandent

conseil et aide auprès de l'école et du centre PMS. C'est pourquoi ils appliquent également une

politique de présence vis-à-vis de l'école et des enseignants (agrandissement du capital social).

On établit des contacts personnels avec eux, on les met au courant des éventuels problèmes et on

s'adresse à eux pour demander information et explication sur l'évolution de la situation. Ils

désirent être au courant et être informés par l'école qu'ils ont choisie pour sa proximité sociale et

sa sévérité. Ainsi, l'abîme qui sépare la famille ouvrière de l'univers de l'école n'est peut-être pas

entièrement comblé, mais la distance est en tout cas réduite. Plus d'un enfant d'ouvriers fait en

tout cas le pas et à ceux qui ne le font pas, on ne les concède que peu de marge de manoeuvre.

Les parents présentent, en effet, leurs attentes comme l'écho des exigences de l'école: ce qui est

valable à l'école l'est également à la maison. En obtenant pareille concordance, les parents de

milieu ouvrier tentent de coincer l'éventuelle mauvaise volonté de leurs enfants et de les faire

fléchir face à la prépondérance de l'école et des parents.

Dans les milieux défavorisés, plus que chez les ouvriers, le gouffre qui sépare la famille de l'école

est tellement profond que, même avec les meilleures intentions, les parents n'arrivent pas à

rejoindre l'autre rive. Cet échec est visible au niveau des contacts problématiques avec les

enseignants, ainsi qu'au niveau du soutien et de l'accompagnement scolaires qu'ils offrent à leurs

enfants. Le poids écrasant des autres problèmes et leurs propres carences scolaires font que la

plupart des parents ne sont pas en mesure d'aider leurs enfants pour les devoirs et les leçons.

Certes, ils essaient peut-être, mais leurs tentatives restent vaines: le niveau de scolarité moyen est

très faible et l'analphabétisme fonctionnel de certains parents hypothèque leurs meilleures

intentions. Ce manque de capital culturel n'est pas non plus compensé par une mobilisation du

capital social. A proximité de ces familles isolées, il n'y a, en effet, personne ayant quelque

formation à qui ils pourraient s'adresser pour demander de l'aide (excepté l'assistance sociale). Et

l'école aussi s'avère en général trop étrangère et trop éloignée pour reprendre à son compte cette

charge scolaire. En d'autres termes, ce sont les enfants qui doivent se tirer eux-mêmes

d'épaisseur. Est-ce qu'ils y arrivent? Les parents ne le savent pas très bien car ils ont du mal à

suivre leurs enfants dans leur carrière scolaire. Les bulletins et agendas de classe signaleront

certes les problèmes, mais cette communication indirecte ne transmet pas pour autant le message

voulu. Des contacts directs entre les enseignants et les parents pourraient remédier aux

problèmes mais, en général, ce n'est pas le cas. Pas tous les parents défavorisés viennent

suffisamment aux soirées de rencontre. Ils allèguent des empêchements d'ordre pratique, mais

ces excuses dissimulent mal la véritable raison de la défection de la plupart d'entre eux: la crainte

de l'école. L'enseignement est pour eux un monde étranger, qu'ils ressentent comme une menace.

Par crainte d'être tenus pour responsables de leur incapacité et de leur impuissance, ils évitent les

contacts. Ils savent que leur situation n'est certes pas la meilleure du monde, mais ils ne veulent

pas être montrés du doigt pour des problèmes dont ils sont eux-mêmes victimes. Et ainsi, ils se

retrouvent, eux aussi, seuls avec leurs bonnes intentions sans qu'ils ne soient au courant des

problèmes scolaires, sans que l'enseignant ne sache ce qui ne va pas et sans qu'il ne puisse y avoir
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une concertation entre les deux parties. Alors que les parents de milieu ouvrier adoptent une

politique de présence, ici, c'est une politique d'absence de contacts qui prime et on rate donc la

chance de rapprocher les mondes de différence. Les parents ne connaissent ni l'école ni ses

enseignants, et leurs attentes ne peuvent dès lors pas être l'écho des exigences de l'école. Il

n'existe en général pas de concordance - telle qu'on la retrouve chez les familles ouvrières - entre

les deux parties. Au contraire même, tout préoccupés qu'ils sont par leurs enfants, les parents

défavorisés partent souvent en guerre contre l'école. Et contre l'avis de l'école menaçante, ils

prennent le parti de leurs enfants et sont même assez conciliants pour les garder de temps en temps

à la maison. Ainsi, les enfants défavorisés ne se retrouvent pas non plus coincés entre les

exigences scolaires et les attentes des parents. L'abîme entre l'école et les parents devient pour

eux un vide disciplinaire où ils ont le champ libre.
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