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Opdracht bij het college van Sabine Severiens 

Vergroot de kans op succes! 

Het afgelopen schooljaar was ik studieloopbaanbegeleidster (slb’er) van de eerste jaars klas 

Commercieel Medewerker Bank en Verzekeren (CMBV). De klas bestond bij de start uit maar 

negen cursisten waarvan er twee (twee broers) in de eerste week al afhaakten in verband 

met de lange reistijd vanuit Purmerend. Er bleven nog zeven cursisten over, zes jongens en 

één meisje. Het meisje Kubra, 21 jaar oud,  is in Nederland geboren maar van Turkse komaf. 

Vijf van de jongens zijn autochtoon en één jongen, Romin, is in Nederland geboren maar van 

Pakistaanse afkomst. Zowel Kubra als Romin zijn Islamitisch.  

Romin is volledig geïntegreerd en is zeer gemotiveerd om zijn studie te behalen doordat zijn 

neven allemaal studeren voor tandarts, advocaat en dergelijke. Romin is alleen met zijn 

moeder en, vanwege ziekte, verzorgt hij haar ook grotendeels. Hij wil dat zijn moeder net zo 

trots op hem kan zijn als op zijn neven. Kubra heeft een niveau 2 opleiding gedaan en heeft 

daarna op het ROC van Amsterdam een detailhandels opleiding gevolgd. Hiermee is ze 

gestopt waarna zij een tijd gewerkt heeft in diverse winkels. Zij is tijdens het werken tot de 

ontdekking gekomen dat zij zonder MBO-niveau 4 diploma weinig kansen heeft op de 

arbeidsmarkt. Via een nicht, die bij een bank werkt, is ze bij onze opleiding uitgekomen.  

Daarnaast heeft zij ook een bewuste keuze voor Haarlem gemaakt, terwijl zij in Amsterdam 

woonachtig is. Kubra wilde graag les hebben in een minder multiculturele omgeving dan wat 

er op het ROC van Amsterdam heerst. Kubra gaat zeer gemotiveerd van start.  

Vanaf het begin besteed ik, als studieloopbaanbegleider, meer aandacht aan Kubra omdat zij 

het enige meisje in de klas is. Naast mij heeft zij ook maar één andere vrouwelijke docent. 

Met de jongens worden ook duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en wat niet kan 

zodat Kubra zich prettig kan blijven voelen tussen de jongens. De jongens houden rekening 

met haar maar door haar eigen gedrag valt zij uiteindelijk toch buiten de groep. Dit start met 

haar frequente te laat komen en vele afwezigheid, vaak met als excuus dat ze helemaal uit 

Amsterdam moet komen en het stellen van heel veel vragen tijdens de les. Aangezien vier 

jongens ook niet uit Haarlem komen, worden haar excuses niet geaccepteerd. De vragen 

tijdens de les gaan de jongens storen omdat het vaak om woordbetekenis gaat in plaats van 

om inhoudelijke vragen.  Kubra spreekt zowel thuis als met de meeste van haar vrienden 
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alleen Turks. Zij moet ook regelmatig als tolk optreden voor haar ouders. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat haar taalontwikkeling is achter gebleven.  

Door haar achtergebleven taalontwikkeling ontstaan ook misverstanden in de 

communicatie.  Als Kubra zich niet eerlijk behandelt voelt dan spreekt zij daarom meteen 

over discriminatie. Commentaar door de jongens over haar afwezigheid ziet zij meteen als 

een aanval waardoor zij direct in de tegenaanval schiet. Algemeen maatschappelijke 

opvattingen spelen hierbij een rol. In Nederland heerst er een vrij negatief beeld over de 

Turkse cultuur.  Op het eerste gezicht is de situatie van elke cursist in de klas gelijk. Cursisten 

hebben dezelfde docent, dezelfde boeken en  worden op dezelfde manier benadert. Toch 

voelen allochtonen zich anders benadert dan autochtonen (Steele, 1997). Steele geeft aan 

dat het langdurig blootstellen aan negatieve stereotype gedachten  over een bepaalde 

cultuur, invloed heeft op iemand uit die cultuur en zichzelf  als een stereotype gaat 

beschouwen wat er voor kan zorgen dat resultaten er onder gaan leiden. Kubra, in 

Nederland geboren en getogen, voelt zich nog steeds voornamelijk Turks, terwijl zij op 

eerste gezicht een moderne aangepaste jonge vrouw lijkt te zijn. In discussies, waar het ook 

wel eens over verschillen in culturen gaat, blijkt dat zij zich snel aangesproken voelt wanneer 

er over de Turkse gemeenschap gesproken wordt. Als één van de jongens een verhaal vertelt 

over wat hem overkomen is met een groep Turkse jongeren dan voelt zij zich meteen 

aangesproken. Kubra vindt dat deze jongen aan het discrimineren is en voelt zich persoonlijk 

aangevallen. Het kan een storende druk meebrengen als iemand zich stereotype bedreigt 

voelt (zij denkt dat alle Turken over één kam geschoren worden). Het kan een emotionele 

spanning en druk opleveren op het moment dat iemand gedrag laat zien wat uitgelegd zou 

kunnen worden als negatief stereotype cultureel gedrag of als iemand zich stereotype 

benaderd of gezien voelt (Steele, 1997). Kubra voelt iets op dat moment, dit zegt helemaal 

niets over hoe de opmerking bedoeld of gezegd is.  Zij is op dat moment overgevoelig en 

heeft te maken met onzichtbare spanning. 

Allochtonen hebben vaker te maken met vooroordelen en discriminatie  dan autochtonen 

(Cabrera & Nora, 1994). Deze negatieve vooroordelen hebben een indirect effect op het 

doorzettingsvermogen  van allochtonen ( Nora & Cabrera, 1996a). Als docent is het 

belangrijk om ervan bewust te zijn dat “je allochtoon voelen”, direct invloed kan hebben op 

doorzettingsvermogen en schoolprestaties van de betreffende cursisten. Uit onderzoek door 
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Phalet en Andriessen (2003) blijkt dat goed presterende cursisten van Turkse en 

Marokkaanse komaf, zich vaak meer bewust zijn van hun eigen etnische identiteit en 

achtergrond dan zwak presterende cursisten. Het trots zijn op de eigen etnische/culturele  

identiteit kan versterkt worden door veel contact in de eigen culturele gemeenschap. Het is 

belangrijk positieve steun te krijgen van ouders en organisaties waarin cursisten actief zijn. 

Kubra ervaart echter geen steun van haar ouders. Zij vinden dat Kubra maar moet blijven 

werken en vader is niet van alles op de hoogte. Ook is Kubra niet actief in haar gemeenschap 

en bestaat haar vriendengroep uit een gemêleerd gezelschap van diverse komaf. 

Hoe kunnen de school en docenten nu bijdragen aan gelijke kansen op studiesucces voor alle 

cursisten, ongeacht hun afkomst? Volgens Payne (2008) kan dit door het centraal stellen van 

“professionele capaciteit”. Docenten moeten kwalitatief goede nascholing volgen, een 

cultuur creëren waarin docenten onderling informatie uitwisselen over de kwaliteit van de 

lessen en er moet gezamenlijke verantwoordelijkheid komen voor de kwaliteit van het 

onderwijs in de eigen school. Kwaliteit van docenten is voor cursisten een essentiële 

succesfactor in het succesvol doorlopen van school. Een goede docent heeft veel vakkennis, 

kan goed les geven en kan cursisten goed begeleiden. Deze docenten kijken positief tegen 

lesgeven aan en onderhouden een goed relatie met hun cursisten (Severiens, 2010). De 

multiculturele competentie kan hierbij een rol spelen maar is volgens Severiens nog niet 

afdoende onderzocht. Niet alleen de cursist, maar ook de school heeft een 

verantwoordelijkheid voor studiesucces. De schoolcultuur moet omgevormd worden van 

een cultuur van deficiënties naar een cultuur waarin verschillen tussen  cursisten het 

uitgangspunt zijn en positief bejegend worden. 

In onze hedendaagse multiculturele klassen is het voor de docent belangrijk om zich bewust 

te zijn van de verschillen in culturele, sociale en opleidingsachtergrond van zijn cursisten. 

Wanneer de docent er in slaagt om dit te integreren in de manier van lesgeven en 

beoordelen en de opleiding er in slaagt om een brug te bouwen tussen de eigen cultuur van 

de cursist en de opleidingscultuur, dan is de kans groter dat de cursist succesvol zal zijn 

(Severiens, 2010). 

Er zal een cultuur omslag binnen de school door en met docenten gemaakt moeten worden.  

Docenten hebben niet meer te maken met een heterogene groep cursisten maar met 
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problemen zoals; verschillende culturen, taalachterstanden, eer besef, onbegrip en verzuim. 

Kubra gaat nu eenmaal anders met informatie om dan haar autochtone klasgenootjes.  Haar 

taalachterstand zorgt ervoor dat informatie niet altijd op de juiste manier verwerkt wordt 

waardoor zij verkeerde/verschillende conclusies trekt en zich gediscrimineerd voelt. 

Ondanks vele gesprekken hierover blijft zij dit gevoel houden. Daarnaast heeft zij geen 

“peer-support” en sociale en financiële problemen. Dit zorgt voor verlaagde schoolmotivatie 

en een negatieve invloed op haar schoolprestaties. Alle hulp vanuit school; 

studieloopbaanbegeleider, trajectbegeleider en maatschappelijk werkster, hebben haar niet 

meer kunnen helpen. Jammer genoeg is zij noodgedwongen gestopt met haar opleiding. De 

intelligentie is aanwezig en wederzijds begrip had kunnen groeien maar afnemende 

motivatie door sociaal/financiële problemen  waaraan school op dat moment niets kon 

veranderen, heeft helaas roet in het eten gegooid.   

Voor ons docenten is er absoluut nog eer te behalen. Laten wij uitzoeken hoe wij een brug 

kunnen bouwen tussen de cultuur van de cursist en de opleidingscultuur. Vergroot de kans 

op succes van onze cursisten! 
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