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Abstract 
 
In deze studie wordt vertrokken vanuit een sociologisch/antropologisch perspectief om de 

onderwijstrajecten en –belevingen van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen te 

onderzoeken. Hierbij zal de cultureel-ecologische theorie van Ogbu (1983, 2008) centraal 

staan, aangezien deze een verklaring biedt voor onderwijssucces bij vrijwillige migranten in 

de Verenigde Staten. Dit conceptueel model wordt in deze studie dan toegepast in de 

Europese context bij vluchtelingen. Daarnaast zullen ook andere sociologische inzichten 

besproken worden over onderwijsongelijkheid bij etnisch-culturele minderheden en zal een 

overzicht worden gegeven van de onderwijsloopbanen die specifiek zijn voor niet-begeleide 

buitenlandse minderjarigen. Dit alles wordt gestaafd aan de hand van kwalitatief onderzoek, 

bestaande uit 20 diepte-interviews, aangevuld met participerende observatie om een bredere 

kijk op de leefwereld van deze jongeren en hun percepties van het onderwijs te bieden. De 

bevindingen die hieruit voortvloeien bevestigen deels de theorie van Ogbu. Niet-begeleide 

buitenlandse minderjarigen vertonen namelijk een grote studiemotivatie, maar toch zijn hun 

studie-uitkomsten vrij uiteenlopend. Binnen het bestek van deze studie bieden we hiervoor 

een aantal verschillende verklaringen. Tot slot zullen we in de conclusie enkele implicaties 

van deze studie bespreken voor het gevoerde sociaal beleid en toekomstig wetenschappelijk 

onderzoek. 
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Inleiding  
 
 
Vandaag de dag wordt onze samenleving gekenmerkt door een super-diversiteit. Hierdoor is 

etniciteit niet meer de enige variabele waar naar gekeken wordt, maar spelen andere factoren 

(vb. migratiepaden, gender, religie, verblijfsstatussen) ook een rol (Vertovec, 2007). Bij 

onderzoek naar ‘allochtonen’ wordt deze complexe heterogeniteit echter vaak genegeerd en 

vormt het tevens onderdeel van een blank dominant discours waar ‘autochtonen’ de norm 

zijn  (Schinkel, 2008). Deze diverse groep kent echter verschillende gezichten (zoals 

eerste/tweede/derde generatie migranten en kinderen van 

gastarbeiders/vluchtelingen/gediplomeerden) naast hun etnische achtergrond. Dit heeft 

verschillende implicaties voor verscheidene organisaties en instellingen, om te voldoen aan 

deze nieuwe benadering van diversiteit. Ook het onderwijs wordt geconfronteerd met een 

meer diverse leerlingenpopulatie. Bovendien heeft het de maatschappelijke rol om 

nieuwkomers en kinderen van migranten te socialiseren met waarden en normen in de 

Belgische samenleving. Daarom is het onderwijs van groot belang als het gaat over het 

opnemen van deze nieuwkomers in ons gastland. Integratie is echter tweezijdig (Sociaal en 

Cultureel Planbureau, 2012). Het is daarom ook van belang om niet alleen te achterhalen hoe 

migranten zich vestigen in het onderwijs, maar ook hoe het onderwijs en zijn actoren 

(leerlingen, leerkrachten, beleid) hierop inspelen. Een onderbelichte migrantengroep in de 

huidige onderwijssociologie zijn vluchtelingen en meer specifiek niet-begeleide 

minderjarigen.  

 Het thema vluchtelingen is maatschappelijk relevant, aangezien over de hele wereld 

45 miljoen mensen op de vlucht zijn omwille van oorlog, geweld of vervolging. Slechts 15% 

van de totale vluchtelingenpopulatie tracht een leven op te bouwen in Europa. De helft van 

alle vluchtelingen zijn minderjarig en een grote groep daarvan komt toe als NBBM (United 

Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2014).  Ook in België komen jaarlijks 

duizenden vluchtelingen toe. Een concreet cijfer is echter moeilijk te achterhalen. Op basis 

van de asielaanvragen zijn er in 2012 maar liefst 15206 asielaanvragen ingediend, waarvan 

1529 beweerden minderjarig te zijn (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2012). 

Toch werden er in dat jaar maar liefst 2811 nieuwkomers gesignaleerd op Belgisch 

grondgebied (Dienst Voogdij, 2013). Niet-begeleide minderjarigen zijn tevens onderwerp 

geweest in de media omwille van uitwijzingen bij ‘succesvolle’ jongeren, eens zij hun 

meerderjarigheid hadden bereikt, die volgens de samenleving ‘perfect geïntegreerd’ waren 

(De Standaard, 2012). Hierdoor werd een maatschappelijke discussie op gang gebracht, 

waarin het asielbeleid in vraag werd gesteld. Deze jongeren zijn echter niet de enige NBBM 

die ‘perfect geïntegreerd’ zijn of uitgewezen worden. Op onze schoolbanken zitten meer dan 

duizend jongeren die als niet-begeleide minderjarige zijn toegekomen en nog op weg zijn om 

‘perfect geïntegreerd’ te geraken of net niet.  

Hieruit volgt dat het niet alleen op wetenschappelijk, maar ook op maatschappelijk 

niveau belangrijk is om onderzoek te doen naar NBBM. In deze studie wordt daarom de 

schoolbeleving en -trajecten van deze jongeren onderzocht. 

 

In de internationale literatuur is er steeds meer aandacht naar vluchtelingen en niet-

begeleide minderjarigen. Het merendeel van het onderzoek dat gedaan wordt in dit domein, 

focust zich vooral op de psychologische condities en therapeutische interventies, waardoor 
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de sociale en politieke omstandigheden naar de achtergrond worden geschoven (Malkki, 

1992).  Ook in de Belgische literatuur over NBBM ligt de focus op het psychosociaal welzijn 

van deze groep (Derluyn & Broekaert, 2007; Derluyn, Wille, De Smet, & Broekaert, 2005; Mels, 

Derluyn, & Broekaert, 2008; Ryngaert, Derluyn, & Vandehole, 2011; Vervliet, Verhaeghe, & 

Derluyn, 2014).  

Daarnaast zijn er nog maar enkele studies die handelen over het schooltraject dat niet-

begeleide minderjarigen afleggen in België. Een eerste studie deed onderzoek naar de 

ervaringen van NBBM in het kader van het “What do you think?”-project georganiseerd door 

UNICEF België (2004). Hierin kwam naar voor dat deze jongeren zich beperkt voelden 

wanneer ze een studiekeuze moesten maken. Een ander onderzoek van het Centrum voor 

Taal en Onderwijs [CTO] (2006) onderzocht de overgang van het onthaalonderwijs naar het 

regulier onderwijs bij OKAN-leerlingen. Hieruit bleek dat het merendeel aanvangt in het 

(D)BSO, terwijl een kleine minderheid de kans had om te starten in het ASO of TSO. Daarbij 

kwam dat er in verhouding tot de Belgische leerlingen een grotere schooluitval was en deze 

jongeren vaker geconfronteerd werden met het waterval-effect. Opnieuw kwam naar voor 

dat niet alle jongeren tevreden waren over hun huidige opleiding. Tot slot werd in de studie 

van Vervliet et al. (2014) dieper ingegaan op de schoolbeleving van deze niet-begeleide 

jongeren waarbij het belang, de drempels van de onderwijsloopbaan en de agency waarover 

deze jongeren beschikken centraal staan. De studie is een onderzoek gekaderd in een breder 

onderzoeksproject naar NBBM waarbij gewerkt wordt vanuit een psychosociale 

theorievorming. Uiteraard zijn er op internationaal niveau tal van studies die ook hun 

meerwaarde bieden, zowel over vluchtelingen, als NBBM in het onderwijs. Toch blijven deze 

studies beperkt tot een psycho-pedagogisch domein. Daarom is het belangrijk om deze niet-

begeleide buitenlandse minderjarigen in een breder kader te belichten vanuit een socio-

antropologische visie die oog heeft voor verscheidene migrantengroepen in een context van 

een super-diverse samenleving. 

 

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe de schooltrajecten verlopen bij niet-

begeleide minderjarigen en inzicht te krijgen in hoe ze hun onderwijs en school ervaren. De 

onderzoeker zal beroep doen op kwalitatieve onderzoeksmethoden om een meerwaarde te 

bieden aan het overwicht van kwantitatieve studies die deze onderzoeksgroep behandelt. In 

de praktijk betekent dit dat er diepte-interviews zullen worden afgenomen, aangevuld met 

participerende observatie. Tevens wordt gepoogd om er via kwalitatief onderzoek ook een 

emancipatorische visie in te verwerken, door niet-begeleide buitenlandse minderjarigen,  die 

geen stem hebben in het maatschappelijk debat, een podium te geven om alsnog gehoord te 

worden (Mortelmans, 2007). Sociologische inzichten en theorieën zullen gebruikt worden om 

de resultaten te kaderen en op die manier een sociologisch perspectief te bieden op niet-

begeleide minderjarigen in het onderwijs.  

 In het eerste deel van deze verhandeling zal het begrip ‘niet-begeleide minderjarige’ 

duidelijker worden afgebakend, om een goed beeld te geven wie deze jongeren kunnen zijn. 

Daarnaast wordt er een theoretisch kader aangeboden over ongelijkheden in het onderwijs 

bij etnisch-culturele minderheden en zullen enkele theorieën over succes bij migranten 

besproken worden. Nadien wordt ook het schoolverloop van niet-begeleide minderjarigen in 

Vlaanderen besproken. Daarna volgt het methodologisch kader van deze masterproef, waarin 

de gehanteerde onderzoeksmethode, steekproef, dataverzameling, data-analyse, ethische 

issues en positionering van de onderzoeker besproken zullen worden. Vervolgens zullen de 

resultaten besproken worden, waarbij als eerste een breder inzicht geboden wordt op de 
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invloed op het schooltraject van niet-begeleide minderjarigen, daarna zullen de invloeden van 

de centrale kenmerken van deze jongeren besproken worden. Tenslotte zal deze masterproef 

afsluiten met de belangrijkste theoretische bevingen, een evaluatie van het onderzoek en 

worden er beleidsaanbevelingen gedaan en suggesties voor toekomstig onderzoek. 
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Theoretisch kader 
 

1 Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in België 

Om een volledig beeld weer te geven van de niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, zal in 

dit eerste deel het begrip gedefinieerd worden. Hierna zal deze groep verder in beeld worden 

gebracht aan de hand van cijfers. Om het beeld van deze doelgroep dan te vervolledigen, zal 

de rol van de voogd, en bijkomende procedures die deze jongeren moeten doorlopen, kort 

besproken worden.  

 

1.1 Begripsomschrijving 

Wanneer er gesproken wordt over ‘niet-begeleide buitenlandse minderjarigen’, worden er 

allerlei uiteenlopende definities gehanteerd. Door deze pluraliteit aan definities, is het 

belangrijk om deze groep eerst te conceptualiseren. De definitie geformuleerd  door Cloet 

(2007) is een synthese van de Belgische en Europese definitie van niet-begeleide 

minderjarigen en luidt als volgt: Buitenlandse niet-begeleide minderjarigen zijn minderjarigen, 

afkomstig van een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, die hun 

land verlaten hebben ‘met of zonder ouders’ waarbij België niet altijd het vooropgestelde land 

van bestemming is die een heel verschillende doel hebben en meestal, in een onbekende en 

onzekere juridisch-administratieve situatie verkeren (Cloet, 2007: 16). In deze 

eindverhandeling zal de term niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) gebruikt 

worden, omdat het de volledige groep omvat en het geen stigmatiserende betekenis heeft 

(Derluyn & Broekaert, 2007). 

De groep van NBBM is een vrij heterogene groep (Derluyn et al., 2005). Exacte cijfers 

van deze specifieke groep zijn moeilijk te achterhalen, aangezien niet alle NBBM geregistreerd 

zijn bij een overheidsinstelling. Daarnaast kunnen jongeren dubbel geregistreerd staan bij 

verschillende diensten. De cijfers die beschikbaar worden gesteld, zijn dus slechts een 

benadering van de realiteit (Derluyn, 2011). Dienst Voogdij biedt de meest volledige 

gegevens, aangezien elke publieke instelling die in aanraking komt met NBBM deze moet 

melden aan deze dienst (Europees Migratienetwerk [EMN], 2009). De meest recente cijfers 

van 2012 geven aan dat er in dat jaar maar liefst 2255 jongens en 556 meisjes zich hebben 

aangemeld als niet-begeleide minderjarige. De meeste jongeren zijn afkomstig uit 

Afghanistan, Marokko, Guinee, Algerije en Congo en het merendeel is tussen de 15 en 18 jaar 

oud bij aankomst in België (Dienst Voogdij, 2013). Het profiel van de NBBM verandert echter 

doorheen de tijd en naargelang de toestand van de herkomstlanden (Derluyn et al., 2005). 

Afgezien van de verschillen in land van herkomst, geslacht en leeftijd, zijn de verschillen 

betreffende hun verleden, achtergrond en motivatie ook des te groter (Derluyn, 2011). Met 

de data van de Dienst Voogdij kan dus slechts een oppervlakkig beeld geschetst worden van 

dé niet-begeleide buitenlandse minderjarige. 
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1.2 Verblijfsdocumenten en procedures 

NBBM krijgen opvang, bescherming en zelfs verblijfsdocumenten tot ze hun meerderjarigheid 

bereiken. In het juridische landschap is er echter een grote verscheidenheid aan 

verblijfsdocumenten (Derluyn, 2011). De groep van NBBM kan opgedeeld worden in twee 

groepen, waarvan de eerste groep minderjarigen asiel aanvraagt, terwijl de tweede groep 

geen asiel aanvraagt (Derluyn et al., 2005; Kruispunt-Migratie-Integratie [KMI], 2012). Deze 

laatste groep kan nog onderverdeeld worden in vier deelgroepen (KMI, 2012).   

 

1.2.1 Asielaanvragers 

De eerste groep zijn NBBM die asiel aanvragen, ook wel gedefinieerd als  ‘alleenstaande 

minderjarige asielaanvragers’. Ze komen in aanmerking om de asielprocedure op te starten, 

als ze voldoen aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag van Genève1 (Derluyn et al., 2005; 

Ryngaert et al., 2011). Het traject dat deze minderjarigen doorlopen is vergelijkbaar met het 

traject van een meerderjarige vluchteling. Het verschil met meerderjarige asielaanvragers is 

dat zij bijgestaan worden door hun toegewezen voogd (cf. infra) en dat het interview wordt 

afgenomen door een ambtenaar die speciaal is opgeleid om deze minderjarigen te bevragen 

(Ryngaert et al., 2011). Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 

(CGVS) zal het interview evalueren en nagaan als de minderjarige voldoet aan de criteria van 

de vluchtelingenconventie. Vervolgens beslissen zij over het al dan niet toekennen van het 

statuut als erkend vluchteling (ibid.). Indien het CGVS er niet voor kiest om het statuut van 

erkend vluchteling toe te kennen, bestaat er wel een kans dat deze afgewezen asielaanvrager 

recht heeft op subsidiaire bescherming. Deze bescherming zal jaarlijks herzien worden en kan 

alsnog leiden tot een mogelijkheid om permanent te verblijven op Belgisch grondgebied 

(Derluyn, 2011; Ryngaert et al., 2011).  

 Samengevat kan het CGVS drie beslissingen nemen: 1) de minderjarige asielaanvrager 

erkennen als vluchteling, 2) de minderjarige asielaanvrager niet het statuut verlenen van 

vluchteling, maar wel subsidiaire bescherming bieden of 3) beiden kunnen geweigerd 

worden en de asielaanvraag is dan afgewezen. In het laatste geval bestaat de mogelijkheid om 

beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Als deze aanvraag 

opnieuw wordt afgewezen, kan de niet-begeleide buitenlandse minderjarige nog altijd de 

procedure starten voor niet-asielaanvragers (Derluyn et al., 2005; Ryngaert et al., 2011). 

 

1.2.2 Niet-asielaanvragers 

De tweede groep NBBM zijn de niet-asielaanvragers. Deze groep kan nog verder opgedeeld 

worden in drie deelgroepen, op basis van hun verblijfsdocumenten (Derluyn et al., 2005).  

De eerste groep zijn NBBM die bewust geen asiel aanvragen, daar België voor hen een 

transitland is. Daartoe behoren ook de NBBM, wiens asielaanvraag of aanvraag tot erkenning 

                                                 

 
1 Art. 1 Vluchtelingenconventie 1951 bepaalt dat “Een vluchteling elke persoon is die, uit een gegronde vrees voor 
vervolging, zijn land heeft verlaten en dus de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen. Hij of zij 
kan vervolgd worden omwille van zijn of haar ras, godsdienst of geloofsovertuiging, nationaliteit, politieke 
overtuiging of het behoren tot een welbepaalde sociale groep”.  
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als slachtoffer van mensenhandel werd afgewezen. Deze minderjarigen kunnen zich 

beroepen op de procedure van de Dienst Vreemdelingenzaken, waar de NBBM 

verblijfsdocumenten kunnen bekomen, om tot hun 18de in België te verblijven (Ryngaert et 

al., 2011). Verder is er nog een groep NBBM die een procedure opstart om als slachtoffer van 

mensenhandel erkend te worden; een procedure waar heel zelden beroep op wordt gedaan 

(EMN, 2009; Ryngaert et al., 2011). Een derde groep bij de niet-asielaanvragers zijn de NBBM 

die regularisatie aanvragen. Men kan geregulariseerd worden op basis van een medische of 

humanitaire reden, maar ook andere factoren spelen een rol, zoals het niet hebben van familie 

in het land van herkomst, goede schoolresultaten, en dergelijke. In het geval dat de jongere 

geregulariseerd wordt, krijgt deze tijdelijke verblijfsdocumenten, die later kunnen leiden tot 

definitieve verblijfsdocumenten (Derluyn, 2011; EMN, 2009). Wanneer de NBBM geen 

permanente verblijfsdocumenten heeft kunnen bemachtigen, staat deze voor twee keuzes: 

terugkeren naar het land van herkomst of onwettig verblijven op Belgisch grondgebied 

(Derluyn, 2011).  

 

1.3 Voogdij 

Sinds 1 mei 2004 is de wet op Voogdij van kracht. Deze wet houdt in dat alle geregistreerde 

NBBM een voogd krijgen toegewezen. Daarnaast zijn de verschillende overheidsinstanties 

verplicht om de Dienst Voogdij op de hoogte te brengen, als deze de aanwezigheid van NBBM 

constateren (EMN, 2009). Dienst Voogdij wordt dus verantwoordelijk geacht voor het 

toewijzen van een voogd en het identificeren van de minderjarige (Federaal Agentschap voor 

de opvang van asielzoekers, 2013). 

 De toegewezen voogd heeft als taak om enkele aspecten (cultureel, menselijk en 

juridisch) van het ouderlijk gezag op te nemen en een duurzame oplossing 2 in het belang van 

de NBBM te bevorderen (Federale Overheidsdienst Justitie [FOD Justitie], 2013a). Tevens 

moet de voogd de ontwikkeling stimuleren en de nodige competenties om actief te kunnen 

deelnemen in de maatschappij bevorderen (Federale Overheidsdienst Jusititie, 2013). 

Daarnaast is de voogd de wettelijke vertegenwoordig(st)er van de NBBM en zal deze hen ook 

vergezellen bij hun procedures. Ook zal deze er op moeten toezien dat de NBBM 

psychologische steun ontvangen, onderwijs krijgen, evenals medische zorg, huisvesting en 

dergelijke (ibid.). De voogdij eindigt wanneer de NBBM achttien worden of op het moment 

dat er een duurzame oplossing is gevonden in het belang van de minderjarigen (EMN, 2009).  

 

2 Etnisch-culturele minderheden in het onderwijs 

Onderwijs speelt in onze samenleving een cruciale rol voor het verkrijgen van een 

maatschappelijke positie. Net daarom is het een belangrijk medium voor precaire groepen 

om sociaal mobiel te zijn en hun positie te verbeteren. Het onderwijs biedt namelijk de 

mogelijkheid om zich te (re-)integreren in de samenleving (Hirtt, Nicais, & De Zutter, 2007). 

                                                 

 
2 In een omzendbrief van 15 september 2005 wordt het concept ‘duurzame oplossing’ uitgelegd. Een duurzame 
oplossing voor de NBBM houdt in dat de minderjarige (1) herenigd kan worden met zijn familie (2) de 
minderjarige terugkeert naar het land van herkomst of een ander land (3) de minderjarige onbeperkt in België 
verblijven. 
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Dit geldt eveneens voor etnisch-culturele minderheden [ECM] en dus NBBM. Het onderwijs is 

voor deze groep van groot belang, aangezien het hen niet alleen de Nederlandse taal aanleert, 

maar ook de normen en waarden gesocialiseerd worden. Het biedt hen tevens de kans om 

een diploma te behalen. Dit verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt (Sierens, 2006). 

 

2.1 Enkele stromingen inzake onderwijs 

Om kritisch te staan tegenover het onderwijs, worden er eerst een aantal perspectieven 

besproken die meer inzichten kunnen brengen inzake onderwijs en kennis. We kunnen hierin 

twee grote stromingen onderscheiden; het functionalisme en conflictbenaderingen.  

 Het functionalisme gaat er van uit dat als gedrag, sociale patronen en instituties de 

samenleving ten goede komen, deze dan ook functioneel moeten zijn. Daarnaast wordt ervan 

uitgegaan dat de heersende structuur behouden moet blijven, omdat deze de samenleving ten 

goede komt. Het onderwijs heeft als doel om zijn leerlingen te socialiseren met de heersende 

waarden en normen die gelden in de maatschappij (Parsons, 1959). Dit sluit aan bij de visie 

van Durkheim (1973) die stelt dat het onderwijs de dominante moraal doorgeeft aan jonge 

mensen. Onderwijs heeft bijgevolg een inburgeringsfunctie voor nieuwkomers en tweede of 

derde generatie migranten (Wielemans, 2000). Het functionalisme gaat tevens gepaard met 

het idee van een meritocratie. Dit houdt in dat de maatschappelijke positie die uiteindelijk 

behaald wordt, te danken is aan de persoonlijke verdiensten of de ‘verworven’ kenmerken 

van een persoon. De toegeschreven kenmerken zoals geslacht, sociaal-economische 

achtergrond, religie, etniciteit en dergelijke mogen hierin geen rol spelen (Hirtt et al., 2007; 

Meijnen, 1999). In België heerst een meritocratisch gedachtengoed waarin maatregelen 

worden getroffen om iedereen een gelijke kans te geven door middel van studiebeurzen, 

kosteloos onderwijs en een open toegangsbeleid (Nicaise, 2008). Bijgevolg zou iedereen 

ongeacht haar of zijn sociale afkomst, dezelfde kansen moeten hebben (De Groof et al., 2012). 

Dit is echter een heel simplistische visie, aangezien het niet zo evident is om gelijkheid te 

creëren.  Een resem aan andere factoren hebben evengoed een impact op de schoolprestaties 

van de leerlingen (L. Van Praag, 2013). Zeker voor NBBM is dergelijke visie op onderwijs 

nefast, daar ze op latere leeftijd toekomen in België (Derluyn et al., 2005) en geconfronteerd 

worden met allerlei drempels die hen weerhouden van een succesvolle 

onderwijsschoolloopbaan (cfr. infra).  

De conflictbenadering staat kritisch tegenover deze functionele benadering en tracht 

de onderliggende machtsstructuren bloot te leggen. Zo stellen conflicttheoretici dat het 

onderwijs een instituut is waar de waarden en normen van de dominerende klassen voorop 

worden gesteld (Wielemans, 2000). Andere minderheidsgroepen zullen zich bijgevolg 

moeten socialiseren met deze dominante waarden en normen (L. Van Praag, 2013). Deze 

benadering veronderstelt dat de dominante groepen in de samenleving trachten hun positie 

veilig te stellen, door het onderwijs een elitaire toets te geven, waardoor kinderen uit 

minderheidsgroepen geconfronteerd zullen worden met extra drempels (Wielemans, 2000). 

Voor etnisch-culturele minderheden geldt dat wie zo goed mogelijk het dominante taal- en 

cultuurgebruik in het onderwijs onder de knie heeft, de grootste kansen heeft om te slagen 

(Hermans, 2006). Het onderwijs is bijgevolg een selecteermachine, waarbij leerlingen die zich 

de dominante cultuur eigen hebben gemaakt, de beste kansen hebben om succesvol te zijn in 

het onderwijs. Bourdieu (1979) gebruikt hiervoor de term symbolisch geweld. Hiermee 

bedoelt hij dat de dominante groep tracht via het onderwijssysteem hun opvattingen, 
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waarden en normen door te geven aan de andere groepen in de maatschappij. Deze 

minderheidsgroepen ervaren dit doorgaans als legitiem (De Jong, 2003; Elchardus & 

Siongers, 2003; Hermans, 2006). Bijgevolg wordt de oorzaak van het falen in het onderwijs 

bij henzelf gelegd en wordt het onderwijssysteem niet in vraag gesteld (Hermans, 2006). 

Ouders uit risicogroepen zijn er zich niet van bewust dat hun kind niet dezelfde kansen zal 

krijgen als kinderen uit de gegoede sociale milieus. Net omdat het onderwijs inspeelt op de 

behoeftes van de kinderen uit de sociale en culturele dominante groepen, hebben zij een 

grotere slaagkans. Er wordt in de klas namelijk dezelfde taal, woordkeuze, uitspraak en 

grammatica gebruikt als hetgeen ze thuis hebben aangeleerd (De Jong, 2003). De thuiscultuur 

verschilt aanzienlijk met de schoolcultuur bij kinderen uit lagere of etnisch-culturele milieus, 

waardoor deze leerlingen de school als onwennig kunnen ervaren. Wanneer er dan nog eens 

gestraft wordt, omdat men zich de schoolcultuur niet eigen kan maken, wordt de school 

gepercipieerd als een sanctionerend instituut (Duquet, Glorieux, Laurijssen, & Dorsselaer, 

2006). NBBM worden ook geconfronteerd met een grotere achterstand, aangezien ze zijn 

opgegroeid in een andere omgeving en van nul moeten beginnen om zich te conformeren aan 

de dominante regels en normen (Flament, 2005).  

 Het onderwijs kan dus vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Het is 

belangrijk om hier inzicht in te krijgen, alvorens dieper wordt ingegaan op theorieën specifiek 

verbonden aan etnisch-culturele minderheden. Tevens dient het als basis om het 

schoolverloop van NBBM met een kritische blik te benaderen.  

 

2.2 Sociologische inzichten over etnisch-culturele minderheden in het 

onderwijs 

Om meer inzicht te krijgen in de sociologische theorievorming naar migrantengroepen in het 

onderwijs, wordt eerst een overzicht gegeven hoe deze groep onderwerp van onderzoek is 

geworden. Vervolgens wordt een beknopt overzicht gegeven van verklaringen voor het 

succes of falen van etnische groepen. Tenslotte wordt de cultureel-ecologische theorie 

besproken en toegepast op NBBM. 

 

2.2.1 Historische achtergrond 

Pas sinds de laatste decennia zijn etnisch-culturele minderheden onderwerp van onderzoek 

geworden (L. Van Praag, 2013). Rede hiervoor waren de nieuwe ontwikkelingen in het 

politieke landschap betreffende migratie. Na de Tweede Wereldoorlog werden er heel wat 

migranten vanuit Zuid-Europese en later Turkse en Marokkaanse landen aangeworven 

(Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding [CGKR], 2006). Toch was 

er weinig aandacht voor de nakomelingen van deze nieuwe groepen. Beleidsmakers en 

politici gingen er namelijk vanuit dat deze mensen zouden terugkeren naar hun land van 

herkomst. Het merendeel van de migranten bleef echter in België om er een toekomst op te 

bouwen (Van Praag, 2013). Vanaf 1990 kwamen er nog meer migranten terecht in België. 

Ditmaal ging het om Oost-Europeanen, asielzoekers en vluchtelingen (Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding [CGKR], 2006).  Mede door de blijvende 

toestroom van migranten en het besef dat een groot deel permanent zou verblijven in België, 
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wijzigde het politieke beleid inzake migratie. Het evolueerde naar een beleid, waarbij men de 

groepen wou integreren in onze samenleving en men tevens meer oog kreeg voor de rol van 

het onderwijs om deze nieuwkomers te integreren in de Belgische samenleving. Hierdoor 

kwam er meer aandacht voor deze groep in de wetenschappelijke disciplines (psychologie, 

sociologie, antropologie, linguïstiek,…). Dankzij onderzoek vanuit deze disciplines zijn er op 

dit moment heel wat bevindingen over etnisch-culturele minderheden in het onderwijs (L. 

Van Praag, 2013). 

Ondanks de aandacht die deze minderheden genereren, is er nog steeds een grote 

onderwijsongelijkheid tussen autochtonen en leerlingen met een migratie-achtergrond (L. 

Van Praag, 2013). Onderzoek van Duquet et al. (2006) geeft aan dat de schooltrajecten van 

deze leerlingen minder vlot verlopen. Zo maken leerlingen met een etnisch-culturele 

achtergrond  meer kans om te blijven zitten en zijn ze oververtegenwoordigd in het beroeps 

en technisch secundair onderwijs. De uitstroom is eveneens problematisch, aangezien in 

verhouding meer leerlingen met een migratie-achtergrond het secundair onderwijs verlaten, 

dan autochtone leerlingen.  

 

2.2.2 Sociologische verklaringen 

In de afgelopen eeuw zijn er verschillende theorieën en perspectieven verschenen over 

succes en falen bij etnische minderheidsgroepen in het wetenschappelijk discours  (Duquet 

et al., 2006; Hermans, 2006). In het begin van de 20ste eeuw verschenen nog 

wetenschappelijke artikels over de inferioriteit van etnische groepen en werd hun falen 

toegeschreven aan hun origine, cultuur of taal (Duquet et al., 2006; Suarez-Orozco, 1998). Dit 

werd echter al snel teniet gedaan door nieuwe perspectieven van psychologen, sociologen en 

antropologen (Hermans, 2006). Er wordt nu een overzicht gegeven van de belangrijkste 

theorieën die een verklaring bieden voor het slagen of falen van deze leerlingen.  

 Doorgaans zijn de achterstandshypothese en integratiehypothese veel voorkomende 

theorieën die een beter perspectief trachten te bieden (Duquet et al., 2006). Bij de 

achterstandshypothese zal de rol van de sociaal-economische factoren centraal staan in het 

verklaren van de schoolloopbaan. Het opleidingsniveau van de ouders wordt hierin als 

verklarende factor gezien voor de schooluitkomsten van leerlingen met een migratie-

achtergrond. Ouders van deze leerlingen zijn vaker lager opgeleid en beschikken niet altijd 

over voldoende cultureel kapitaal om door te geven aan hun kinderen (Duquet et al., 2006; L. 

Van Praag, P. Stevens, & M. Van Houtte, 2014a). Hiertegenover staat de integratiehypothese 

waar aanpassingsproblemen en culturele factoren een verklaring bieden voor de minder 

succesvolle onderwijstrajecten (Duquet et al., 2006). Deze culturele factoren werden 

voornamelijk in antropologische en sociaal-psychologische studies onderzocht als een 

mogelijke verklaring voor de schooluitkomsten bij migrantenjongeren. Alhoewel vaak 

aangehaald wordt dat onderwijs door deze jongeren belangrijk wordt bevonden en hun 

identiteit ook als een sterke sleutel tot succes wordt gezien, blijken bepaalde processen hier 

toch een niet altijd even positieve invloed op uit te oefenen. Zo krijgen ze onder andere te 

maken met verschillen in de thuis- en schoolcultuur en worden ze ook geconfronteerd met 

een bepaalde perceptie van discriminatie in de samenleving waar zij verblijven. Confrontaties 

en verschillen kunnen echter hun doelstellingen hypothekeren, wat dan ook kan leiden tot 

lagere onderwijsuitkomsten (L. Van Praag et al., 2014a). Naar racisme en discriminatie op 

school is heel wat kwantitatief en kwalitatief onderzoek gevoerd. Daaruit blijkt echter dat 
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discriminatie een minimale invloed heeft op de studieresultaten en –uitkomsten. Uit 

kwalitatief onderzoek blijk dat het ervaren van racisme afhankelijk is van de omstandigheden 

waarin het gebeurt (P. Stevens, 2010; L. Van Praag et al., 2014a). Tot slot is taal een andere 

belangrijke factor die invloed heeft op de schooltrajecten van jongeren met een migratie-

achtergrond. Een verklaring voor het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal, kan 

gevonden worden bij een gebrekkige kennis van de moedertaal, voor kinderen die in de 

thuistaal worden opgevoed. Doordat die thuistaal niet in al zijn facetten (spreken, schrijven, 

begrijpen) voldoende wordt aangeleerd, heeft de jongere bijgevolg een beperkte basis om op 

terug te vallen (L. Van Praag et al., 2014a).   

 

2.2.3 Cultureel-ecologische theorie 

Voor deze studie bouwen we verder op de integratiehypothese waarin de cultureel-

ecologische theorie van Ogbu (1983, 2008) centraal staat. Deze theorie tracht een verklaring 

te bieden waarom bepaalde etnische groepen hun schoolloopbaan succesvol afleggen, terwijl 

dit voor andere etnische groepen moeilijker is. De theorie wordt als cultureel-ecologisch 

beschouwd omdat het zowel culturele factoren als maatschappelijke processen en de 

omgeving in rekening brengt (Ogbu & Simons, 1998). Deze theorie bestaat uit twee delen: the 

system en the community forces. Het eerste deel heeft betrekking op hoe wordt omgegaan met 

etnische minderheden op het vlak van onderwijsbeleid, pedagogie en waardering voor hun 

inzet. Het tweede deel geeft meer inzicht in hoe deze minderheden hun schoolloopbaan 

ervaren als gevolg van hoe ze behandeld worden. Tevens vloeit hun respons voort uit de 

migratiegeschiedenis die ze hebben ervaren. Daarnaast maakt Ogbu een belangrijk 

onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige minderheden. De eerste groep, vrijwillige 

minderheden, wordt gekenmerkt door hun vrijwillige migratie naar het gastland omwille van 

economische, politieke of sociale motivaties, in de hoop op een beter leven met meer kansen. 

Deze mensen hebben er voor gekozen om een nieuw leven op te bouwen in het gastland. 

Daarnaast zijn er de onvrijwillige minderheden die niet op basis van vrije keuze tot de 

minderheid behoren. Deze mensen zijn in de loop der geschiedenis gekoloniseerd geweest, 

veroverd of gemigreerd door slavernij (Ogbu, 1983, 2008; Ogbu & Simons, 1998). Belangrijk 

om op te merken is dat de opdeling in vrijwillige en onvrijwillige migranten losstaat van de 

etniciteit van een persoon, maar eerder betrekking heeft tot haar of zijn migratieverleden 

(Ogbu, 2008; Ogbu & Simons, 1998).  

De etnisch-culturele identificaties die deze minderheidsgroepen ondervinden, 

hebben een invloed op hun schoolloopbaan. Hoewel beide groepen bloot worden gesteld aan 

dezelfde barrières, zoals discriminatie, institutioneel racisme, et cetera, gaan vrijwillige en 

onvrijwillige migranten er op een andere manier mee om. Dit is te verklaren vanuit de 

community forces waarin ze op vier vlakken verschillen: duale referentiekaders, 

instrumentele overtuigingen, vertrouwen in blanke personen en hun instituties, en adaptatie 

aan de blanke gebruiken (Ogbu & Simons, 1998). Ten eerste verschillen vrijwillige en 

onvrijwillige migranten op het vlak van duale referentiekaders. Vrijwillige migranten gaan 

hun huidige situatie (eerste referentiekader) vergelijken met hun situatie in het land van 

herkomst (tweede referentiekader). Bijgevolg hebben ze een positief duaal referentiekader, 

aangezien de situatie waarin ze nu gesitueerd zijn voordeliger is dan het tweede 

referentiekader. Vrijwillige minderheden komen dus met een positieve ingesteldheid en 

ervaren de drempels als tijdelijk (Conchas, 2006; Ogbu, 2008; Ogbu & Simons, 1998). Ze gaan 
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er van uit dat de struikelblokken die ze ondervinden, zullen vervagen als ze de taal en cultuur 

van de dominante groep in de samenleving eigen hebben gemaakt. Bij onvrijwillige migranten 

is hun eerste referentiekader hun sociale en economische status in het gastland, terwijl het 

tweede referentiekader dat van blanke-middenklassers is. Bij hen is de vergelijking tussen de 

referentiekaders dus eerder negatief, aangezien ze zich bewust zijn dat blanke-

middenklassers meer kansen krijgen dan zijzelf. Ten tweede verschillen ze in instrumentele 

overtuiging. Vrijwillige minderheden hebben het geloof dat als ze zich voldoende inzetten en 

zich aanpassen aan de samenleving, sociale mobiliteit mogelijk is. Er wordt bijgevolg veel 

belang gehecht aan onderwijs. Onvrijwillige minderheden zijn er zich bewust van dat hard 

werken voor een diploma kan leiden tot succes op de arbeidsmarkt. Het idee dat onderwijs 

een sleutel tot succes is, wordt echter verdrongen door hun ervaringen met racisme en 

discriminatie binnen de maatschappij. Alhoewel er belang wordt gehecht aan onderwijs, zijn 

ze er niet van overtuigd dat dit hun maatschappelijke positie zal bevorderen. Een derde vlak 

waarop ze verschillen, is het vertrouwen in blanke personen en instellingen. Vrijwillige 

minderheden vertonen doorgaans veel vertrouwen in blanke instellingen. Zonder deze in 

vraag te stellen, conformeren ze zich aan de regels van deze instellingen. Onvrijwillige 

minderheden staan hier kritischer tegenover, door een verleden waarin racisme en 

discriminatie tekenend waren. Ze staan wantrouwig tegenover dergelijke instellingen en hun 

werknemers. Tot slot zijn blanke gebruiken een ander vlak waarop de verschillende 

migrantengroepen verschillen. Opnieuw zullen vrijwillige migranten positief staan tegenover 

het internaliseren van deze gebruiken, het aanleren van de standaardtaal en het zich eigen 

maken van de dominante waarden, normen en cultuur. Zij zullen de nieuwe gebruiken zien 

als een meerwaarde in hun identiteit. Onvrijwillige migrantengroepen gaan zich net afzetten 

tegen die dominante normen en waarden van de meerderheidsgroep. Dit kan resulteren in 

een oppositionele cultuur oftewel anti-schoolcultuur. Het is echter ook mogelijk dat een 

persoon uit deze laatste groep zich juist zal gedragen als iemand van de dominante groep in 

het onderwijs, bijvoorbeeld door het behalen van goede punten, het hebben van een positieve 

attitude t.a.v. onderwijs, et cetera. Deze persoon zal zich dus conformeren met de blanke 

norm, wat ook wel  acting white wordt genoemd (Ogbu, 1983, 2008; Ogbu & Simons, 1998). 

Niet-begeleide minderjarigen, of vluchtelingen in het algemeen, worden in deze 

typologie geclassificeerd als vrijwillige migranten, ondanks dat hun keuze om te migreren 

geforceerd werd door (burger)oorlogen, crisissen, sociale, politieke, religieuze of 

persoonlijke redenen (Ogbu & Simons, 1998). Bijgevolg verschillen ze van vrijwillige 

migranten, omdat ze er niet voor kozen om zich te settelen in het gastland om aan sociale 

mobiliteit te doen. Toch vertonen ze wel gelijkenissen met vrijwillige migranten daar ze 

komen met een positieve instelling en positieve verwachtingen. Net zoals vrijwillige 

minderheden, zullen ze ook hun ervaringen met betrekking tot (institutioneel) racisme en 

discriminatie relativeren en behouden ze hun positieve attitude naar het onderwijs toe, daar 

het voor hen een kans is om deel te zijn van de gastsamenleving. Suarez-Orozco (1998) heeft 

eveneens onderzoek gedaan in de Verenigde Staten naar Midden-Amerikaanse vluchtelingen 

in het onderwijs. Uit zijn onderzoek blijkt dat ondanks de drempels waar deze 

vluchtelingenjongeren mee geconfronteerd worden, ze betere schoolresultaten behalen dan 

de andere Spaanssprekende jongeren. Een verklaring wordt gelegd bij de voorgeschiedenis 

van deze jongeren, waardoor ze net een sterkere motivatie vertonen om zich in te zetten op 

school. Ze hebben nu immers de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen en iemand 

te worden. Nochtans was het doel van hun vlucht niet zozeer om succesvol te zijn of aan 

sociale mobiliteit te doen. Aangezien ze hun thuisland hebben moeten achterlaten met de hulp 
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en steun van hun familie, gaven deze jongeren aan dat zich inzetten op school gezien kan 

worden als een wederdienst voor hun achtergebleven familie en de opofferingen die ze 

hebben gemaakt om de vlucht te financieren.  

 

Deze cultureel-ecologische theorie is echter ontwikkeld in de context van de Verenigde Staten 

en werd toegepast op de etnische minderheden die daar wonen. Dit sluit niet uit dat het niet 

mogelijk is om deze opdeling toe te passen op de situatie in Europa. In België hebben enkele 

onderzoekers zich erop toegelegd om het cultureel-ecologisch model toe te passen op 

leerlingen met een migratieverleden. Onderzoek van Hermans (1995, 2004) naar leerlingen 

met een Marokkaanse origine, kwam tot de vaststelling dat ondanks de vrije migratie naar 

België, deze jongeren kenmerken vertonen van onvrijwillige migranten. Nadien is er ook nog 

onderzoek gevoerd naar de verschillen tussen leerlingen met een Marokkaanse en Chinese 

achtergrond (Braeye & Hermans, 2011). Tot slot heeft L. Van Praag (2013) onderzoek gedaan 

naar etnisch-culturele minderheden in het onderwijs, waarvoor ze eveneens beroep heeft 

gedaan op Ogbu’s theorie. Bijgevolg is deze theorie ook van nut voor de Europese context en 

kan het dus een verklaring bieden voor het schoolsucces van etnische minderheidsgroepen.   

 Deze theorie bleef echter niet ongeschonden en kreeg kritiek omdat het een vrij 

deterministische visie aanneemt. Zo verklaart de theorie niet de interne verschillen binnen 

een etnische groep (Hermans, 2004; L. Van Praag, 2013; Zhou, 2002). Daarnaast houdt de 

theorie geen rekening met andere factoren zoals de schoolervaring van de leerlingen (L. Van 

Praag, 2013), of gebrekkige onderwijsondersteuning van de school of leerkrachten. 

Bovendien brengt ze zelf een aantal factoren in kaart die enige invloed hebben op de 

schoolbeleving van vluchtelingen, zoals de invloed van geweld, trauma, stress, sociale 

netwerken, familie, religie,… (Tadesse, 2007). Toch mag deze gehele theorie niet verworpen 

worden, daar het een interessant perspectief biedt om de positie van niet-begeleide 

buitenlandse minderjarigen te kaderen en het een verklaring geeft betreffende 

onderwijsmotivatie en succes van deze groep.  

 

3 NBBM in het onderwijs  

Het laatste deel zal zich meer toespitsen op de schoolloopbaan van niet-begeleide 

buitenlandse minderjarigen. Hierbij wordt het onthaalonderwijs en de overgang naar het 

regulier onderwijs in kaart gebracht. Vervolgens wordt de schoolbeleving van NBBM 

besproken. 

 

3.1 Schooltrajecten 

Onderwijs is een recht voor iedereen, zo wordt gesteld in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (United Nations Human Rights, 2012). Ook in België zit dit recht vervat 

in de regelgeving. Elke minderjarige heeft recht op onderwijs, alsook minderjarigen zonder 

geldige verblijfsdocumenten (KMI, 2012). In dit deel zal de schoolloopbaan van NBBM 

worden besproken, te beginnen bij het onthaalonderwijs en de bijhorende facetten. 

Vervolgens zal ook dieper worden ingegaan op de doorstroom naar het secundair onderwijs 

en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan.  
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3.1.1  Onthaalonderwijs 

Inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers gebeurt via het onderwijs. In de 

basisschool worden deze kinderen opgevangen in reguliere klassen, waar de leerlingen in 

kwestie extra aandacht genieten om aan hun noden tegemoet te komen. In het middelbaar 

onderwijs worden er echter onthaalklassen ingericht opdat anderstalige nieuwkomers 

Nederlands zouden kunnen leren en zich zouden kunnen integreren in het Vlaamse 

onderwijssysteem (Vlaamse Overheid, 2014). In dit onderzoek ligt de focus bij jongeren in 

het middelbaar onderwijs en zal bijgevolg niet dieper worden ingegaan op NBBM in het lager 

onderwijs. 

 

a) Algemeen 

In het onthaalonderwijs gebruikt men de term ‘minderjarige anderstalige nieuwkomer’ voor 

jongeren die aankomen in Vlaanderen, geen Nederlands als moedertaal of thuistaal hanteren, 

hoogstens negen maanden zijn ingeschreven in een school waar in het Nederlands wordt 

onderwezen, en waarbij de minderjarige als nieuwkomer beschouwd kan worden door 

maximum één jaar ononderbroken te wonen in België. Daarnaast heeft deze de 

minimumleeftijd van twaalf en mag deze geen achttien worden in het lopende schooljaar 

(KMI, 2012; Vlaamse Onderwijsraad [VLOR], 2013). In deze brede definiëring behoren ook de 

NBBM tot de groep minderjarige anderstalige nieuwkomers.   

 De anderstalige nieuwkomers zullen hun middelbare schoolloopbaan aanvangen in 

het onthaalonderwijs. De klassen waar deze leerlingen starten zijn Onthaalklassen voor 

Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) en worden ook wel OKAN-klassen genoemd. In deze 

klassen leren de anderstalige nieuwkomers Nederlands en maken ze kennis met het Vlaamse 

onderwijssysteem. Afhankelijk van de school, wordt er een opdeling gemaakt in OKAN-

klassen volgens niveau. Terwijl in de laatste niveaus de focus ligt op het aanleren van de 

Nederlandse taal, gaat bij de eerste niveaus de aandacht naar reguliere onderwijsvakken 

(wetenschappen, wiskunde, Frans, et cetera). OKAN-klassen dienen voornamelijk ter 

voorbereiding op het regulier onderwijs (EMN, 2009; KMI, 2012), daarnaast hebben ze ook 

als functie om anderstalige nieuwkomers te integreren in onze maatschappij (Vlaamse 

Overheid, 2014; VLOR, 2013). 

 

b) Verloop  

De oorspronkelijke opzet van het onthaalonderwijs was om de anderstalige nieuwkomers één 

jaar te geven om Nederlands te leren en te integreren in ons onderwijssysteem (Ramout, 

2002). Sinds 2010 is er ook de mogelijkheid voor de anderstalige nieuwkomers om twee jaar 

onthaalonderwijs te volgen, opdat de leerlingen beter zouden voorbereid zijn bij de overstap 

naar het secundair onderwijs (Agentschap voor Onderwijsdiensten [AgODi], 2013). 

Desalniettemin stroomt het merendeel van de OKAN-leerlingen door naar het regulier 

onderwijs na het volgen van één jaar onthaalonderwijs. Indien een anderstalige nieuwkomer 

onvoldoende Nederlands heeft geleerd, of nog niet voldoende voorbereid is op de overstap 

naar het regulier onderwijs, dan kan dit uitgesteld worden en volgt hij of zij nog één jaar of 

een half jaar onthaalonderwijs (AgODi, 2013; Onderwijs Vlaanderen, 2014). 
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 Ondanks de verschillen in sociaal-economische achtergrond, culturele achtergrond, 

scholingsachtergrond, en dergelijke (Onderwijs Vlaanderen, 2014) wordt de onthaalklas 

beschouwd als een veilige omgeving voor deze anderstalige nieuwkomers (Ramout, 2002). In 

een OKAN-klas is er de mogelijkheid om op een rustig tempo de taal te leren en zich aan te 

passen aan de Vlaamse schoolstructuur. Deze aanpassing zou veel moeilijker verlopen indien 

de leerlingen onmiddellijk in het regulier onderwijs zouden terechtkomen (Flament, 2005). 

Daar de groep van anderstalige nieuwkomers vrij heterogeen is, is er ook een zichtbare groep 

niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die bij elkaar steun vinden, aangezien ze dezelfde 

moeilijkheden ondervinden en tevens slachtoffer waren van armoede, ongelijkheid of geweld 

(UNICEF België, 2013). Er zijn echter geen gegevens beschikbaar over het aantal NBBM die 

deel uitmaken van de OKAN-populatie.  

 

c) Oriëntering 

Na het volgen van OKAN-onderwijs zal de anderstalige nieuwkomer doorstromen naar het 

regulier onderwijs. Om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen zal de leerling(e) 

georiënteerd worden. Tijdens de klassenraad delen de onthaalleerkrachten hun ervaringen 

om zo de anderstalige nieuwkomer in te schatten (CTO, 2006; KMI, 2012). Deze 

onthaalleerkrachten hebben vaak een genuanceerd beeld van de leerling(e) en houden zowel 

rekening met factoren zoals de motivatie, interesse, vooropleiding en vorderingen in taal, als 

andere schoolse kennis, thuissituatie en intelligentie. De adviezen van de klassenraden zijn 

niet bindend en de uiteindelijke keuze ligt nog steeds in de handen van de leerling(e) (CTO, 

2006). 

Om de doorstroom naar het regulier onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen, 

wordt er aan de leerlingen de mogelijkheid geboden om een snuffelstage te volgen. Dit houdt 

in dat OKAN-leerlingen tijdens hun onthaaljaar enkele lessen kunnen meevolgen in een klas 

in het regulier onderwijs die aansluiten bij hun capaciteiten en interesses (Ramout, 2002). Dit 

kan hen helpen in het ontwikkelen van een meer realistisch beeld van hoe er les wordt 

gegeven, het curriculum, het taalniveau, de klassfeer, en dergelijk. De leerlingen kunnen 

bijgevolg zelf hun ervaringen evalueren (Flament, 2005; Ramout, 2002). Een belangrijke 

factor hierbij is ook de vervolgcoach, die de anderstalige nieuwkomers begeleidt in hun 

schooltraject en indien mogelijk de nodige ondersteuning biedt in het regulier onderwijs 

(Flament, 2005; KMI, 2012; Ramout, 2002; VLOR, 2013). Het hebben van een vervolgcoach 

brengt tal van voordelen met zich mee. Zo zal de ex-OKAN-leerling(e) al één 

vertrouwenspersoon hebben waar hij of zij terecht kan bij eventuele moeilijkheden. 

Daarnaast kunnen leerkrachten van de reguliere school zich ook wenden tot de vervolgcoach 

om het schooltraject van de leerling(e) in kwestie te bespreken (Flament, 2005; KMI, 2012). 

Toch moet bij deze maatregelen een kleine kanttekening worden gemaakt: er is variatie in de 

mate waarin anderstalige nieuwkomers van deze voordelen kunnen genieten, aangezien niet 

alle scholen of vervolgrichtingen deze mogelijkheden aanbieden. 

 

3.1.2  Doorstroom naar het secundair onderwijs 

Het is vrij moeilijk om een beeld te schetsen van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen 

inzake hun onderwijstrajecten, daar het een vrij specifieke groep is en deze groep in grote 
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onderzoeken (AgODi, 2013; CTO, 2006) nooit apart wordt besproken. Desalniettemin 

behoort de groep van NBBM tot de groep van anderstalige nieuwkomers waarvan wel 

gegevens bekend zijn omtrent hun schoolloopbaan. In dit opzicht wordt er slechts een schets 

gegeven van de onderwijstrajecten van de NBBM.  

 De overgang van het onthaalonderwijs naar het regulier onderwijs wordt door NBBM 

ervaren als een moeilijke stap, aangezien ze bij hun overgang nog over onvoldoende kennis 

van het Nederlands beschikken om de leerstof volledig te begrijpen (Derluyn et al., 2005). 

Daarnaast zijn de leerkrachten onvoldoende voorbereid om les te geven aan een anderstalige 

nieuwkomer in een reguliere klas (Anders, 2001). Bovendien is er vaak sprake van een 

leeftijdsverschil tussen de NBBM en haar of zijn medeleerlingen daar hij of zij geen regulier 

traject heeft kunnen volgen (Derluyn et al., 2005). In een recente studie van het Agentschap 

voor Onderwijsdiensten [AgODi] (2013), waar de onderwijstrajecten van anderstalige 

nieuwkomers werden onderzocht, werd vastgesteld dat deze jongeren in verhouding met de 

autochtone schoolgaande jongeren, vaker doorstromen naar het (deeltijds) beroeps 

secundair onderwijs ((D)BSO). Slechts een klein gedeelte stroomt door naar het technisch 

secundair onderwijs (TSO) of het algemeen secundair onderwijs (ASO). Daarbij komt dat 

tijdens de schoolloopbaan in het secundair onderwijs nog tal van jongeren heroriënteren en 

meegaan in het watervalsysteem van het Vlaamse onderwijs (AgODi, 2013; Ramout, 2002). 

De basis van dit probleem is dat ondanks het onthaaljaar, er nog steeds een vrije grote kloof 

is tussen de kennis en vaardigheden die ze hebben aangeleerd in het onthaalonderwijs en de 

kennis en vaardigheden die verwacht worden in het secundair onderwijs (Ramout, 2002). 

Ook andere factoren spelen hierbij nog een rol (cf. infra). In een andere studie (UNICEF België, 

2004) over NBBM werd door deze jongeren aangegeven dat hun studiekeuze in het regulier 

onderwijs in grote mate gestuurd werd door hun leerkrachten.  

 

3.2 Onderwijsbeleving van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen 

De onderwijsbeleving van NBBM is vrij verschillend van die van andere migrantenjongeren. 

Dit is echter het gevolg van hun penibele situatie. Hetgeen deze jongeren gemeenschappelijk 

hebben is dat ze minderjarig zijn, niet-begeleid, vluchteling en buitenlander (Vervliet & 

Derluyn, 2014). In dit deel zal dieper worden ingegaan op hun schoolbeleving, door beroep 

te doen op voornamelijk internationaal onderzoek.  

 

3.2.1 Onderwijs is belangrijk 

Uit verscheidene studies blijkt dat het onderwijs een belangrijke rol inneemt voor 

vluchtelingenjongeren. Bijgevolg vinden ze het belangrijk om zich in te zetten voor hun 

opleiding (Hopkins & Hill, 2006; Joyce, Earnest, De Mori, & Silvagni, 2010; Luster, Qin, Bates, 

Rana, & Lee, 2010). Er zijn echter verschillende beweegredenen waarom hun scholing als 

belangrijk wordt geacht.  

 Om te beginnen biedt het onderwijs een mogelijkheid om deel te worden van de 

samenleving. Op school leren ze niet alleen de taal, maar ook waarden, normen en bepaalde 

vaardigheden (Anders, 2001; Tuk, 1997). Derhalve is de school een belangrijke instelling 

omdat het hen een basis geeft voor het uitbouwen van een toekomst in het nieuwe land en 

om een diploma te kunnen behalen (Cooke, 2008; Joyce et al., 2010; Kohli & Mather, 2003). 
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Daarnaast heeft de school ook een symbolische functie, het impliceert namelijk om opnieuw 

structuur te krijgen in het leven en terug te bouwen aan een toekomst sinds het vertrek uit 

hun thuisland (Tuk, 1997; Welfing & Tuk, 2004). Bovendien is de school een belangrijke 

plaats om vrienden te maken en hechten ze hier ook veel belang aan, aangezien ze niet veel 

significante anderen rondom hen hebben (Anders, 2001). Daarnaast draagt de diversiteit in 

de school ook bij tot het maken van vrienden. Zo blijkt dat de meeste jongeren verkiezen om 

in een school te zitten waar er enige etnisch-culturele variatie aanwezig is. Op die manier is 

het voor hen gemakkelijker om sociale contacten te leggen met jongeren die ook een 

migratiegeschiedenis hebben (Chase, Knight, & Statham, 2008; Hek, 2005; Joyce et al., 2010; 

Stevenson & Willott, 2007). Tevens mag het belang van de leerkracht niet vergeten worden, 

want ook zij nemen een belangrijke plaats in het leven van de NBBM. Leerkrachten kunnen 

fungeren als een rolmodel voor de nieuwe leerlingen en als een leidend persoon die hen 

vertrouwd maakt met de nieuwe samenleving (Hek, 2005; Tuk, 1997). Ten slotte kan 

onderwijs zorgen voor afleiding. Het zorgt ervoor dat ze zich kunnen bezighouden met iets 

anders dan hun familie of gepieker over hun asielprocedure en dergelijke. Daarnaast biedt de 

school hen ook structuur, stabiliteit, regelmaat, zekerheid en veiligheid (Vanlandschoot, 

2005). Bovendien geeft het de jongeren een gevoel van nuttigheid daar ze al kunnen starten 

met het onderwijs in het hele proces van integratie. Ook al hebben ze nog geen zekerheid of 

ze effectief verblijfsdocumenten krijgen (Chase et al., 2008; Derluyn et al., 2005; Hek, 2005; 

Stevenson & Willott, 2007).  

 

3.2.2 Moeilijkheden en drempels 

Niet-begeleide minderjarigen worden echter geconfronteerd met heel wat moeilijkheden en 

drempels gedurende hun schoolloopbaan. Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen, om 

zo een vollediger beeld weer te geven van NBBM in het onderwijs. Als eerste worden factoren 

aangehaald die rechtstreeks voortvloeien uit hun positie als niet-begeleid en vluchteling.  

 Ten eerste zijn deze jongeren vluchtelingen, waardoor ze geconfronteerd worden met 

processen van ontworteling en acculturatie, traumatische ervaringen (zowel voor als tijdens 

als na de vlucht), emotionele en psychologische problemen, en de onzekerheid betreffende 

hun verblijfsdocumenten (Anderson, 2001; Chase et al., 2008; Stevenson & Willott, 2007; 

Tadesse, 2007; Vervliet & Derluyn, 2014). Die onzekerheid kan ook een mogelijke invloed 

hebben op hun schoolprestaties, aangezien onzekerheid gepaard gaat met stress (Derluyn et 

al., 2005). Leven in onzekerheid kan ook leiden tot concentratieproblemen (UNICEF België, 

2004; Welfing & Tuk, 2004). Een andere factor die hen kwetsbaar maakt, is het niet begeleid 

zijn. Hierdoor moeten ze allerlei processen vaak alleen verwerken en krijgen ze zo vaak 

gevoelens van eenzaamheid (Derluyn & Broekaert, 2007). Daarnaast hebben ze het vaak 

moeilijk op financieel gebied, aangezien ze op zichzelf aangewezen zijn (Anderson, 2001). Dit 

kan leiden tot het niet kunnen bekostigen van schoolmateriaal (UNICEF België, 2004).  

 Vervolgens zijn er ook nog andere elementen die het schoolverloop bemoeilijken. Zo 

is het voor heel wat jongeren wennen aan de verschillende onderwijsstructuur en –cultuur. 

Vooral voor jongeren die weinig of geen onderwijs hebben gelopen in hun land van herkomst, 

neemt het enige tijd in beslag vooraleer ze zich hebben kunnen aanpassen aan de Westerse 

manier van onderwijs (Cassity & Gow, 2006). Een andere drempel is het verschil in taal en 

cultuur van de gastsamenleving. Sommige jongeren moet een heel nieuw alfabet onder de 

knie krijgen. Daarnaast is het voor de jongeren ook moeilijk om zich verder te ontwikkelen in 
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de materie waar ze wel goed in waren in hun thuisland, omdat het nu vrij ontoegankelijk is 

door de taal en omdat de methoden die gebruikt worden om les te geven soms sterk 

verschillen (Welfing & Tuk, 2004). Een volgende barrière is contacten leggen met andere 

jongeren die in het gastland zijn grootgebracht. In verschillende onderzoeken wordt 

aangegeven dat de taal van het gastland één van de grootste barrières vormt om sociale 

contacten te leggen (Anderson, 2001; Closs, Stead, Arshad, & Norris, 2001; Joyce et al., 2010). 

Hierdoor is het niet uitzonderlijk dat deze jongeren alleen vertoeven tijdens de pauzes of in 

de klas door het gebrek aan vrienden (UNICEF België, 2004).  Tot slot krijgen NBBM ook af te 

rekenen met racisme en discriminatie, zowel in het openbare leven als op school. Zo zijn ze 

vatbaar voor vooroordelen met betrekking tot hun huidskleur, hun taalaccent, kledij, en 

andere (Anderson, 2001; Tadesse, 2007; UNICEF België, 2004; Vervliet & Derluyn, 2014). Het 

kan zowel gaan om verbale, fysieke als indirecte vormen van discriminatie. Ook leerkrachten 

kunnen soms een stereotiep beeld hebben over de nieuwkomers en hun cultuur (Anderson, 

2001).  

 

4 Probleemstelling 

Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen maken deel uit van de grote groep aan etnisch-

culturele minderheden. Toch wordt er in de migrantenstudies en onderwijssociologie amper 

onderzoek gevoerd naar vluchtelingen en NBBM. Slechts in pedagogische en psychologische 

studies vormen ze vaak onderwerp voor onderzoek waarin hun psychosociaal welbevinden 

centraal staat. Het is daarom relevant om NBBM te benaderen vanuit een sociologische 

invalshoek.  Ze hebben namelijk een interessant profiel en het is belangrijk om meer inzicht 

te krijgen in deze specifieke doelgroep, zodat er structurele oplossingen geboden kunnen 

worden voor bestaande moeilijkheden. Daarnaast is zowel op nationaal als op internationaal 

niveau amper onderzoek gevoerd naar NBBM in het onderwijs en worden ze vaak 

meegerekend onder de homogene groep van vluchtelingen. In tegenstelling tot autochtone 

leerlingen en tweede en derde generatie jongeren met een migratie-achtergrond, komen 

NBBM terecht in het onthaalonderwijs, waar ze de Nederlandse taal en gebruiken leren. 

Enkele kwantitatieve studies naar minderjarige anderstalige nieuwkomers geven aan dat de 

doorstroom naar het regulier onderwijs problematisch is. Daarnaast is het ook belangrijk om 

oog te hebben voor de verschillende onderwijsvormen (onthaalonderwijs  en regulier 

onderwijs) waar NBBM inzitten, aangezien er vaak algemeen wordt gesproken over 

vluchtelingen in het onderwijs. Uit andere studies blijkt dat onderwijs door vluchtelingen als 

belangrijk onderdeel gezien wordt van hun verblijf in het gastland. Toch worden ze 

geconfronteerd met allerlei drempels die voortvloeien uit hun positie als nieuwkomer. 

Kwalitatief onderzoek biedt een meerwaarde om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van 

deze groep en biedt tevens een kans om hen zelf aan het woord te laten. 

 

Aangezien er tal van tekortkomingen zijn in het wetenschappelijke debat omtrent 

vluchtelingen en niet-begeleide minderjarigen in het onderwijs, is het belangrijk om een zicht 

te krijgen op hun onderwijsbeleving in het Vlaams onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om 

hun doorstroom van OKAN-onderwijs naar het regulier onderwijs in kaart te brengen. Hieruit 

vloeit de volgende onderzoeksvraag: hoe ervaren NBBM hun onderwijsloopbaan in het 

Vlaamse onderwijssysteem.  
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Volgende deelvragen zullen onderzocht worden:   

- Hoe is het voor NBBM om onderwijs te volgen in het Vlaams onderwijssysteem?  

- Met welke drempels worden ze geconfronteerd en hoe gaan ze ermee om? 

- Welke elementen leiden tot een succesvolle onderwijsloopbaan? 

- Welke factoren liggen aan de basis voor hun keuze om deeltijds of regulier onderwijs 

te volgen? 
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Methodologie 
 

1  Onderzoeksmethode 

Deze studie probeert te achterhalen hoe NBBM hun schoolloopbaan ervaren. Om dit zo goed 

mogelijk te onderzoeken is geopteerd voor een kwalitatief onderzoeksdesign.  

Kwalitatief onderzoek vertrekt namelijk vanuit de leefwereld (Baarda et al., 2013; 

Mortelmans, 2007) van deze onderzochte groep en leent zich het beste om de ervaringen, 

belevingen, en percepties te achterhalen over een bepaald thema (Baarda et al., 2013; Boeije, 

2005). Een motivatie hiervoor is allereerst te vinden bij Rodgers (2004), die aangeeft dat 

onderzoek bij vluchtelingen, en in het bijzonder NBBM, best kwalitatief wordt aangepakt. Hij 

stelt namelijk dat onderzoekers een zo goed mogelijk beeld verkrijgen van vluchtelingen, 

wanneer ze de situatie van die groep bekijken vanuit het perspectief van de vluchtelingen zelf 

en oog hebben voor de dynamieken die zich afspelen in de leefwereld van deze groep. 

Daarnaast zijn kwalitatieve onderzoekstechnieken ook wenselijk bij maatschappelijk 

kwetsbare groepen (Baarda et al., 2013) of bij het voeren van een verkennende studie op 

relatief weinig onderzochte groepen (Beyens & Tournel, 2009; Mortelmans, 2007, 2009). In 

deze studie zijn beide elementen aanwezig, wat de keuze voor deze methodologische 

benadering motiveert. 

 

2 Steekproeftrekking en onderhandelen van toegang  

 

2.1 Steekproeftrekking  

Bij kwalitatieve onderzoeksmethoden is het niet de bedoeling om de resultaten te 

veralgemenen naar de volledige groep van NBBM. Dit is echter wel het geval bij kwantitatief 

onderzoek, waar statistische representatie een voorwaarde is (Baarda et al., 2013; Billiet & 

Waege, 2003; Boeije, 2005). In kwalitatief onderzoek gaat men eerder een theoretisch 

relevante of doelgerichte steekproef trekken. Dit houdt in dat de respondenten geselecteerd 

worden op basis van een aantal kenmerken die in het onderzoek relevant zijn om diepgaande 

informatie te verwerven over het betrokken thema (Baarda et al., 2013; Mortelmans, 2007). 

In deze studie werd er gericht gezocht naar leerlingen die hier in België verblijven als niet-

begeleide buitenlandse minderjarige of een verleden hadden als niet-begeleide buitenlandse 

minderjarige. Methodologische literatuur geeft aan dat het belangrijk blijft om in de eerste 

fase de nodige variatie in respondenten te waarborgen opdat er nog voldoende ruimte zou 

zijn om het veld te verkennen (Mortelmans, 2007). Met deze gedachte in het achterhoofd 

werden de eerste interviews afgenomen in april 2014. Een maand later, na het verwerken en 

evalueren van deze interviews, werd een nieuwe interviewronde gehouden. In de eerste 

interviewronde was iedereen welkom die voldeed aan het gezochte profiel. In de tweede 

ronde werden OKAN-leerlingen weerhouden omdat er toen selectiever te werk werd gegaan 

(Baarda et al., 2013; Mortelmans, 2007). Leerlingen die het secundair onderwijs reeds 

doorlopen hadden, konden meer reflecteren over hun periode in OKAN-onderwijs, de 
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overgang naar secundair onderwijs en hun traject in het regulier onderwijs. Daarom werden 

in de tweede ronde dus enkel (ex-)leerlingen uit het secundair onderwijs geselecteerd die 

voldeden aan het gezochte profiel. Dit selectiever zoeken naar respondenten is kenmerkend 

voor een discriminerende steekproef (Mortelmans, 2007) die in deze tweede fase gehanteerd 

werd. In de derde interviewronde werd er dan gepoogd om een evenwicht te behouden 

tussen leerlingen die voor deeltijds onderwijs kozen en leerlingen die in het voltijds 

onderwijs zaten, om zo de heterogeniteit te waarborgen. In de laatste fase werd geopteerd 

om nog enkele bijkomende interviews af te nemen van uitsluitend jongeren die ‘perfect’ 

Nederlands konden spreken en zich bijgevolg veel beter konden uitdrukken (Baarda et al., 

2013; Mortelmans, 2007). 

De gehanteerde methode wordt ook wel omschreven als de theoretische 

steekproeftrekking die gebaseerd is op de Grounded Theory van Glaser and Strauss (1967). 

Kenmerkend hiervoor is het cyclisch verloop van het onderzoek, zoals het in de voorgaande 

paragraaf werd beschreven. Dit verloop wordt beëindigd wanneer er geen vernieuwende 

informatie meer gevonden wordt en bijgevolg de theoretische saturatie bereikt wordt 

(Baarda et al., 2013; Mortelmans, 2007, 2009). Oorspronkelijk werd dit bereikt na de derde 

interviewreeks, maar na evaluatie, observaties en verschillende gesprekken met andere 

jongeren, werd er in september 2014 een laatste interviewronde gehouden.  

In totaal werden er 20 jongeren geïnterviewd en werd er getracht de verscheidenheid 

aan respondenten te waarborgen. Hierbij werden er drie dubbelinterviews en veertien 

individuele interviews afgenomen. De dubbele interviews waren op vraag van de 

respondenten, omdat ze zich op die manier comfortabeler voelden. Daarbij kon de ene 

persoon de andere ook helpen bij het uitdrukken van diens mening of om moeilijke woorden 

te vertalen. Een overzicht van de respondenten wordt weergegeven in de steekproefmatrix 

(zie appendix). De NBBM in deze studie zijn voornamelijk jongens en de meerderheid is 

afkomstig uit Afghanistan. Dit ligt in de lijn van het algemeen actuele profiel qua afkomst en 

gender van deze doelgroep in Vlaanderen (Voogdij, 2013). De leeftijd van deze jongeren 

varieert tussen 16 en 23 jaar. De studeerstatus van deze jongeren  varieerde. Zo waren er drie 

leerlingen die in het OKAN-onderwijs zaten, acht die in het voltijds onderwijs zaten en negen 

die deeltijds onderwijs volgden. Van alle respondenten zijn er momenteel vier gestopt met 

hun middelbare studies. De meerderjarige jongeren werden retrospectief bevraagd en 

konden reflecteren over hun onderwijsloopbaan. Dit gaf een meerwaarde aan het onderzoek.  

Zoals eerder werd aangehaald in de literatuurstudie, is de groep van NBBM een vrij 

heterogene groep. Deze heterogeniteit mag dus niet uit het oog worden verloren. Hoewel er 

gepoogd werd om voldoende variatie te garanderen tussen de respondenten, was dit niet 

altijd evident. De actuele politieke situatie in het land van herkomst bepaalt de samenstelling 

van de groep NBBM in het gastland (Derluyn, 2011). 

 

2.2 Onderhandelen van toegang  

Om toegang te krijgen tot deze maatschappelijk kwetsbare en niet altijd eenvoudig te 

benaderen groep, werden verscheidene organisaties (Boeije, 2005) in Vlaanderen en Brussel 

gecontacteerd die instaan voor de zorg en begeleiding van NBBM. In januari 2014 werden 

mails (zie appendix) verstuurd naar verscheidene organisaties met een uiteenzetting van het 

onderzoek,  de daarbij horende garanties en het verzoek om enkele jongeren te laten 

deelnemen aan de studie. Hierop kreeg de onderzoeker positief antwoord van een drietal 
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organisaties (Lokaal Opvanginitiatief te Vosselaar, Minor-Ndako & Juna vzw, Fonto Nova). 

Vervolgens werd de onderzoeker uitgenodigd bij twee van deze organisaties voor een 

verkennend gesprek, waarbij het onderzoek bij de verantwoordelijke(n) mondeling werd 

toegelicht. Daarnaast kreeg de onderzoeker ook enige situering van deze personen. Ze 

kunnen daarom gezien worden als sleutelinformanten en gatekeepers, aangezien ze in nauw 

contact staan met deze jongeren (Baarda et al., 2013). De onderzoeker was tevens animator 

bij Tumult vzw, een vrijetijdsorganisatie die de interculturele dialoog tracht te bevorderen 

door animatorcursussen en kampen te organiseren. Een groot deel van de animatoren hadden 

diverse etniciteiten, onder hen waren ook jongeren met een achtergrond als NBBM.  

Na de verkennende gesprekken werd aan de onderzoeker toegang verleend tot de 

onderzoeksgroep. Hij werd uitgenodigd om samen met de jongeren aan de georganiseerde 

activiteiten deel te nemen. De onderzoeker werd op voorhand geïntroduceerd door de 

begeleiders, maar nam zelf initiatief om het onderzoek toe te lichten en iedereen uit te 

nodigen tot deelname. Afhankelijk van de organisatie heeft de onderzoeker de kans gekregen 

om de respondenten meermaals te ontmoeten en er een band mee op te bouwen. Op die 

manier kregen de respondenten de kans om de onderzoeker beter te leren kennen en groeide 

er enig vertrouwen (Maso & Smaling, 1998). Daaropvolgend heeft de onderzoeker gevraagd 

aan verscheidene jongeren, die voldeden aan de gehanteerde criteria, of ze bereid waren om 

geïnterviewd te worden.  

 

3 Dataverzamelingstechnieken 

Om data te verzamelen werd gebruik gemaakt van participerende observatie en semi-

gestructureerde interviews. Deze methoden zullen vervolgens besproken en gemotiveerd 

worden.   

 

3.1 Participerende observatie  

Gedurende de periode van februari 2014 tot en met september 2014 werd participerend 

geobserveerd bij NBBM tijdens bijeenkomsten en activiteiten. Dit stond echter niet centraal 

in het onderzoek, maar diende louter om de onderzoeker nog meer inzicht te geven in de 

leefwereld van deze jongeren. Het verkrijgen van dit inzicht had positieve gevolgen voor de 

validiteit van het onderzoek (Mortelmans, 2007). Op die manier heeft de onderzoeker de kans 

gekregen om met tal van jongeren, met een achtergrond als niet-begeleide buitenlandse 

minderjarige, te praten over verscheidene thema’s, waaronder ook onderwijs. Na elke 

bijeenkomst heeft de onderzoeker zijn veldnotities gemaakt, zodat deze tijdens het 

analyseren van de interviews geraadpleegd konden worden (Baarda et al., 2013; Boeije, 2005; 

Mortelmans, 2007). Tevens bevorderde deze participerende observatie de relatie tussen 

onderzoeker en respondent, waarbij er sprake was van wederzijds vertrouwen. Dit draagt 

eveneens bij aan de kwaliteit van de afgenomen interviews (Beyens & Tournel, 2009; Maso & 

Smaling, 1998; L. Van Praag, 2013). 
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3.2 Semi-gestructureerde interviews  

De meest relevante informatie werd echter gehaald uit semi-gestructureerde interviews. Dit 

type dataverzameling had als voordeel dat het de mogelijkheid bood om data te vergelijken 

tussen respondenten (aangezien ze vaak dezelfde vragen beantwoorden), maar ook (door de 

openheid en flexibiliteit van het interviewprotocol) om onderwerpen die spontaan aan bod 

kwamen tijdens het interview op te volgen (Baarda et al., 2013; Beyens & Tournel, 2009). 

Daarnaast geeft deze vorm van dataverzameling de (ex-) leerlingen de mogelijkheid om zelf 

hun focus te leggen bij de topics die zij als belangrijk beschouwen (Baarda et al., 2013; Beyens 

& Tournel, 2009; Mortelmans, 2007). Dit impliceert dat niet alle vragen in chronologische 

volgorde moeten worden afgetoetst, maar dat er enige bewegingsvrijheid is in de volgorde 

van de vragen (Beyens & Tournel, 2009). Bovendien wordt er een meer persoonlijke sfeer 

gecreëerd tussen onderzoeker en respondent die het interview alleen maar ten goede kan 

komen (ibid.).  

Het merendeel van de interviews werd afgenomen in een ruimte waar zowel 

onderzoeker als respondent niet al te veel hinder ondervonden van derden of andere 

storende elementen (Baarda et al., 2013; Billiet & Waege, 2003). In de meeste gevallen was 

die ruimte een plaats waar de respondent zich op haar of zijn gemak voelde, zoals de 

slaapkamer (Mortelmans, 2007). Een kleine minderheid van deze interviews werd gehouden 

op openbare plaatsen, aangezien de respondenten op dat moment op verplaatsing waren. 

Toch is er gepoogd om ook daar een rustige omgeving te zoeken, waar er niet al te veel hinder 

ondervonden werd.   

Bij aanvang van het interview met de respondent werden enkele belangrijke 

achtergrondkenmerken verzameld. Dit heeft als voordeel, dat er een gestandaardiseerd 

overzicht verkregen wordt van de deelnemers, dat kan dienen als opstap naar het eigenlijke 

gesprek (Mortelmans, 2007). Bij het opstellen van de gehanteerde vragenlijst (zie appendix) 

werd de onderzoeksvraag steeds in het achterhoofd gehouden. Bij aanvang van het interview 

werd er een schets gemaakt van het onderwijstraject, door na te gaan in hoeveel scholen de 

jongeren hadden gezeten en welke richtingen ze hadden gevolgd. Er werd uitvoerig ingegaan 

op hun ervaring in het OKAN-onderwijs, de transitie van OKAN naar secundair onderwijs en 

hun schoolloopbaan in het secundair onderwijs. Telkens werden ze bevraagd over hun 

ervaring in de onderwijsrichting, de contacten die ze opbouwden, wat de moeilijkheden 

waren, in welke mate hun asielprocedure een invloed had en dergelijke. Aan het einde van 

het interview werd telkens gevraagd of de jongere nog enkele opmerkingen of toevoegingen 

wilde maken. Daarnaast werd ook nagegaan hoe het interview ervaren werd. Dit was 

belangrijk als reflectie, aangezien de meeste jongeren interviews associëren met de 

interviews (Thomas & Byford, 2003) die afgenomen worden op het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

De interviews duurden gemiddeld 40 tot 50 minuten (variërend van 20 minuten tot 2 

uur). Doorheen de interviewcyclus is de vragenlijst verscheidene keren aangepast. De eerste 

vragenlijsten waren niet chronologisch, waardoor eerst het regulier onderwijs bevraagd 

werd en nadien gereflecteerd werd over het OKAN-onderwijs. Dit bleek echter voor 

verwarring te zorgen en werd nadien dan ook aangepast. Daarnaast kwamen er door de 

participerende observaties en interviews andere facetten naar voor die ook belangrijk waren 

om te integreren in de vragenlijst. Bij elke interviewreeks werd de vragenlijst 

geoptimaliseerd (Baarda et al., 2013; Mortelmans, 2007). Een belangrijk onderdeel van de 

vragenlijst was de korte schets van de onderwijsloopbaan bij aanvang van het interview. 
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Hierdoor had de onderzoeker onmiddellijk een zicht op de gevolgde opleiding van de 

jongeren. Dit was bevorderend voor het verdere verloop van het interview. Verder peilen 

naar de motivaties voor hun studiekeuzes, de invloed van hun asielprocedure en de betekenis 

van onderwijs, zorgde voor zeer relevante informatie. Vragen over de inhoud en tevredenheid 

van de lessen, school- en klaspopulatie gaven meer inzicht in de onderwijssituatie, maar 

waren niet relevant voor de onderzoeksvraag. Tevens werd gezocht naar mogelijkheden om 

de vragen zo duidelijk mogelijk te stellen, aangezien niet alle jongeren beschikten over 

eenzelfde kennisniveau van het Nederlands. 

Tenslotte is er ook nog gebruik gemaakt van additionele interviews die op een 

gelijkaardige manier verkregen werden bij dezelfde respondenten. Deze interviews werden 

afgenomen door dezelfde onderzoeker, die terzelfdertijd werkzaam was bij een ander 

onderzoeksproject over voogden en niet-begeleide minderjarigen. Het gaat hier om acht 

bijkomende interviews die meer inzicht geven in eerdere getuigenissen van dezelfde 

respondenten  

 

4 Data-analyse 

Na elke interviewronde werden de audio-files integraal uitgeschreven. Dit gebeurde op een 

manier waarin gepoogd werd zo goed mogelijk de sfeer en het karakter van het gesprek te 

reconstrueren (Boeije, 2005). Tijdens het uitschrijven werd gebruik gemaakt van het gratis 

transcriptie-programma F5. Dit is een softwareprogramma met enkele functies die het 

transcriberen vergemakkelijken, zoals de sneltoetsen waarmee de audio vertraagd kan 

worden afgespeeld. De uitgeschreven transcripties kunnen teruggevonden worden op een cd-

rom in appendix. Vervolgens werd er structuur gebracht in de uitgeschreven documenten 

(Boeije, 2005)  met behulp van het kwalitatieve softwareprogramma Nvivo. Dit programma 

bevat de nodige functies om kwalitatieve data te structureren en analyseren. Om alles zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren werd het boek Kwalitatieve analyse met Nvivo (Mortelmans, 

2011) gehanteerd. Daarin worden de basisprincipes van het programma uitgelegd.  

 Bij het structureren en coderen werd beroep gedaan op de Grounded Theory (Glaser 

& Strauss, 1967). Deze theorie heeft als basisassumptie dat het coderen volgens een driedelig 

stadium verloopt. In de eerste fase wordt open of initieel gecodeerd, wat inhoudt dat de ruwe 

data gestructureerd worden in categorieën. Op die manier werd geprobeerd om alle 

elementen die aan bod kwamen in het interview te dekken, zodat die informatie niet verloren 

ging. Hierbij is het ook mogelijk om in-vivo-codes te gebruiken, waarbij termen afkomstig van 

de respondenten een categorie identificeren (Baarda et al., 2013; Boeije, 2005; Mortelmans, 

2007). Een voorbeeld van een gebruikte in-vivo-code in deze studie is: ‘assistenten zijn niet 

altijd beschikbaar’.  In de volgende stap wordt axiaal gecodeerd. Dit houdt in dat codes 

gegroepeerd worden per onderwerp. Tevens werd getracht een hiërarchische structuur te 

ontwikkelen, waarin de codes in relatie tot elkaar stonden. Hierbij werd enig onderscheid 

gemaakt tussen codes die relevant worden geacht en codes die minder belangrijk zijn in kader 

van het onderzoek (ibid.). Geïllustreerd in dit onderzoek werd de vorige voorbeeldcode 

samen met ‘gebrek steun van de leerkrachten’, ‘geen hulp van vrijwilligers’ en ‘afwezige 

voogd’ overkoepeld door de nieuwe code ‘gebrek aan steun’. Selectief coderen is de laatste 

stap die gerealiseerd moet worden. Hierin wordt vooral de relatie tussen de verschillende 

codes met elkaar in verband gebracht en worden enkele hoofdcodes geformuleerd, waarrond 
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andere codes zich positioneren (Baarda et al., 2013; Mortelmans, 2007). Deze studie kent vijf 

hoofdcodes. De volledige codeboom kan teruggevonden worden in appendix. 

 Bij het uitschrijven werd echter duidelijk dat slechts drie hoofdcodes centraal stonden 

in de analyse: ‘schooltraject vóór het secundair onderwijs’, ‘schooltraject tijdens het 

secundair onderwijs’ en ‘kenmerken van een NBBM’. De hoofdcode ‘school, klas, leerkrachten 

en lessen’ werd minder gebruikt, aangezien de interne data minder relevant waren voor de 

onderzoeksvraag. Daarnaast werd bij het uitschrijven duidelijk dat de code ‘succes en 

drempels’ wel enige relevantie had, maar niet noodzakelijk een hoofdcode diende te zijn.  

 

5 Ethische issues  

De onderzoeker werkte met een informed consent-formulier (zie appendix). Hiermee gaf de 

onderzoeker een duidelijke uitleg over het verloop en het doel van het interview. Zo werd 

allereerst benadrukt dat de respondent vrijwillig deelnam aan het onderzoek en het geen 

invloed zou hebben op haar of zijn verdere verblijfssituatie of scholing. Tevens werd 

benadrukt dat het interview volledig geanonimiseerd zou worden door het gebruik van 

schuilnamen (Mortelmans, 2007). Aan de respondenten werd ook gevraagd of de 

onderzoeker het interview mocht opnemen met een dictafoon. Bovendien werd afgesproken 

om de audio-files te verwijderen. Slechts in twee gevallen werd dit geweigerd en heeft de 

onderzoeker zo veel mogelijk genoteerd om het gesprek te kunnen samenvatten. Om de 

jongeren een comfortabel en veilig gevoel te geven, werd ook beklemtoond dat de jongeren 

vrij waren om te antwoorden of niet. Dit is belangrijk, daar bepaalde vragen eventueel 

herinneringen zouden oproepen aan gebeurtenissen waar liever niet aan wordt gedacht 

(Thomas & Byford, 2003). Voor de onderzoeker was het vooral belangrijk dat de respondent 

zich goed voelde tijdens het interview. Tenslotte hadden de respondenten altijd de 

mogelijkheid om vragen in verband met het interview te stellen, zowel voor als na het 

interview (Baarda et al., 2013; O' Gorman, 2009) en kregen ze ook de contactgegevens van de  

onderzoeker. 

 

6 Reflectie over de positie van de onderzoeker 

Het is belangrijk om te reflecteren over de positionering van de onderzoeker (Rich, 2003). 

Zoals iedereen, bezit de onderzoeker een aantal kenmerken zoals achtergrond, fysieke 

kenmerken, ervaringen, et cetera. Deze kenmerken kunnen (onbewust) zowel een invloed 

hebben op de onderzoeker als op de respondent. Deze laatste zou haar of zijn gedrag kunnen 

aanpassen op basis van één of meerdere eigenschappen van de onderzoeker. Dit kan zowel in 

het voordeel als in het nadeel werken van het onderzoek (Boeije, 2005). Daarom is het 

belangrijk om in dit stuk te achterhalen welke elementen een invloed hadden op de relatie 

tussen onderzoeker en respondent.  

 Tijdens de interviews, maar vooral tijdens de deelnames aan activiteiten of gedurende 

enkele bijeenkomsten, heeft de onderzoeker zich zo neutraal mogelijk opgesteld. Hij heeft 

vooral geluisterd naar hetgeen de jongeren te vertellen hadden, zonder hier een 

waardeoordeel aan te geven (Boeije, 2005). Tijdens of na de observaties of deelnames aan 

verscheidene activiteiten, werden enkele reflexieve gedachten genoteerd om te achterhalen 
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in welke mate de data verstoord zouden kunnen worden. Het is daarom belangrijk om 

voldoende aandacht te geven aan de kenmerken die een mogelijke invloed hadden op de 

relatie tussen onderzoeker en respondent (L. Van Praag, 2013). 

 Bij sommige respondenten had de onderzoeker dezelfde leeftijd en in enkele gevallen 

was hij jonger dan de respondent. Dit had tot gevolg dat de onderzoeker werd beschouwd als 

iemand van dezelfde leeftijdscategorie, wat de barrière tussen onderzoeker en respondent 

verkleinde. Het merendeel van de respondenten was mannelijk. Aangezien de onderzoeker 

tot dezelfde geslachtscategorie behoorde, praatten sommige jongeren vrij expliciet over 

sommige thema’s zoals seksualiteit en relaties in het bijzijn van de onderzoeker. Dit schepte 

een vertrouwensband en verkleinde de barrière tussen onderzoeker en respondent. 

Daarnaast had etniciteit ook een grote invloed. Mede door de jonge leeftijd en de Boliviaanse 

origine van de onderzoeker, werd hij soms ook gezien als niet-begeleide minderjarige. Dit 

wordt in volgend fragment weergegeven: 

 

De begeleidster en ik zitten in de woonkamer van het lokaal opvanginitiatief 

nog wat na te praten over de eerste ontmoeting met de jongeren. Opeens komt 

er een andere jongen ons vergezellen. Wanneer hij mij ziet, stelt hij volgende 

vraag aan zijn begeleidster: “Is dat de nieuwe jongen die hier komt wonen?”. 

 

Hier wordt aangegeven dat de jongen de onderzoeker verwarde met een NBBM en zich 

afvroeg of de onderzoeker bij hen kwam wonen. 

Wanneer de onderzoeker in het bijzijn van de minderjarigen vertoefde en in contact 

kwam met enkele formele personen, werd ook hier de onderzoeker door dergelijke personen 

beschouwd als één van hen. Het merendeel van de respondenten was van Afghaanse origine 

en het toeval wou dat de onderzoeker ook uiterlijke kenmerken had, die overeen kwamen 

met het uiterlijk van Afghaanse jongeren (meer specifiek de etnische Hazara-

bevolkingsgroep), zoals de zwarte haren, lichtbruine huid, amandelvormige ogen en de kleine 

gestalte. Tevens zei een groot deel van de Afghaanse respondenten dat de onderzoeker op 

een Afghaan leek en soms dacht men echt dat de onderzoeker de Afghaanse origine had.  

 

Jij lijkt op Afghanen […]. Toen ik jou voor het eerst zag, ik heb aan mijn vriend 

Mojtaba gevraagd: “is hij Afghaan?” Die zei: “nee nee, die is van Bolivië”. Ik vond 

het heel raar dat je een Vlaamse naam had, dat was niet normaal voor een 

Afghaan. Ik had misschien gedacht dat je een Afghaan was en hier was geboren. 

Maar ik had totaal niet gedacht dat je van Zuid-Amerika was. […] Jouw gezicht 

lijkt op Hazara-mensen.  (Mahamed) 

 

Als jij naar Afghanistan komt, niemand gaat begrijpen dat je uit een ander land 

komt.  (Mirza) 

 

Wanneer de onderzoeker in het bijzijn was van een andere Afghaanse jongen en zij op hun 

beurt andere jongeren tegenkwamen, werd er meteen in Dari, één van de landstalen in 

Afghanistan, gepraat tegen de onderzoeker. De jongeren die de onderzoeker niet kenden, 

veronderstelden ook hier dat de onderzoeker behoorde tot hun eigen origine. Dit komt 

duidelijk naar voor in de volgende veldnotitie: 
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Samen met Mohammed, een Afghaanse jongen van 17 jaar, gingen we zijn 

Afghaanse vrienden bezoeken. Eens we binnen kwamen, werden we allebei 

begroet in het Dari door de gastheer. Ik begreep niet wat hij zei, maar hij 

toonde verwelkomingsgebaren en legde zijn hand op zijn hart. Vervolgens 

maakte ik kennis met zijn andere vrienden, die me ook in het Dari begroetten. 

Toen Mohammed zei dat ik geen Afghaan was en Nederlands sprak, keek 

iedereen verbaasd naar mij en werd er onmiddellijk gevraagd uit welk land ik 

dan kwam. […] Wat later kwam er nog een andere vriend bij en ook hij 

begroette me in het Dari. Mohammed zei: “hij denkt dat je Afghaan bent”. 

Vervolgens zei Mohammed tegen de jongen dat ik geen Afghaan was, waarop 

deze mij met grote ogen aankeek en haast niet kon geloven dat ik geen Afghaan 

was. De jongen excuseerde zich door te zeggen dat ik echt op een Afghaan leek. 

Vervolgens werd er verder in het Nederlands geconverseerd.  

 

Tot slot was het feit dat de onderzoeker geadopteerd was en dus ook geboren was in een 

ander land een factor die ook gemeenschappelijk was met deze jongeren. Hier werd niet 

dieper op ingegaan maar het werd soms wel een onderwerp om over te praten, aangezien 

NBBM ook van een ander land komen zonder familie.   

Al deze factoren hadden een positieve invloed op de barrière tussen onderzoeker en 

respondent, die als dusdanig verkleind werd, waardoor er op die manier een vlotte 

communicatie mogelijk was. Daarbij had de onderzoeker door deze kenmerken het privilege 

om echt in de leefwereld van deze jongeren te komen, daar het merendeel van de jongeren de 

onderzoeker zag als een gelijke.  
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Resultaten 

 

Nu we de methodologie besproken hebben, zullen we in dit deel de rijke data analyseren. 

Eerst en vooral worden de motivaties van de NBBM binnen het onderwijs onderzocht. 

Daarnaast gaan we na wat school voor hen betekent. Vervolgens brengen we hun 

schooltraject in kaart, waarbij we uitzoeken welke factoren een invloed kunnen hebben op 

hun studiekeuzes. Tenslotte wordt nagegaan hoe de centrale kenmerken van NBBM een 

invloed hebben op hun schoolloopbaan en –beleving.  

 

1 Motivaties bij NBBM 

Uit de verzamelde data blijkt dat alle jongeren een positieve attitude hebben tegenover het 

onderwijs dat ze volgen in het gastland, België. Ze geven aan onderwijs belangrijk te vinden 

en graag naar school te gaan. Ze zijn daarbij enorm gemotiveerd om een diploma te behalen 

en vervolgens een job te zoeken op de arbeidsmarkt. Toch kunnen we ons afvragen van waar 

die motivatie komt. 

 Om te beginnen werd nagegaan wat school voor hen betekent. Uit de interviews bleek 

dat de informatie die gegeven werd vergelijkbaar is met de hierover bestaande literatuur 

(Anders, 2001; Chase et al., 2008; Derluyn et al., 2005; Tuk, 1997; Vanlandschoot, 2005). Zo 

werd bevestigd dat de school een mogelijkheid biedt om deel te worden van de samenleving 

(Anders, 2001; Tuk, 1997) en dat het een plaats is om vrienden te maken en sociale contacten 

uit te bouwen (Anders, 2001; Chase et al., 2008; Derluyn et al., 2005). Daarnaast werd 

onderwijs gezien als een bezigheid die zin kan geven aan hun leven en nieuwe perspectieven 

opent (Chase et al., 2008; Derluyn et al., 2005; Vanlandschoot, 2005). Bovendien zien ze het 

onderwijs als middel om een diploma te behalen en goed werk te vinden (Kloosterboer & 

Lassen, 1995; Tuk, 1997). Vervolgens werden de motivaties en beweegredenen achter hun 

inzet in kaart gebracht. Uit de interviews kwamen twee redenen naar voor, die niet 

afzonderlijk bekeken dienen te worden, maar waarvan vooral de interactie zorgde voor een 

grotere inzet voor het onderwijs. Dit zowel bij leerlingen in het deeltijds, als het voltijds 

onderwijs.  

 Om de eerste vorm van motivatie te bespreken, doen we een beroep op de duale 

referentiekaders van vrijwillige migranten (Ogbu, 2008; Ogbu & Simons, 1998). In 

tegenstelling tot hun land van herkomst, waar de meeste jongeren in beperkte mate 

onderwijs hebben gelopen of sommigen zelfs niet, krijgen deze jongeren hier een kans om 

zich te ontplooien en om zich te onderrichten met de kennis die wordt gegeven op school. 

Bijgevolg zijn ze blij dat ze naar school kunnen gaan en zien ze het als een kans die ze met 

beide handen grijpen. De meeste NBBM zullen net als vrijwillige migranten hun huidige 

situatie vergelijken met hun thuissituatie. Ook Sarah ervaart het onderwijs als een kans om 

te studeren en ondanks haar uitzichtloze situatie blijft ze zich toch inzetten voor school. Een 

andere factor die hierbij komt kijken, is dat haar de toegang tot secundair onderwijs in haar 

thuisland ontzegd zou worden omdat ze een meisje is:  

 

Daar [Irak] mag ik niet verder studeren. Hier wel, ik mag hier kiezen. Hier leert 

je ook meer dingen en je weet dat je gaat iets worden. Je studeert voor 

verzorging, dan ga je verpleegster of verzorgende worden. Maar daar heb je 
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geen keuze, je moet trouwen, je gaat gewoon je school laten en je krijgt totaal 

niks. Maar hier mag je zelf kiezen, wil je trouwen of verder studeren. Daarom is 

heel belangrijk. (Sarah, V, Irak) 

 

Uit het fragment zien we dat ze hier een keuze heeft. Ze kan zelf een richting kiezen en haar 

levensweg bepalen. Ze vindt dit erg belangrijk, want in haar thuisland had ze de mogelijkheid 

niet om zelf haar pad uit te stippelen. De NBBM ervaren een gevoel van vrijheid, omdat ze zelf 

keuzes kunnen maken, wat er voor zorgt dat ze het onderwijs en de aangereikte 

onderwijskansen sterk waarderen.  

 Een andere reden die door meerdere respondenten werd aangehaald, was dat ze hun 

familie in het thuisland een wederdienst wilden doen voor alle opofferingen die er geweest 

zijn, door naar school te gaan en hun best te doen. Dit ligt in lijn met de inzichten van Suarez-

Orozco (1998) waarbij vluchtelingen uit Midden-Amerika in de Verenigde Staten een 

gelijkaardig patroon vertonen dat hun schoolinzet verklaart. Dit patroon werd ook 

teruggevonden bij een groot deel van de bevraagde jongeren. In het laatste fragment geeft 

Hamin aan dat het niet altijd gemakkelijk is om zich in te zetten voor school, maar dat hij beter 

kan studeren dan niets te doen. Hij zou graag ‘iemand’ willen worden waar zijn ouders trots 

op kunnen zijn.  

 

Ik heb gedacht oké, nu is het zwaar dat ik mijn papa mis, mijn mama mis, ik mis 

ze allemaal. Maar toch, ik ben nu hier en ik ben in België. Ik moet nu gaan 

studeren zodat ik een goede ervaring heb van iets. Ik heb gedacht. Stel na 20 jaar 

of 10 jaar of 5 jaar, mijn papa ziet me terug en hij ziet dat ik een goede persoon 

ben, een vak geleerd heb. Dan wordt hij ook heel blij he. En euhm. Maar ik zo blijf 

denken over hun, dan kan ik niet gaan studeren en word ik niemand. Dan wordt 

mijn papa ook verdrietig. Ik heb zo gedacht en daarna heb ik gedacht over mijn 

situatie, over mijn papa, mama. Dat heb ik eigenlijk een klein beetje aan de kant 

gezet en dan op mijn studie gefocust. (Hamin, M, Afghanistan) 

 

Door zijn motivatie om iemand te worden en een diploma in handen te hebben, is hij blijven 

studeren. Zelfs wanneer hij werd uitgewezen en enkele jaren in de illegaliteit heeft geleefd, 

heeft hij via thuiscursussen toch getracht om bij te leren. Volgens Suarez-Orozco (1998) is het 

bij deze groep jongeren niet zo van belang om aan sociale mobiliteit te doen.  Het hebben van 

een diploma en het ‘iemand’ worden is belangrijker. Ze doen inspanningen voor school om 

hun ouders niet teleur te stellen, om hun familie (later) ook financieel te kunnen 

ondersteunen, of omdat ze een verbetering willen brengen in hun land van herkomst. Dit 

komt eveneens overeen met de bestaande literatuur (Cassity & Gow, 2006; Chapman & 

Calder, 2002; Suarez-Orozco, 1998).   

 

In dit eerste deel van de analyse werd de betekenis van school voor de NBBM besproken. 

Daarnaast werden er twee grote redenen aangehaald hoe het komt dat deze jongeren 

gemotiveerd blijven om naar school te gaan. Deze kunnen beiden een inzicht bieden waarom 

zij onderwijs belangrijk achten en ze zo vastberaden zijn om een diploma te behalen.   
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2 Het schooltraject van een NBBM  

Uit de literatuur blijkt dat heel wat OKAN’ers doorstromen naar het (D)BSO. Slechts een klein 

gedeelte van hen komt terecht in het TSO en enkel een fractie in het ASO (Centrum voor Taal 

en Onderwijs [CTO], 2006; Sterckx & Gijsen, 2006). Aangezien de NBBM een groep is binnen 

de OKAN’ers, geldt dit ook voor hen. In dit tweede deel zullen we daarom op zoek gaan naar 

de achterliggende factoren die verklaren waarom NBBM meer doorstromen naar lager 

gewaardeerde richtingen, wat zeker niet kan toegeschreven worden aan een gebrek aan 

motivatie, zoals we uit het voorgaande leerden.  

 

2.1 Onderwijs begint niet/wel in OKAN 

OKAN-onderwijs is enkel toegankelijk voor minderjarigen. Toch zijn er heel wat niet-

begeleide meerderjarige adolescenten die zich voordoen als minderjarige om vervolgens als 

NBBM opgevangen te kunnen worden (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, 2012). 

Het hebben van een statuut als minderjarige treft een andere behandeling dan een statuut als 

meerderjarige. Minderjarigen krijgen namelijk een betere begeleiding en toegang tot intensief 

(taal)onderwijs. Het  gedane veldwerk bevestigt dit gegeven, dat een redelijk deel van de 

jongeren een andere leeftijd opgeeft dan hun werkelijke leeftijd. In de meeste gevallen geven 

de jongeren aan dat ze op die manier meer kansen krijgen dan een volwassen asielzoeker. 

Ook Wahdat heeft zichzelf opgegeven als minderjarige om betere onderwijskansen te 

genereren: 

 

Ik was 18 jaar, maar ik heb andere leeftijd opgegeven. 16 jaar en 5, 6 maanden 

omdat ik wou hier studeren. Maar als je 18 jaar bent, dan kan je dat niet volgen. 

Ik heb anderhalf jaar van mijn leeftijd weggedaan en ik heb zo hier Nederlands 

kunnen leren en naar school kunnen gaan. Want in mijn land ben ik tot het 

zevende jaar naar school geweest, daar waren te veel problemen. (Wahdat, M, 

Afghanistan) 

 

Wahdat heeft er bewust voor gekozen om zijn werkelijke leeftijd met enkele jaren te verlagen. 

Hij was zich namelijk bewust van de voordelen van een niet-begeleide minderjarige. Het 

onderwijsbeleid voor anderstalige nieuwkomers is namelijk zo dat iedereen onder de 18 jaar 

toegang heeft tot OKAN-onderwijs (Vlaamse Overheid, 2014), waarbij men elke dag naar 

school kan gaan om de Nederlandse taal te leren. Meerderjarigen daarentegen moeten 

volwassenonderwijs volgen om Nederlands te kunnen leren. In dergelijk type onderwijs heeft 

de volwassen asielzoeker dikwijls niet de nodige aandacht en ondersteuning om de 

Nederlandse taal (beter) te leren (Vervliet et al., 2014). Ook al kunnen leeftijdsgrenzen als 

universeel worden beschouwd, toch zal op die manier geen rekening worden gehouden met 

de noden van de adolescenten en wordt er op basis van dergelijke arbitraire leeftijdsgrens 

een onderscheid gemaakt in de behandeling van adolescente vluchtelingen. Het mechanisme 

van de minder-meerderjarigheidstesten kan dus worden gezien als een arbitraire 

selectiemethode voor wie wel of niet toegang krijgt tot meer intensief (taal)onderwijs, met 

name het OKAN-onderwijs.  
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2.2 OKAN-school   

Deze selectie wordt verdergezet in het OKAN-onderwijs, waar taal als een belangrijk 

selectiecriterium wordt beschouwd.  

 OKAN-klassen worden opgedeeld in verschillende niveaus. Dit wordt gedaan om te 

kunnen voldoen aan de noden van elke jongere (Steunpunt GOK, 2014). Er heerst namelijk 

een grote diversiteit onder de jongeren die aankomen in België. Sommigen komen toe als 

analfabeet, terwijl anderen al kunnen lezen en schrijven. Sommigen kunnen dan wel lezen en 

schrijven, maar zijn het Latijnse alfabet niet machtig, terwijl anderen hier wel affiniteit mee 

hebben. Door het inrichten van verschillende niveaus, wordt er tegemoet gekomen aan de 

specifieke noden van de individuele jongere om de Nederlandse taal te leren. Daarnaast 

impliceert deze opdeling in niveaus een selectiemechanisme. In de gevorderde OKAN-klassen 

krijgen deze leerlingen vakken (wetenschappen, wiskunde, natuurkunde, frans) die hen 

voorbereiden op een schoolloopbaan in het voltijds onderwijs (ASO of TSO), terwijl de andere 

klassen zich vooral focussen op taal.  

Voor de meeste jongeren in het onderzoek, die Afghaanse origine hebben, was het aanleren 

van de Nederlandse taal een uitdaging, omdat zij niet vertrouwd waren met het Latijnse 

alfabet. Omdat sommige jongeren de taal vlotter aanleren dan anderen, zijn er ook jongeren 

die hun klasgenoten van hun eigen etnische groep achterlaten en in een etnisch heterogenere 

groep terechtkomen. Zo begon Obaidullah oorspronkelijk in een klas met uitsluitend 

Afghanen, maar doordat zijn Nederlandse taal telkens vorderde, mocht hij doorstromen naar 

een meer gevorderd niveau van OKAN-onderwijs, waar veel minder Afghanen aanwezig 

waren. 

 

In vergelijking met andere vrienden die met mij mee gingen om te leren. Ik was 

vrij snel vooruit gegaan […]. In OKAN zeven, wij waren volledig Afghanen, alleen 

twee Afrikaanse meisjes waren bij ons. Maar in OKAN vijf was ook zo een beetje 

gemengd, maar in OKAN één waren wij met twee Afghanen. Maar daarna is ook 

veranderd, toen die jongen van OKAN één naar OKAN twee ging, want het was 

een beetje moeilijk voor hem en ik was de enige in OKAN één. (Obaidullah, M, 

Afghanistan) 

 

Uit deze quote blijkt, dat Obaidullah van het laatste niveau van OKAN-onderwijs kunnen 

doorstromen is naar het eerste niveau van OKAN-onderwijs. Dit traject is echter niet voor 

iedereen weggelegd. Bijgevolg kunnen we stellen dat leerlingen op die manier ook weer een 

selectiemechanisme doorlopen, waarbij enkel de taalvaardigsten in de meest gevorderde 

klassen terechtkomen, wat dan een traject in de meer gewaardeerde richtingen in het voltijds 

onderwijs mogelijk maakt.   

 

2.3 Directe en indirecte factoren die de Nederlandse taal bevorderen 

Aangezien de taal een belangrijk criterium is waarop georiënteerd wordt, is het van belang 

om meer inzicht te krijgen in de directe en indirecte factoren die de Nederlandse taal 

stimuleren. Een overzicht van deze factoren wordt in volgende paragrafen weergegeven. 
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2.3.1 Directe factoren 

Om te beginnen is het belangrijk om kennis te hebben van een taal. Jongeren die reeds konden 

lezen en schrijven in hun eigen moedertaal, konden zich hier ook op beroepen bij het aanleren 

van het Nederlands (bv. wanneer ze woorden in het woordenboek wilden opzoeken). Dit in 

tegenstelling tot analfabeten die niet konden terugvallen op hun moedertaal. Ten tweede kan 

de kennis van een Germaanse taal ook bevorderend zijn voor het leren van de Nederlandse 

taal, omdat men dan vertrouwd is met het Latijnse alfabet. In deze studie hadden een viertal 

jongeren (Obaidullah, Fraidon, Mosharaf en Hamin) Engelse les gevolgd, ter voorbereiding op 

hun vlucht naar Europa.  

 

Ja, dat is. Ik heb Engels geleerd en hier gekomen en het was niet zo moeilijk om 

Nederlands te leren en ik kon met Engels mijn problemen oplossen. (Mohammed, 

M, Afghanistan) 

 

De kennis van de Engelse taal bracht dus privileges met zich mee. Enerzijds ging het vlotter 

om Nederlands te leren en anderzijds werd het eenvoudiger om vragen te stellen in 

onderwijs- of andere instellingen. Alle vier de jongeren behaalden een vrij hoog niveau in de 

OKAN-klas en ze hadden ook allemaal de ambitie om door te stromen naar het voltijds 

onderwijs. Uit eigen bevindingen, bleken zij ook heel vlot Nederlands te spreken. Tot slot 

kreeg een relatief groot aantal jongeren Nederlandse lessen ter voorbereiding van het OKAN-

onderwijs.   

   

2.3.2 Indirecte factoren 

Naast de directe factoren waren er ook indirecte factoren die op hun beurt een invloed 

hadden op het leren van het Nederlands. Zo hadden jongeren die geen onderwijs konden 

genieten in hun land van herkomst niet de nodige leerprocessen doorgemaakt om indirect in 

staat te zijn beter een taal te leren. Tevens had de samenstelling van de klasgroep in school 

ook een invloed. Leerlingen die een etnisch homogene klasgroep hadden, waar veel personen 

in zaten die dezelfde taal spraken, vielen vaker terug op hun eigen moedertaal, waardoor er 

minder Nederlands werd gesproken. Leerlingen in etnisch heterogene klassen hadden enkel 

het Nederlands als communicatiemiddel en konden niet terugvallen op hun moedertaal. Ten 

derde waren er in enkele asielcentra initiatieven om jongeren te ondersteunen in hun 

onderwijs, door een beroep te doen op vrijwilligers die hen vervolgens konden helpen bij het 

leren van de Nederlandse taal. Tot slot kon de aard en stabiliteit van het verblijfsstatuut enige 

impact hebben op de ontplooiing van het Nederlands. Dit lijkt in eerste instantie een vreemde 

vaststelling, maar uit de interviews blijkt, dat een klein gedeelte van de jongeren vrij onzeker 

was over hun asielprocedure. Sommige jongeren waren al in verschillende landen gepasseerd 

en hadden telkens een klein beetje de taal geleerd van het land waarin ze verbleven. Door hun 

continue vlucht hadden ze dan ook niet meer de motivatie om grondig Nederlands te leren.  

 

Vanaf het moment dat Fazal (M, Afghanistan)  subsidiaire bescherming kreeg, 

is hij zich helemaal gaan inzetten om de Nederlandse taal te leren. Nu heeft hij 

ook de zekerheid dat hij mag blijven en dat het niet onnodig is om de taal te 

leren.  
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Uit veldwerk bleek dat verscheidene jongeren dit aan de hand hadden. De asielprocedure 

oefent echter nog invloeden uit, die in het volgende deel besproken worden.  

 

Niet alleen directe factoren maar ook indirecte factoren hadden een invloed op de 

ontwikkeling van hun Nederlandse taalkennis, die hen op hun beurt voordeel bood bij de 

selectie in het OKAN-onderwijs om door te stromen naar de gevorderde OKAN-klassen.  

 

2.4 Overgangsmaatregelen  

Zoals eerder is uiteengezet (zie literatuurstudie, par. 3.1.1 onthaalonderwijs), werden er 

bepaalde overgangsmaatregelen getroffen om de doorstroom van OKAN-school naar het 

regulier onderwijs te bevorderen. OKAN-leerlingen kregen bijgevolg een snuffelstage en 

vervolgcoach (Centrum voor Taal en Onderwijs [CTO], 2006; Ramout, 2002; Sterckx & Gijsen, 

2006; Vlaamse Onderwijsraad [VLOR], 2013). Verder in het onderzoek wordt nagegaan in 

hoeverre de jongeren hieruit hun voordeel halen. 

 

2.4.1  Snuffelstage  

Uit de interviews met de (ex-)leerlingen blijkt dat iets minder dan de helft een snuffelstage 

heeft gedaan, waarbij ze zoals de definitie ons leert, voor een week lessen hebben gevolgd in 

verschillende richtingen. De meerderheid heeft geen snuffelstage gedaan, alhoewel zij wel 

iets gelijkaardigs deden dat gewoon niet gedefinieerd werd als zijnde een snuffelstage. Zo zijn 

er een aantal leerlingen die bij de aanvang van het nieuwe schooljaar verschillende richtingen 

hebben uitgeprobeerd, vooraleer ze echt van start gingen met hun opleiding. Dit waren vooral 

leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Daarnaast waren er ook enkele leerlingen die vroeger 

klaar waren met het OKAN-onderwijs en reeds in de laatste maanden van het schooljaar 

begonnen met een opleiding in het vervolgonderwijs (zowel deeltijds als voltijds). Daarbij 

konden ze al even wennen aan het schoolklimaat en bleven ze het jaar daarop gewoon in 

hetzelfde jaar en dus in hetzelfde jaarniveau zitten. Dit al dan niet in dezelfde opleiding, 

afhankelijk van als deze hen wel of niet bevallen was. Daarom kunnen we dus het volgende 

stellen. Ondanks dat meer dan de helft van de respondenten geen snuffelstage heeft gevolgd, 

heeft de grote meerderheid wel iets gelijkaardigs kunnen doen, wat we binnen een breder 

begrip als “snuffelperiode” zouden kunnen kaderen. De snuffelstage wordt door alle jongeren 

wel aangegeven als zijnde nuttig, omdat zij dan zelf kunnen aanvoelen of de gewenste 

opleiding iets voor hen is. 

 

Tussen april en mei sturen zij ons op stage, snuffelstage. Dus op snuffelstage 

gingen wij als de leerlingen van OKAN vijf naar [naam school] en dat was zo in 

deeltijds onderwijs. Dus voor één week gingen wij zo een stage doen, maar ik 

vond dat echt niet leuk, want de leerlingen komen daar soms binnen soms om 

twaalf uur en dan om twee uur zijn ze weer verdwenen en de leraar zegt echt 

niets. Zij rookten  soms in de klassen, zij gebruikten  gsm en zo, maar de leraar, 

omdat het deeltijds onderwijs is, kan geen kwaad eigenlijk. […] En ja. Dus ik zei 

“neen, ik zal niet zoiets kiezen”. (Obaidullah, M, Afghanistan) 
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In het voorgaande fragment vertelt de respondent, Obaidullah, over de snuffelstage die hij 

heeft gedaan in het vervolgonderwijs, nadat hij een half jaar OKAN-onderwijs had gevolgd. 

Omdat zijn taalkennis nog niet optimaal was, kon hij binnen het regulier onderwijs enkel 

doorstromen naar het deeltijds onderwijs, waardoor zijn snuffelstage dus ook plaatsvond 

binnen het deeltijds onderwijs. Deze snuffelstage kon Obaidullah echter niet bekoren en na 

afloop hield hij dan ook eerder een negatief gevoel over aan de school en de klasomgeving. 

Daarom koos hij er voor om nog een jaar langer in de OKAN-school te zitten, zodat hij het jaar 

daarop wel naar voltijds onderwijs zou kunnen gaan. 

Enerzijds kan een snuffelstage er dus voor zorgen dat een leerling(e) ervoor kiest om 

voltijds in plaats van deeltijds onderwijs te volgen. Anderzijds kan een snuffelstage ook meer 

zekerheid bieden aan een jongere die wel al op het juiste traject/niveau zit en dus wel al weet 

dat hij of zij in het deeltijds onderwijs wil verder gaan, maar die nog niet zeker weet welke 

richting hij of zij wil volgen. Het volgen van een snuffelstage kan dus op verschillende 

manieren nuttig zijn, maar het is geen eenzijdig selectiemechanisme, in de zin dat de 

snuffelstage als mechanisme niet meer of minder mensen naar deeltijds of voltijds onderwijs 

zal sturen. Het zal eerder zorgen voor een bewustere keuze. Een kritische kanttekening die 

hierbij gemaakt dient te worden, is dat de snuffelstage door de scholen zelf wordt aangeboden 

aan de jongeren. Zij kunnen dus ook maar ervaren wat hen door hun school wordt 

aangeboden3.  

 

2.4.2  Vervolgcoach  

Een andere maatregel die aangeboden wordt door de scholen om de overgang van OKAN naar 

secundair onderwijs vlot te laten verlopen, zijn vervolgleerkrachten, ook wel vervolgcoaches 

genoemd. In dit onderzoek werd bij de ex-OKAN'ers gepeild naar hun ervaringen met zo’n 

vervolgcoach (indien ze die hadden). Theoretisch gezien zou de school hen een vervolgcoach 

moeten geven, maar uit de interviews bleek dat heel wat jongeren nooit zo een coach hadden 

gekregen4. Het aantal dat wel zo een coach had gekregen, was zelfs kleiner dan het aantal 

leerlingen dat een snuffelstage had kunnen volgen. Omdat de mogelijkheid bestond dat 

sommige leerlingen niet vertrouwd waren met het begrip vervolgcoach of vervolgleerkracht, 

vroeg de onderzoeker aan de respondenten of zij misschien een begeleider hadden die hen 

opvolgde in het vervolgonderwijs. Bepaalde jongeren gaven dan wel aan dat ze een 

leerlingenbegeleider hadden of een andere leerkracht die verantwoordelijk was voor studie-

advies en begeleiding. De leerlingen die over een vervolgleerkracht beschikten, hebben 

vermeld hier tevreden over te zijn. Ze gaven aan ‘informatie’ en ‘advies’ te krijgen over 

studierichtingen en -keuzes en dat de vervolgleerkracht hen ‘hielp’ bij eventuele 

moeilijkheden.  

 

                                                 

 
3-4 Normaal gezien moet elke OKAN-leerling(e) kunnen genieten van een snuffelstage en vervolgcoach. Echter 
blijkt dat dit niet het geval was in sommige scholen. De achterliggende redenen zouden moeten gezocht worden 
bij de scholen, maar dit viel buiten het bestek van deze eindverhandeling. Verder onderzoek strekt tot de 
aanbeveling (zie conclusie). 
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Ondanks de positieve beleving van deze overgangsmaatregelen door de jongeren, moeten we 

hier toch kritisch tegenover staan. Theoretisch gezien zorgen deze maatregelen voor een 

vlottere overgang van het OKAN-onderwijs naar het vervolgonderwijs. Een snuffelstage zorgt 

er voor dat de jongere beter voorbereid is en een bewustere studiekeuze kan maken. De 

vervolgcoach zal de jongere dan steunen en opvolgen. Toch merkten we reeds op dat deze 

snuffelstage sterk afhankelijk is van wat de school zelf wil aanbieden aan de leerlingen. Niet 

iedereen heeft deze snuffelstage ook kunnen doen. Het concept van een vervolgcoach tot slot, 

heeft zeker zijn nut, maar voor jongeren die zo geen coach kregen, was het concept onbekend. 

 

2.5 Invloeden op de oriëntering naar het regulier onderwijs  

Zoals besproken werd in het theoretisch kader (zie theoretisch kader, par. 3.1.1 

onthaalonderwijs), worden NBBM ook georiënteerd. Toch blijkt dat deze oriëntering niet 

probleemloos verloopt, aangezien in andere studies aangegeven wordt dat de gemaakte 

studiekeuze niet volledig hun eigen keuze was (CTO, 2006; UNICEF België, 2004). In dit stuk 

zal worden nagegaan welke factoren een rol spelen bij de studiekeuze van NBBM in het 

regulier onderwijs.  

 

2.5.1 Kennis van de onderwijsstructuur en oriëntering  

Alvorens de jongeren een keuze kunnen maken, is het ook belangrijk dat ze enige kennis 

krijgen van de onderwijsstructuur in Vlaanderen. Uit de gegevens van deze studie, blijkt het 

hier al fout te lopen. Het merendeel van de jongeren geeft aan dat ze wel uitleg hebben 

gekregen over de opdeling in ASO, TSO, BSO en DBSO in Vlaanderen, maar dat de uitleg die ze 

kregen eerder beperkt was, of dat ze deze uitleg niet begrepen. Door een gebrekkige kennis 

van de onderwijsstructuren, kan het dus zijn dat de leerlingen daardoor verkeerde keuzes 

maken, omdat ze het volledige aanbod niet kennen. Daarnaast was het voor enkele jongeren 

ook onduidelijk waarom sommige NBBM naar het voltijds onderwijs mochten gaan en andere 

jongeren naar het deeltijds onderwijs moesten.  Dat blijkt ook uit de getuigenis van Mosharaf, 

waardoor hij volgde wat hem werd gezegd.  

 

Ja tuurlijk, want sommige mensen mochten in [naam school] blijven. Ik weet niet 

waarom, allé ik mocht niet in [naam school] blijven na mijn OKAN-school, want 

ik wil wel verder studeren. Niet naar CDO [Centrum Deeltijds Onderwijs] gaan, 

maar ik mocht niet blijven. Ik weet niet waarom. (Mosharaf, M, Afghanistan) 

 

Uit dit laatste fragment blijkt nu dat jongeren niet altijd zelf kunnen kiezen waar ze 

terechtkomen, en ook de motivaties voor die keuzes niet krijgen meegedeeld en/of begrijpen. 

Mosharaf werd in een richting geplaatst in het deeltijds onderwijs, terwijl hij graag naar het 

voltijds onderwijs wou doorstromen. Hij begreep ook niet waarom hij niet in het deeltijds 

onderwijs mocht blijven, terwijl sommige mensen dan weer wel mochten blijven. Indien 

Mosharaf wel enige kennis had van de onderwijsstructuur en zijn rechten, dan had hij wel 

voor voltijds onderwijs gekozen, zoals bleek uit een eerdere quote. Er leek voor hem hier geen 

logica in te zitten. Om een beter zicht te krijgen op de achterliggende beslissingsprocessen, 
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zullen we hier dieper op ingaan. We trachten nu een beeld te schetsen van wie uiteindelijk de 

keuze maakt in de oriëntatie van de jongeren.  

 

2.5.2 De paradox van de vrije onderwijskeuze  

Uit de afgenomen interviews blijkt dat verscheidene actoren een invloed hebben uitgeoefend 

op de uiteindelijke studiekeuze van NBBM. We overlopen deze actoren en sluiten deze 

paragraaf af door kort te bespreken hoe ze hiermee omgaan.  

 

a) Leerkrachten  

Het advies van de klassenraad wordt grotendeels bepaald door de leraren zelf. Zij kunnen 

objectief gezien het beste inschatten wat de leercapaciteiten van hun leerlingen zijn, 

aangezien ze er zelf les aan geven. In theorie zijn zij dus het beste geplaatst om hun leerlingen 

te adviseren over de richting die ze het beste kunnen volgen in het vervolgonderwijs. Dit 

advies gebeurt dan in samenspraak met elke leerling(e) afzonderlijk, in de zin dat het advies 

zelf niet-bindend is en de leerling(e) uiteindelijk het laatste woord heeft in de beslissing. Toch 

kan de leerkracht hen sterk in een bepaalde richting sturen. Als de leerling(e) dan een richting 

kiest die in de lijn ligt van wat de leerkracht voor ogen heeft, dan zal de leerkracht deze keuze 

volledig steunen en zal hij of zij de leerling(e) ook motiveren in haar of zijn keuze. 

 

Die mevrouw heeft gezegd: “Je kan gaan naar BSO-school. Je kan niet naar ASO-

, TSO-school.” Ik zeg “Oké dat is goed." Nee, mijn leerkracht heeft gezegd ik kan 

naar BSO gaan. Ik kan leren in BSO. Niet naar ASO of TSO. Voor mij Nederlands 

is moeilijk, ik kan niet naar ASO of TSO gaan. En ik ga denken dat deeltijds beter 

is dan BSO. (Mirza, M, Afghanistan) 

 

Toch merken we in het merendeel van de interviews op, dat de leerkracht de niet-begeleide 

minderjarige dikwijls sterk gaat afraden om “moeilijke” richtingen te kiezen. Meestal worden 

ASO-richtingen dus afgeraden of wordt er vanuit de klassenraad gesuggereerd om te kiezen 

voor deeltijds onderwijs of beroepsonderwijs. Sommige leerlingen, waaronder Mirza, gaan 

volmondig akkoord met dit advies en zijn zichzelf bewust van hun eigen beperkingen. Zo 

geven ze aan dat ‘Nederlands is moeilijk’, ze de lessen ‘niet begrijpen’ of  ‘niet kunnen volgen’. 

Deze beperkingen vinden hun oorsprong voornamelijk in een beperkte kennis van de 

Nederlandse taal. Deze leerlingen gaan dus kiezen voor de richting die hen aangeraden wordt. 

Toch zijn er ook andere leerlingen die wel ambitie hebben om naar het voltijds onderwijs te 

gaan, maar zij botsen hiermee tegen de opvattingen van hun leerkracht.  

 

Ja, soms heb ik gevraagd: “Ik wil…  als ik wil naar die voltijds onderwijs gaan, 

kan ik die verder doen of niet?” Ze hebben gezegd, “misschien of misschien niet, 

want jullie zijn van andere land. Jullie kunnen niet zo goed Nederlands praten.” 

Ja misschien voor eerste jaar of derde jaar.. of tweede jaar. [Jullie] Kunnen (jullie) 

niet verder dan dat. Ja. (Yussef, M, Afghanistan) 
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Niet alleen wordt de leerlingen afgeraden om voltijds onderwijs te volgen, maar ook worden 

ze tegengehouden door de klassenraad indien ze ASO of TSO zouden willen volgen, zoals we 

ook merkten in de laatste quote van Yussef. Het merendeel van de respondenten volgde het 

advies van de klassenraad. De eerste kritische vraag die we ons dan kunnen stellen is in welke 

mate leerlingen wel zelf kunnen kiezen, als ze heel sterk geduwd worden in een richting door 

hun leerkrachten. Een tweede kritische vraag heeft betrekking op de objectiviteit van de 

evaluaties en de mate waarin leerkrachten hun advies niet eerder berust op stereotiepe 

vooroordelen. Dit sluit dan ook aan bij inzichten die eerdere studies hebben aangereikt, 

waarbij een deel van de jongeren aangeeft, in hun studiekeuze gestuurd te worden door de 

leerkrachten (Sterckx & Gijsen, 2006; UNICEF België, 2004). De vraag is dan ook als de 

leerlingen door dit actieve sturen in een bepaalde richting niet worden gestigmatiseerd, 

waardoor ze dan minder zullen presteren als ze toch ingaan tegen het advies, omdat hen van 

in het begin werd voorgehouden dat voltijds onderwijs of ASO of TSO toch te moeilijk zou zijn 

voor hen. Met dit mechanisme worden ook andere minderheidsgroepen geconfronteerd. Zo 

worden ook leerlingen afkomstig uit sociaal lagere milieus meer gestuurd naar minder 

gewaardeerde richtingen (Nicaise, 2008).  

 

b) Voogden  

Naast de leraren, kunnen ook de voogden een grote invloed uitoefenen op de oriëntatie van 

de jongeren, zo blijkt uit de data. Zo waren er enkele jongeren die aangaven dat hun voogden 

hen beperkten in hun onderwijskeuzes, terwijl andere jongeren gestimuleerd werden door 

hun voogd in hun capaciteiten en interesses. In andere gevallen nam de voogd een neutrale 

houding.  

 De ‘beperkende voogd’ gaf het advies aan haar of zijn pupillen om deeltijds onderwijs 

te volgen, omdat ‘voltijds onderwijs te moeilijk is voor iemand nieuw in België’, hun 

‘Nederlands niet zo goed is’, of ‘beter werken en geld verdienen’. Mahamed had zo een voogd 

die hem wilde beperken in zijn onderwijskeuze door hem naar het deeltijds onderwijs te 

sturen.   

 

Die [voogd] zei bijvoorbeeld, “je kan niet naar normale school of middelbare 

school gaan, naar handel of ASO, TSO gaan”. Die zei “kies zo een 

beroepsrichting”. Loodgieterij, lassen, sanitair, zo een dingen. Maar dat wou ik 

niet. Ik heb naar hem geluisterd, ik ging naar deeltijds onderwijs. […] Hij zei “ga 

maar verwarming-sanitair doen, dan kan je goed verdienen. Lassen, auto-

mechanica, elektriciteit. Zo een dingen volgen, dan kan je makkelijk een job 

vinden. Goed verdienen, de rest is niet voor jou. Die kan je niet doen. Je 

Nederlands is niet zo goed. Niet doen.” […] Ik heb twee weken op school gezeten 

en dan gewoon weggelopen van die school naar andere school. (Mahamed, M, 

Afghanistan) 

 

In tegenstelling tot de meeste jongeren die een beperkende voogd hadden, heeft Mahamed 

zich gekeerd tegen het advies van zijn voogd door uiteindelijk toch een richting te beginnen 

die in lijn lag met zijn interesses. Een verklaring hiervoor zou kunnen voortvloeien uit het 

gegeven dat sommige voogden een aanzienlijk aantal jongeren onder hun hoede hebben. 

Hierdoor heeft men soms minder oog voor het individuele profiel, waardoor ambitieuze 
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jongeren door hun voogd toch gestuurd worden richting deeltijds onderwijs met als reden 

dat ‘andere jongeren ook naar het deeltijds onderwijs gaan’ of de richting ‘niet voor hen is’. 

Bijgevolg stelde Mahamed zich de kritische vraag of de voogd aan hem en aan zijn kind 

hetzelfde advies zou geven. Het is een kritische vraag die we terecht aan onszelf kunnen 

stellen: “zouden voogden dezelfde adviezen geven aan hun eigen kind of niet?”.  

 Daarnaast hadden enkele andere jongeren een ‘stimulerende voogd’. Deze voogd had 

wel aandacht voor de interesses en capaciteiten van de jongeren en stimuleerde hen in hun 

keuzes, ongeacht of ze deeltijds of voltijds onderwijs prefereerden. Ook Obaidullah had een 

‘stimulerende voogd’ die opgetogen was over de keuze van zijn pupil en hem hierin ook 

steunde.   

 

Hij was blij dat ik naar school ging en studeer, hij zei “Obaidullah, je moet je best 

doen. Ik ben super blij dat jij studeert.” Hij zei ook “je bent de enige jongen van 

mijn jongeren die voltijds onderwijs studeert. Die andere studeren niet of gaan 

niet naar school bijna. (Obaidullah, M, Afghanistan)  

 

De voogd geeft zelf ook aan dat Obaidullah de enige is van zijn jongeren die voltijds onderwijs 

aanvangt (dat het merendeel van de NBBM (D)BSO volgt, werd al eerder aangegeven). Door 

positief te staan tegenover de onderwijskeuze van Obaidullah, heeft dit bijgedragen tot zijn 

uiteindelijke studiekeuze.  

 

Het opvolgen van het advies van voogd of leerkracht, ligt in lijn met de inzichten van Ogbu 

and Simons (1998). Zoals eerder besproken werd in de literatuurstudie, vertonen NBBM 

kenmerken van vrijwillige migranten. Het opvolgen van de adviezen kan gezien worden als 

vertrouwen in blanke instellingen en hun actoren. NBBM gaan met andere woorden het 

advies dat gegeven werd door hun leerkracht of voogd opvolgen, omdat ze het zien als een 

weg om succesvol te zijn op school. Echter blijkt uit deze studie dat een kleine minderheid 

toch ingaat tegen deze adviezen.  

 

Wanneer we vorige paragrafen in beschouwing nemen, kunnen we ons de vraag stellen in 

hoeverre hun keuze echt vrij is? De leerlingen hebben wel een vrije keuze als het aankomt op 

de studierichting die ze zullen volgen, maar op het vlak van studieniveau wordt het merendeel 

wel gestuurd door hun leerkrachten of voogd. In die zin is hun keuze dan vrij. Toch wordt er 

hier eerder een illusie gecreëerd dat de leerlingen zelf mogen kiezen wat ze studeren. 

Bijgevolg kan dit dus omschreven worden als de paradox van de vrije studiekeuze. 

Begeleiders, ouders in herkomstlanden en vrienden werden ook nog aangehaald in de 

interviews, maar bleken een  geringe impact te hebben op de uiteindelijk onderwijskeuze.  

 

2.6 Het regulier onderwijs: motivaties voor deeltijds/voltijds onderwijs 

Na het gehele selectiemechanisme doorlopen te hebben komen de leerlingen uiteindelijk 

terecht in het regulier onderwijs. Ondanks de invloeden van eerder aangehaalde actoren, gaf 

een groot deel van de respondenten aan zelf een vrije keuze gehad te hebben in hun 

onderwijsloopbaan. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het feit dat als deze 

jongeren onderdrukt worden door structurele barrières of formele actoren, ze een nieuwe 

betekenis zullen geven aan de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. Bijgevolg gaan ze ook 
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meer achter hun gemaakte keuze staan om hierover agency te verwerven (Healey, 2006). 

Tenslotte blijkt er geen verschil aanwezig te zijn in het schoolsucces van leerlingen die eerder 

beperkt waren in hun keuzes en leerlingen die gestimuleerd werden in hun capaciteiten en 

interesses. De nieuwe situatie een betekenis geven, speelt hier enigszins een rol in. 

 Er zijn dus heel wat leerlingen die adviezen volgen en/of hun eigen redenen hebben 

om voor deeltijds of voltijds onderwijs te kiezen. In dit laatste puntje zal besproken worden 

waarom de leerlingen kiezen voor deeltijds en voltijds onderwijs en welke factoren een 

invloed hebben op die studiekeuze. Om deze redenen te kunnen achterhalen, werden er 

evenveel jongeren uit het deeltijds en het voltijds onderwijs bevraagd.  

 De keuze van deze jongeren voor deeltijds onderwijs werd gemotiveerd vanuit 

verschillende redenen. Een eerste reden die aangehaald werd, was dat een deel van die 

jongeren een richting kiest waarvoor ze minder taalkennis nodig hebben. Dit was te wijten 

aan hun gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Daarnaast zijn er ook sommige jongeren 

die omwille van de financiële barrière kiezen voor deeltijds onderwijs. 

 

Deeltijds onderwijs was goed, maar ik wilde eerst naar voltijds onderwijs. Maar 

ik had veel problemen met geld en familie. Ik had geen geld of iemand om mij te 

steunen om naar het voltijds onderwijs te gaan. Dus daarom heb ik gewoon voor 

twee dagen school, drie dagen werk gekozen. […]. Ik vind het jammer, maar er 

was geen keuze eh.  (Wahdat, M, Afghanistan) 

 

Uit dit fragment zien we dat Wahdat graag naar het voltijds onderwijs wou gaan, maar dit 

omwille van financiële redenen en gebrek aan steun, onmogelijk was voor hem. Om 

voldoende in levensonderhoud te voorzien, blijkt deeltijds onderwijs dan vaak de best 

aangewezen keuze, omdat ze op die manier geld kunnen verdienen door twee dagen naar 

school te gaan en drie dagen te werken.  Een andere reden die ook werd aangegeven en die 

tevens meespeelt, is het feit dat deeltijds onderwijs hun de nodige praktijkervaring kan geven.   

 Daarnaast zijn er ook leerlingen die voor voltijds onderwijs kiezen. Zoals eerdere 

studies (Centrum voor Taal en Onderwijs [CTO], 2006; Sterckx & Gijsen, 2006) hebben 

aangetoond, zit een groot deel in het BSO. Slechts enkele jongeren zijn in het ASO of TSO 

terechtgekomen. De vraag die zich dan stelt, is hoe het komt dat deze jongeren wel voor 

voltijds onderwijs kiezen en niet voor deeltijds onderwijs. Uit de interviews blijkt dat de 

jongeren die voor voltijds onderwijs kiezen, een concreter beeld hebben van wat ze willen 

doen in hun verdere leven: 

 

BSO en deeltijds vond ik zo dat alleen voor werk is. Dus ik zei, “Neen ik ga niet 

echt werken”, maar ik zou wel verder studeren, zodat het niet echt zomaar 

iemand die alleen werkt, werknemer wou ik ook niet zijn, maar ook echt zo een 

ingenieur of een dokter kan ik ook niet worden. Dus daartussen iets. Bijvoorbeeld 

een sociaal assistent of hier bijvoorbeeld in GWW [gezondheid- en 

welzijnswetenschappen] als ik volg die richting nog wat, allé steeds verder dan 

kan ik ook psychologie volgen. Dus ja ça va, kan doen die ik leuk vind. 

(Obaidullah, M, Afghanistan)  

 

Degenen die gekozen hebben voor voltijds onderwijs geven allemaal aan in wat voor richting 

ze later willen verdergaan. Dit in tegenstelling tot de leerlingen die kiezen voor deeltijds 

onderwijs omdat ze gewoon ‘willen werken’ en/of ‘geld verdienen’ (zie boven). Het maakt 
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niet uit op welke manier, als ze maar kunnen werken. Dit ligt in lijn met de inzichten van L. 

Van Praag, P. A. J. Stevens, and M. Van Houtte (2014b). Hierbij komt ook dat de richtingen in 

het deeltijds onderwijs vrij concrete namen hebben zoals Sanitair, Verkoop, Lassen en 

dergelijke, terwijl in het voltijds onderwijs en meer specifiek in het TSO en ASO, de richtingen 

brede namen hebben zoals Wetenschappen-Wiskunde, Handel en dergelijke, waar al 

moeilijker een concrete job op te plakken is (Glorieux, Koelet, & Laurijssen, 2011).    

             Samenvattend kunnen we stellen dat bij de NBBM die hebben deelgenomen aan het 

onderzoek er drie verschillende soorten leerlingen zijn: de eerste zal een keuze maken die 

haar of hem het snelste zal leiden naar werk.  De tweede zal niet voor deeltijds onderwijs of 

beroeps-richtingen kiezen omdat hij of zij iets met haar of zijn hoofd wil doen en niet met het 

lichaam. Tenslotte is er de leerling(e) die weet wat hij of zij wil en een richting zal kiezen in 

functie van de job of studie die deze later wil aanvangen.  

 

Bijgevolg kunnen we uit dit tweede deel besluiten dat de selectie start bij de toegang van het 

OKAN-onderwijs. Vervolgens komen deze leerlingen terecht in de hiërarchische structuur 

van de OKAN-klassen, waarbij taalvaardigsten terechtkomen in de gevorderde klassen, die op 

hun beurt voorbereiden op het voltijds onderwijs. Daarbij is duidelijk geworden dat bij de 

oriëntering niet alle NBBM een duidelijke kennis hadden van de onderwijsstructuur. 

Daarnaast speelden enkele actoren (sommige leerkrachten en voogden) ook een rol in de 

uiteindelijke besluitvorming omtrent studiekeuze. Tot slot hebben NBBM zelf ook hun 

motieven om voor deeltijds of voltijds onderwijs te kiezen en maakt dit ons duidelijk dat de 

uiteindelijke onderwijskeuze een complex proces is dat nuancering verdient.  

 

3 Centrale kenmerken van NBBM in het onderwijs 

In het tweede luik van de analyse wordt nagegaan hoe NBBM hun onderwijs ervaren. Hierbij 

wordt gekeken naar de centrale kenmerken op basis waarvan deze jongeren lijken te 

verschillen in vergelijking met autochtone-blanke-middenklasse-leerlingen mét ouders. Dit 

zal gestructureerd worden weergegeven door de verschillende kenmerken die ze kunnen 

aannemen te bespreken: (1) niet-begeleid, (2) vluchteling, (3) gekleurd, (4) leeftijd. Daarbij 

zal ook de invloed van deze assen op hun schoolloopbaan aangekaart worden. 

 

3.1 Niet-begeleid 

 
Als eerste wordt het niet-begeleid zijn besproken. In tegenstelling tot de meeste 

medeleerlingen verblijven NBBM ouderloos in het gastland. Hierdoor ervaren zij vaak een 

gebrek aan emotionele en financiële steun (Derluyn, 2011).  

  Uit de interviews en het veldwerk bleek dat niet-begeleid zijn een impact heeft op 

zowel hun persoonlijke ontwikkeling als hun schoolse vorderingen. Een groot deel van de 

jongeren geeft ook aan, getekend te worden door een gevoel van eenzaamheid. Sommigen 

proberen dit op te vangen door hierover te praten met andere jongeren of door contact te 

zoeken met het thuisfront. Anderen gaan hier juist niet over praten en veel 

vrijetijdsactiviteiten doen. Het kan tevens een reden zijn, waarom ze graag naar school gaan. 

Ze kunnen daar contacten leggen en zich omringen met andere jongeren, of allerlei 

activiteiten doen, waardoor ze minder tijd hebben om zich eenzaam te voelen. 
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Deze eenzaamheid vloeit ook voort uit het missen van de familie, ondanks dat 

sommigen wel nog virtueel contact hebben. De meesten zijn echter nog steeds op zoek naar 

hun familie of zijn als wees toegekomen in België. Toch probeert men dit gemis voor de NBBM 

in te vullen met behulp van begeleiders, voogden, vrijwilligers, pleegouders en leerkrachten. 

Zij zullen de jongeren opvangen, helpen en ondersteunen in allerlei zaken. Toch krijgen niet 

alle jongeren evenveel ondersteuning als anderen. Zo speelt de voogd in sommige gevallen 

een belangrijke rol, terwijl in andere gevallen de voogd louter een administratieve functie 

heeft. Sommige NBBM kunnen rekenen op de steun van vrijwilligers, anderen staan er alleen 

voor. In het volgend fragment wordt geïllustreerd op welke manier ondersteuning van een 

vrijwilliger kan bijdragen tot het vergemakkelijken van de leef- en leersituatie van de 

jongeren in kwestie: 

 

Ik heb veel steun gekregen van een vrijwilliger. Ja, er is een mevrouw, […]. Zij 

wilde vroeger naar het Klein Kasteeltje komen in Brussel om te helpen met de les. 

Ze helpt nog altijd zo met de les. Ik vind dat zo lief van haar. Elke week komt zij 

langs of belt zij mij, “hoe gaat het”. Zij krijgt geen geld, zij werkt vrijwillig. Vorig 

jaar heeft zij mij geholpen, zij heeft voor mij het abonnement van de metro 

betaald. Ik vind dat zo lief, iemand die altijd wil helpen en steun wil geven aan 

de mensen die niks hebben of niks kunnen doen. (Obaidullah, M, Afghanistan) 

 

De leerling in kwestie, Obaidullah, heeft het geluk om tijdens zijn schooltraject vergezeld te 

worden van een vrijwilliger die hem niet alleen helpt bij zijn lessen, maar ook op financieel 

vlak een bijdrage levert. Bijgevolg heeft hij het iets makkelijker dan de andere jongeren die 

geen ondersteuning genieten. Slechts een kleine minderheid in deze studie kan namelijk 

rekenen op betrokken voogden of vrijwilligers, die extra hulp kunnen bieden naast de 

leerkrachten en begeleiders. De personen die de NBBM extra steun aanbieden, zijn niet alleen 

relevant tijdens hun minderjarigheid, maar misschien nog meer als de jongere meerderjarig 

is geworden en de voogd en begeleiding wegvallen. Het omgaan met het verlies van deze 

steun verschilt van de ene jongere tot de andere. Er zijn meerderjarige NBBM die hun traject 

goed doorlopen hebben zonder extra steun, maar er zijn ook jongeren die het juist daardoor 

moeilijker kregen. In het geval van Mahamed werd zijn schooltraject beïnvloed, toen hij zijn 

begeleiding en ondersteuning verloor en er ineens helemaal alleen voor stond. 

 

Ik was helemaal alleen, ik kreeg verschillende brieven van OCMW, van overal. 

Van verschillende diensten en zo, dat kon ik niet lezen. Alles was gewoon zwarte 

letters voor mij, dat kon ik niet lezen, niet verstaan wat op die brief stond. Dat 

was heel moeilijk. Wie kan me helpen om die brieven te lezen? Waar moet ik 

naartoe? Ik had zes, zeven maanden geen identiteitskaart. Ik had wel papieren 

gekregen van Brussel, maar ik had geen identiteitskaart. […] Mijn Nederlands 

was ook niet goed, ik ging gewoon naar gemeente en zei “ik heb geen 

identiteitskaart. Waar kan ik die krijgen?”, ze zeiden “ik weet het niet, we weten 

niet waar jou identiteitskaart ligt. Ga naar vreemdelingenzaken”. Ze konden me 

ook niet helpen. Ik moest gewoon elke dag lopen achter mijn identiteitskaart en 

ik kon ook niet naar school gaan. Ik was helemaal alleen. Ik moest naar school 

gaan, studeren, mijn Nederlands was ook niet zo goed. Dus ik moest meer leren 

voor school dan de andere klasgenoten […]. Zelf koken, afwassen, kleren wassen, 

van alles doen. […] Toen had ik ook maagzweer daarbij en ik had zoveel pijn op 
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mijn maag en ik kon ook niet zo goed studeren he. Ja, als ik een voogd had, dan 

was dat heel makkelijk voor mij, maar ik had geen voogd. (Mahamed, M, 

Afghanistan) 

 

Uit dit fragment kunnen we zien dat het gebrek aan een ondersteunende figuur, gebrekkige 

taalkennis, huishoudelijk werk, ontwikkeling van (stressgerelateerde) ziektes en 

administratieve taken geleid hebben tot heel wat stress en uiteindelijk ook tot het stopzetten 

van de studies. Tevens zien we in dit fragment een mooie illustratie van de verschillende 

elementen waar een NBBM mee te maken krijgt. Zo kon de respondent soms niet naar school, 

door verplichte afspraken. Ook in enkele andere interviews kwam dit naar voor als extra 

drempel die NBBM hebben ten opzichte van de andere medeleerlingen met ouders.  

 Hieruit kunnen we concluderen dat extra hulp en begeleiding zeker hun meerwaarde 

bieden tijdens het schooltraject van deze jongeren, maar dat niet iedereen de kans heeft om 

die ondersteuning te krijgen. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het gebrek aan steun in 

sommige gevallen nefast kan zijn voor het schoolverloop van deze jongeren. 

 

3.2 Vluchteling 

Een ander centraal kenmerk die deze jongeren genereren, is die van vluchteling (Derluyn, 

2011). Uit de geraadpleegde literatuur bleek al eerder dat deze jongeren onderworpen 

worden aan processen van ontworteling, traumaverwerking, onzekerheid inzake het 

verkrijgen van verblijfsdocumenten en dergelijke (Correa-Velez, Gifford, & Barnett, 2010; 

Derluyn, 2011). Deze elementen hebben ook enige invloed op de ontplooiing van de NBBM en 

kunnen de onderwijsloopbaan van deze jongeren beïnvloeden.  

 In deze studie werd ook nagegaan in hoeverre het vluchteling-zijn gevolgen had voor 

hun schooltraject. Tijdens de interviews gaven alle jongeren aan dat het vluchteling-zijn en/of 

de daarmee gepaard gaande asielprocedure een invloed heeft gehad op hun scholing. De mate 

en intensiteit verschilt echter van jongere tot jongere. De meest aangehaalde problemen die 

voortkwamen uit de data waarmee deze jongeren te kampen kregen waren: ‘stress’, 

‘onzekerheid’, ‘piekeren’ en moeilijke periode’ over het verkrijgen van verblijfspapieren of 

niet. Deze moeilijkheden brachten concentratieproblemen met zich mee, waardoor het voor 

de helft van de respondenten soms moeilijker leek om zich volledig te kunnen inzetten op 

school,  zoals hun medeleerlingen. De andere helft had ook wel stress, maar zij gaven aan dat 

hun studie hier niet onder leed.  

Wanneer de jongeren antwoord kregen op hun asielaanvraag, nam de stress af voor 

degenen die een positieve beslissing ontvingen. Voor degenen die geen verblijfspapieren 

kregen, nam de stress en concentratieproblemen toe. Zo waren er vier respondenten, die in 

deze situatie zaten, en die bang waren dat ze hun diploma niet zouden kunnen halen. Sarah is 

één van deze respondenten die een negatieve beslissing ontving en bijgevolg nog meer stress 

kreeg. Haar grootste angst was dat ze haar diploma niet zou kunnen behalen, daar ze slechts 

enkele maanden verwijderd was van haar achttiende verjaardag. Wanneer ze meerderjarig 

wordt, is ze niet meer leerplichtig en zou ze het grondgebied moeten verlaten. Volgend 

fragment laat de onzekerheid en stress zien die Sarah tekent:  

 

Ja soms is het moeilijk om gewoon verder te studeren. Maar ja. Ik probeer wel 

altijd gewoon verder te doen en mijn best doen. Maar soms gaat heel moeilijk 
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zijn, want mijn situatie is echt niet gemakkelijk. En ik weet niet. Ik ben over een 

paar maanden, drie maanden, dan ben ik 18. En ik weet niet. Moet ik in België 

blijven of moet ik teruggaan? (Sarah, V, Irak) 

 

Ze geeft aan dat het door haar penibele situatie niet altijd gemakkelijk is om gemotiveerd te 

blijven. Daarnaast weet ze ook niet zeker als ze wel mag verder studeren na het meerderjarig 

worden. Toch zou ze heel graag verder willen studeren, net zoals de andere respondenten in 

een vergelijkbare situatie. Het hebben van een onzekere situatie kan dus leiden tot stress bij 

de jongeren wat ervoor zorgt dat ze minder gemotiveerd raken voor hun studies of bij 

momenten teveel piekeren en zich niet ten volle kunnen inzetten. 

 Niet alleen onzekerheid, maar ook andere psychologische en emotionele problemen, 

die onder andere kunnen ontstaan door het gemis van de familie en de opgedane 

traumatische ervaringen, kunnen een mogelijke invloed hebben op het schooltraject van de 

jongeren. Dit omdat er heel wat stress en concentratieproblemen voortvloeien uit deze 

moeilijkheden. 

 

3.3 Gekleurd 

Een derde centraal kenmerk dat we niet alleen terugvinden bij NBBM, maar ook bij andere 

leerlingen met een etnisch-culturele achtergrond, is dat van het gekleurd-zijn. Tal van 

onderzoeken geven aan dat deze gekleurde jongeren te maken krijgen met vormen van 

racisme, discriminatie en vooroordelen (P. A. Stevens & Van Houtte, 2011; L. Van Praag, 

2013).  

 

3.3.1 Racisme is relatief 

Ook uit deze studie blijkt dat NBBM worden geconfronteerd met racisme.  Toch zijn er 

interessante verschillen tussen de jongeren onderling. Wanneer in eerste instantie bevraagd 

werd of zij te maken kregen met vormen van racisme of discriminatie, zei ongeveer de helft 

van de respondenten dat ze amper of niet te maken kregen met deze vormen van uitsluiting 

of met vooroordelen. De andere helft gaf wel aan dat ze te maken kregen met racisme of 

discriminatie. In het merendeel van de gevallen waren de schuldigen van het racisme de 

medeleerlingen, zowel de blanke als gekleurde medeleerlingen. Er kwamen verschillende 

uitingen van racisme frequent naar voor in het onderzoek: (1) iemand uitsluiten, negeren, 

geen aandacht geven, (2) iemand er op wijzen dat hij of zij anders of niet welkom is en (3) het 

niet percipiëren van racisme. Zo geeft Rahat aan dat de meisjes in zijn klas (in zijn klas zitten 

uitsluitend meisjes), hem als minder zien en henzelf als meer. 

  

Die stomme kinderen die in je klas zitten. Die Belgische meisjes. Sommige mensen 

denken ‘wij zijn de besten, wij zijn Belg. Wij zijn de goeie en jij bent van ergens 

anders gekomen. Wij zijn eerst..’. Het is niet racisme, maar je voelt dat ze anders 

doen. (Rahat, M, Bangladesh) 

 

Wat hier tevens geïllustreerd wordt, is de vorm van etnische hiërarchie, waar in dit geval de 

autochtone meisjes zichzelf boven de Bengaalse jongen plaatsen (Verkuyten & Kinket, 2000). 
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Daarnaast werd aangegeven dat ook de andere gekleurde leerlingen zichzelf boven een 

‘asielzoeker’ plaatsen. Hiermee wordt bevestigd dat asielzoekers en uitgeprocedeerden 

onderaan de etnische hiërarchie gezien worden. Deze jongeren worden dan ook gewezen op 

hun precaire situatie die voor sommige andere (blanke en gekleurde) jongeren onbegrijpelijk 

is. Een groter deel van de jongeren ervaart het expliciete racisme, waar met harde woorden 

wordt gewezen op de huidskleur, verblijfsstatus, taal en cultuur van deze jongeren.  

 

Ze zeggen “Jullie zijn hier in onze land gekomen. Waarom zijn jullie hier? Wat 

doen jullie hier? Jullie spreken geen Nederlands”. Vroeger gebruikten die ook 

vuile woorden […] (Wahdat) 

 

Uit de interviews blijkt ook dat de meeste jongeren dit soort uitlatingen, waarbij het gevoel 

wordt gegeven dat je anders bent en niet gewenst bent, gaan percipiëren als racisme. De 

eerste vorm van racisme daarentegen wordt soms in twijfel getrokken door de respondenten, 

zoals ook geïllustreerd wordt in het fragment van Rahat. Ook tijdens de participerende 

observatie kwam dit naar voor toen de onderzoeker en respondent (Mohammed) de toegang 

werd geweigerd tot verschillende dansplaatsen, terwijl andere blanke jongeren wel toegang 

verleend werd. De respondent zag het in dit geval niet als racisme, maar geloofde eerder de 

excuses die gebruikt werden om de weigering te staven. Wanneer er later in het interview 

bevraagd werd of dit voorval een vorm van racisme was, dacht hij van niet. Dit voorbeeld kan 

illustreren dat een aantal jongeren dergelijke vormen van uitsluiting niet ervaren als racisme 

en bijgevolg aangeven dat ze weinig geconfronteerd worden met racisme, tenzij met een 

expliciete vorm ervan. Een andere verklaring leert ons dat het niet zien van racisme een 

manier zou kunnen zijn om met racisme om te gaan. Het zou de stress met betrekking tot het 

voorval kunnen verzachten (Mellor, 2004).  

 Tot slot is er nog een derde vorm van racisme waar deze jongeren in aanraking mee 

komen, waarbij ze eveneens niet beseffen dat dit een vorm van racisme is. De impact is dus 

veel kleiner, omdat ze de betekenis van de woorden niet begrijpen. In sommige gevallen 

wordt wel aangevoeld dat het een negatieve connotatie heeft, maar het merendeel van de 

jongeren in deze studie was zich er in eerste instantie niet bewust van. Volgende quote laat 

zien dat ook Obaidullah hier mee te maken kreeg. Tegen hem werd ‘mongool’ gezegd, maar 

hij begreep pas later dat deze term in onze samenleving een negatieve connotatie heeft.  

 

Ik werd ooit ‘mongool’ genoemd. Ik dacht “oké, ik ben van Mongolië”, ze denken 

dat ik van Mongolië ben of zoiets. Terwijl, ik had echt niet door dat ‘mongool’ 

betekent dommerik of achterlijk. (Obaidullah, M, Afghanistan) 

 

Zo gaven meerdere Afghaanse respondenten aan dat er vaak tegen hen ‘Chinees’ of het 

denigrerende ‘ching chang chong’ wordt gezegd doordat hun uiterlijke kenmerken voor de 

andere (gekleurde) jongeren vergelijkbaar zijn met Chinezen. Wanneer deze jongeren 

hiermee geconfronteerd worden, gaan ze hiermee om door te stellen dat China een goede 

economie heeft en dat ze het niet erg vinden om als Chinees gezien te worden. Enkel de 

jongeren die al meerdere jaren verblijven in het gastland, beginnen de connotatie van zulke 

woorden te begrijpen. Daarnaast zijn de jongeren die hier meerdere jaren wonen en 

voornamelijk voltijds onderwijs volgen of gevolgd hebben, zich ook meer bewust van de 

andere vormen van racisme en hebben ze ook meer kennis van de institutionele vorm van 

racisme en stellen ze bijgevolg hun eigen situaties in vraag. In scholen waar leerkrachten 
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meer aandacht geven aan racisme, gaan etnische groepen die daarmee geconfronteerd 

worden zich er ook meer bewust van zijn (Verkuyten, Kinket, & van der Wielen, 1997). 

 Iedereen ervaart racisme anders. Sommige jongeren gaven aan dat ze vaak 

geconfronteerd werden met racisme, terwijl andere jongeren vertellen dat ze amper of niet 

te maken krijgen met racisme. Dit sluit echter niet uit dat hun omgeving niet-racistisch is. 

Deze jongeren krijgen wel degelijk te maken met vormen van racisme, uitsluiting en 

discriminatie. Het zijn slechts de jongeren die hoger opgeleid zijn en al enige tijd in het 

gastland verblijven, die het meeste inzicht hebben in wat racisme is en wat niet.  

 

3.3.2 Referentiekaders van racisme  

Eerder werd besproken dat een opvallend grote groep aanhaalt weinig of niet geconfronteerd 

te worden met racisme. In het vorige punt werd dit gedeeltelijk verklaard, door te stellen dat 

ze zich niet volledig bewust zijn van de vormen van racisme. In deze paragraaf zal een 

complementaire verklaring worden gegeven. Hiervoor doen we een beroep op de cultureel-

ecologische theorie van Ogbu (1983, 2008). 

 Zoals eerder besproken werd, vertonen NBBM tamelijk veel kenmerken van de 

vrijwillige migrant. Wanneer gekeken wordt naar de referentiekaders van zowel vrijwillige 

als onvrijwillige migranten, dan vertonen NBBM de meeste gelijkenissen met de vrijwillige 

migranten, omdat ze hun situatie vergelijken met hun thuissituatie. Bijgevolg is hun situatie 

in het land van herkomst het referentiekader waarin ze handelen (Ogbu, 2008; Ogbu & 

Simons, 1998). Wanneer bevraagd werd wat deze jongeren als racisme ervaren, dan werd er 

vaak verwezen naar hoe ze racisme ervoeren in hun thuisland, waar racisme meer gepaard 

gaat met geweld: 

 

Racisme is dat je wil dat er geen andere bijhoort. Maar gelukkig is dat weinig in 

België. Dat is meer in Islamitische landen, bijvoorbeeld in Pakistan dat we meer 

door de racistische mensen worden vermoord. In Iran kunnen we niet op straat 

gaan wandelen, we worden echt gepest. Eh.. racisme, mensen zijn mensen die 

niet willen dat de andere erbij horen. (Obaidullah, M, Afghanistan) 

 

In het fragment zegt Obaidullah dat racisme weinig voorkomt in België, waarbij hij schetst 

hoe hij racisme heeft ervaren of heeft gezien in zijn thuis- of vluchtland. Met hem zal ook een 

groot deel van de andere jongeren op dezelfde manier het racisme, waaraan ze worden 

blootgesteld, relativeren en minimaliseren. Het gevolg daarvan is dat tijdens de interviews de 

helft van de respondenten aangeeft niet in aanraking geweest te zijn met racisme. In lijn met 

de theorie van Ogbu zien de meeste vrijwillige migranten dergelijke vormen van racisme ook 

als tijdelijk (Ogbu & Simons, 1998). Dit komt in sommige interviews naar voor als de 

respondent aangeeft dat deze negatieve opmerkingen kreeg wegens onvoldoende taalkennis. 

Daarbij vertellen sommige respondenten ook dat het nu niet meer het geval is, omdat ze de 

taal nu voldoende onder de knie hebben. Opnieuw moet worden benadrukt dat de 

respondenten die meerdere jaren in België verblijven en vaker geconfronteerd werden met 

racisme, het ook meer zullen zien als racisme.  

In dit deel werd nagegaan hoe het komt dat NBBM racisme, uitsluiting en 

discriminatie op verschillende manieren ervaren. Hierbij werd een verklaring gezocht door 

te kijken naar wat ze zien als racisme en binnen welke referentiekaders ze racisme kaderen. 
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Doordat ze vanuit hun eigen perspectief weinig te maken krijgen met racisme, lijkt dit geen 

onmiddellijke of sterke invloed uit te oefenen op hun studieloopbaan. 

 

3.4 Leeftijd 

De laatste as waarop deze niet-begeleide minderjarigen zich positioneren, is leeftijd. Wanneer  

NBBM in een klas in het regulier onderwijs terechtkomen, zijn ze vaak ouder dan hun 

medeleerlingen (Sterckx & Gijsen, 2006). Toch moet er bemerkt worden dat er een verschil is 

tussen de leerlingen die in het deeltijds en voltijds onderwijs zitten.  

In deze studie merken we op dat de meeste NBBM in het deeltijds onderwijs hun 

leeftijd anders ervaren dan de NBBM die naar het voltijds onderwijs gaan. Dit komt omdat de 

jongeren die deeltijds onderwijs volgen, aangeven dat ze vaak niet de oudste zijn en tevens 

vergezeld zijn van andere NBBM. Dit zorgt ervoor dat ze hun onderwijstraject anders beleven, 

aangezien ze niet de oudste of enige NBBM zijn in hun richting. Hun leeftijd vormt dan ook 

geen factor die ze als hinderlijk kunnen ervaren. Dit is echter wel het geval bij de leerlingen 

die voltijds onderwijs volgen. In de scholen en klassen waar de bevraagde respondenten in 

het voltijds onderwijs naar school gaan, zitten veel jongeren in ‘witte’ scholen. Bijgevolg zijn 

ze vaak de enige in hun etniciteit en bovendien zijn ze ook de oudste in hun klas. Dit geldt 

vooral bij de leerlingen in deze studie, die in het ASO of TSO zitten. Doordat ze de oudste zijn 

in de klas, kan het zijn dat het moeilijker is om een band op te bouwen met de klasgenoten of 

wordt het gedrag van hun klasgenoten als onvolwassen ervaren. Dit wordt versterkt door het 

gegeven dat NBBM zelfstandiger moeten zijn om (bv.) hun dagdagelijks leven goed te 

organiseren. Daarnaast kan het ook zijn dat NBBM zich niet goed voelen, omdat ze net tussen 

al die jongere leerlingen in de klas zitten en ze zich de oudste voelen. Dit kan soms als 

vervelend en bevreemdend worden ervaren:   

 

Ja ik zat, ja ik zat, beetje achter dan, dan die andere klasgenoten, maar zij waren 

jonger dan mij en zij zaten ook op dezelfde klas, dezelfde niveau snap je en dat 

voelde, ja ik voelde mij heel eum … Ja, ik voelde mij niet zo goed in de klas. 

(Mahamed, M, Afghanistan) 

 

Mahamed die de technische richting Handel volgde, geeft in bovenstaand fragment aan dat hij 

in de klas zat met leerlingen die jonger waren dan hem. Hierdoor voelde hij zich niet altijd op 

zijn gemak in de klas. Daarnaast is het ook mogelijk, dat als een jongere zichzelf wil 

heroriënteren van deeltijds naar voltijds onderwijs, deze terecht zou komen in een klas waar 

hij of zij meerdere jaren verschilt met haar of zijn klasgenoten. Om die reden waren er een 

paar jongeren in het onderzoek die besloten om niet te heroriënteren.  

 

Uit dit deel kunnen we besluiten dat de centrale kenmerken van NBBM in het onderwijs ook 

heel wat implicaties hebben op zowel hun schoolbeleving als hun schooltraject. Niet-begeleid 

zijn kan leiden tot eenzaamheid, maar extra steun kan een verschil bieden voor deze jongeren. 

Het gebrek aan die steun kan in sommige gevallen ook nefast zijn voor hun schooltraject. 

Daarnaast brengt het vluchteling-zijn stress en concentratieproblemen met zich mee. Het 

gekleurd zijn leidt tot discriminatie, hoewel elke persoon dit anders ervaart en zich er niet 

altijd bewust van is. Tot slot heeft de leeftijd een beperkte invloed en merken vaak de 

leerlingen in het voltijds onderwijs op dat ze de oudste zijn in de klas. 
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Conclusie 
 

1 Theoretische implicaties  

Deze studie biedt een sociologisch/antropologisch perspectief op het onderwijsverloop van 

niet-begeleide minderjarigen. De centrale onderzoeksvraag heeft betrekking op de 

schoolloopbanen van deze doelgroep. Uit de analyse van de data blijkt dat het schooltraject 

van deze jongeren gevormd wordt door allerlei factoren, waardoor slechts enkele leerlingen 

de kans krijgen om in het ASO of TSO te starten en zo eenvoudiger toegang krijgen tot hogere 

studies. De meerderheid van deze leerlingen eindigt in het (D)BSO.  

 In de huidige internationale literatuur omtrent vluchtelingen en niet-begeleide 

minderjarigen in het bijzonder, blijft het onderzoek zich situeren rond het psychosociaal 

welbevinden van deze doelgroep (Chase et al., 2008; Correa-Velez et al., 2010; Derluyn, 2011; 

Malkki, 1992). Slechts een beperkt aantal studies zal deze doelgroep bestuderen vanuit een 

sociaal-wetenschappelijk kader (Anders, 2001; Suarez-Orozco, 1998). Deze studie tracht hier 

een bijdrage aan te leveren door sociologische inzichten te hanteren bij het in kaart brengen 

van de studieloopbaan van deze jongeren.  Daarnaast werd er gewerkt vanuit een kritisch 

perspectief, waarbij de jongeren een stem kregen en hun eigen onderwijservaring konden 

weergeven. Uit dit onderzoek blijkt dat het verhaal van studiekeuze en doorstroming, een 

complex verloop kent met de jongeren als lijdend voorwerp. Het meritocratisch 

gedachtengoed en het daarop gebaseerde gelijkekansenbeleid dient tevens vergezeld te 

worden van een genuanceerde kijk op het gehele schooltraject van niet-begeleide 

minderjarigen. Belangrijk om aan te stippen is, dat het verkeerd zou zijn om deze jongeren op 

een holistische wijze te bekijken, aangezien de groep zo heterogeen is. Daarom is het 

belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de individualiteit van iedere persoon. In dit 

onderzoek werd vooral gekeken naar de centrale kenmerken die deze jongeren typeren om 

hun schoolervaring- en loopbaan te situeren.  

 

1.1 Bijdrage aan Ogbu’s cultureel-ecologisch model 

Het Vlaamse onderwijssysteem is omstreden, aangezien de norm in het onderwijsbeleid en -

systeem de blanke-middenklasse-leerling is. Het symbolisch geweld (Bourdieu, 1979) dat 

wordt uitgeoefend op kinderen van arbeiders en migranten, is ook van toepassing op niet-

begeleide minderjarigen. Het onderwijs zal hen namelijk socialiseren met de dominante 

waarden en normen. Hierdoor kan er een anti-schoolcultuur ontstaan bij kinderen en 

jongeren van minderheidsgroepen als zij zich uitgesloten voelen (Duquet et al., 2006; 

Hermans, 2006). Dit is echter niet het geval bij niet-begeleide minderjarigen. Ze hebben zelfs 

een groot vertrouwen in het onderwijs, omdat het voor hen een manier is om deel te worden 

van de gastsamenleving en tevens een toekomstperspectief biedt. De culturele-ecologische 

theorie van Ogbu (1983, 2008) tracht een verklaring te bieden in hun schoolsucces door een 

opdeling te maken in vrijwillige en onvrijwillige migranten voor de situatie in de Verenigde 

Staten. Toch biedt de typologie ook een meerwaarde in verscheidene studies in de Europese 

context (Braeye & Hermans, 2011; Hermans, 2004; Herrera, 2003; Lore Van Praag, Stevens, 

& Van Houtte, 2012). Deze studie wil hierin een meerwaarde bieden door een nog niet 
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onderzochte migrantengroep, vluchtelingen en meer specifiek niet-begeleide minderjarigen, 

te onderzoeken in een Europese setting.  

De data blijkt het gegeven te bevestigen dat vluchtelingen aanleunen bij de 

kenmerken van de vrijwillige migrant. Vervolgens is gekeken naar hun community forces. Op 

basis van de vier types (duale referentiekaders, instrumentele overtuigingen, vertrouwen in 

blanke personen en hun instituties, en adaptatie van de blanke gebruiken) waarin vrijwillige 

migranten van onvrijwillige migranten verschillen (Ogbu & Simons, 1998), gaven deze vier 

types een verklaring voor NBBM hun percepties en ervaringen in het onderwijs.  (1) Niet-

begeleide minderjarigen gaan in hun referentiekaders de  huidige situatie vergelijken met de 

situatie in hun thuisland. De vergelijking is voor hen positief aangezien ze in hun gastland, 

België, meer toekomstmogelijkheden zien dan in hun herkomstland. Hierdoor gaan ze hun 

ervaringen met racisme en discriminatie relativeren door te stellen dat het tijdelijk is (vb.  

onvoldoende taalkennis) of ervaren ze racisme anders, doordat de betekenis die eraan 

gegeven wordt, nog voortvloeit uit hun situatie in hun thuisland (waar racisme een 

gewelddadig karakter kon hebben). Toch blijkt dat dit vooral van toepassing was op de 

jongeren die hier slechts enkele jaren verblijven. De jongeren die hier langer dan vier jaar 

verblijven, begonnen meer inzicht te krijgen in vormen van uitsluiting en begonnen zich meer 

te vergelijken met de blanke jongeren. (2) Daarnaast hebben ze de instrumentele overtuiging 

dat als ze zich volledig integreren in de gastsamenleving, hun best doen op school en een 

diploma halen en de regels van de gastsamenleving volgen, ze wel werk zullen vinden en deel 

worden van de samenleving.  (3) Bovendien uit het vertrouwen in blanke instituties of formele 

personen zich in een aanname van adviezen van leerkrachten en voogden, zonder deze in 

vraag te stellen. Leerlingen die mondig genoeg waren, verzetten zich hier echter tegen als ze 

niet akkoord gingen. (4) Tot slot voelen deze jongeren zich niet bedreigd in hun identiteit als 

ze de blanke gebruiken overnemen. Ze leren daarentegen graag de Nederlandse taal en 

cultuur en conformeren zich met de normen en waarden van de gastsamenleving om 

succesvol te kunnen zijn. Daarom prefereert een groot deel van deze jongeren om bij Vlaamse 

jongeren in de klas te zitten, om de standaardtaal nog beter onder de knie te krijgen, dan bij 

andere leerlingen te zitten die de taal ook niet helemaal onder controle hebben. Voor hen is 

het overnemen van deze gebruiken additioneel aan hun eigen taal en cultuur.   

Niet-begeleide minderjarigen kunnen geclassificeerd worden onder het type van 

vrijwillige migrant. Daarnaast draagt het hanteren van deze theorie bij tot een beter begrip 

van de vluchteling in de typologie ‘vrijwillige en onvrijwillige migranten’ in Europese context. 

Het geeft een verklaring waarom deze jongeren onderwijs belangrijk vinden, en een hoge 

studiemotivatie hebben. Desondanks genereren deze jongeren verschillende studie-

uitkomsten waarvan het merendeel terecht komt in het (D)BSO. Ogbu’s theorie kan hierom 

gecontesteerd worden, aangezien het enkel een verklaring geeft voor de studiemotivatie van 

vluchtelingen.  Het is daarom noodzakelijk dat ook hun schoolloopbaan in kaart gebracht 

wordt om beter zicht te krijgen op onderliggende factoren die een invloed hebben op hun 

schooltraject. 

 

1.2 Schooltrajecten van NBBM nader bekeken 

Hoewel in onze meritocratische samenleving het idee heerst dat elke leerling een 

evenwaardige kans moet krijgen, ongeacht diens toegeschreven kenmerken, is de realiteit vrij 

genuanceerd. In het huidig onderwijssysteem genieten blanke kinderen uit een sociaal hogere 
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of midden-klasse van privileges die ze door hun ouders verkregen hebben. Daar waar 

arbeiderskinderen en migrantenkinderen een extra inspanning moeten leveren, om dezelfde 

onderwijsuitkomsten te genereren als hun blanke-middenklasse-medeleerlingen, worden 

NBBM nog met andere factoren geconfronteerd waardoor het des te moeilijker wordt om hun 

onderwijsloopbaan succesvol te doorlopen.  

Uit deze studie bleek dat deze jongeren met tal van problemen worden 

geconfronteerd die hen beperken in een succesvolle onderwijsloopbaan: taalbarrière, 

asielprocedure of verkregen verblijfsstatus, psychologische en emotionele problemen die 

voortvloeien uit de vlucht en problemen in het thuisland, schoolachterstand, racisme en 

discriminatie, culturele verschillen, armoede, gebrek aan steun en eenzaamheid. Daarbij is er 

nog eens een zeer grote selectie te beginnen in het OKAN-onderwijs. Leerlingen worden 

gegroepeerd per taalniveau waarbij leerlingen die snel de gasttaal onder de knie krijgen 

terechtkomen in OKAN-klassen die voorbereiden op het ASO en TSO, terwijl leerlingen die 

het moeilijker hebben met het aanleren van de taal in klassen zitten met een doorstroming 

naar (D)BSO. Voor niet- en anders-gealfabetiseerden is het des te moeilijker om door te 

stromen naar de hiërarchisch hogere klassen in OKAN-onderwijs, omdat ze eerst nog 

vertrouwd moeten worden met het Latijnse alfabet.  

Wanneer OKAN-onderwijs is afgelopen, worden de leerlingen georiënteerd naar het 

regulier onderwijs. Om de doorstroom beter te garanderen van deze jongeren zijn er 

bepaalde maatregelen getroffen (snuffelstage en vervolgcoach). Toch blijkt uit dit onderzoek 

dat minder dan de helft van de respondenten een snuffelstage heeft kunnen doen, en nog 

minder personen een vervolgcoach hebben gekregen. Alhoewel bepaalde leerlingen 

voldoende capaciteiten leken te bezitten om door te stromen naar het voltijds onderwijs, 

werd hen meestal de toegang ontzegd door een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. 

Leerkrachten hadden een grote invloed op de studiekeuze van de leerlingen, maar soms 

speelden ook voogden hierbij een prominente rol.  

Vanuit een meritocratisch perspectief zouden verworven kenmerken de uiteindelijke 

studiekeuze moeten bepalen. In de realiteit blijken andere factoren (gebrekkige Nederlandse 

taal, gebrek aan financiële middelen, schoolvertraging) te bepalen of de leerling al dan niet 

zal aanvangen in het voltijds of deeltijds onderwijs. Hierdoor moeten sommige jongeren de 

verwachtingen die ze bij aanvang van hun onderwijsloopbaan hadden, aanpassen aan de 

nieuwe wending die hun schooltraject heeft genomen. Toch proberen deze jongeren hierover 

agency te verkrijgen door zelf hun nieuwe situatie betekenis te geven. Daarnaast moet 

opgemerkt worden dat jongeren zonder verblijfsdocumenten soms hun keuze gaan maken op 

basis van hun toekomstperspectief. Enkele jongeren in deze studie wilden zich voorbereiden 

op een leven in de illegaliteit door in het deeltijds onderwijs te kunnen werken en geld te 

sparen.  

Tevens bleek dat voldoende ondersteuning (zowel op emotioneel, financieel en 

sociaal vlak) door vrijwilligers of een gemotiveerde voogd een verschil kan maken in de 

schoolloopbaan van deze jongeren. NBBM die kunnen genieten van deze extra ondersteuning, 

worden zo minder belast. Bij overgang naar de meerderjarigheid is dit extra belangrijk, 

aangezien deze jongeren dan een minder grote verandering ondergaan. Toch was deze extra 

hulp slechts van toepassing op een klein gedeelte van de respondenten. Het merendeel van 

de jongeren kende geen extra steun. Het gebrek aan steun voor meerderjarig-geworden-

leerlingen die hier wel nood aan hebben, kan implicaties hebben voor hun verdere 

schoolloopbaan en heeft binnen deze studie ook bij enkele gevallen tot schooluitval geleid.  
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 Een genuanceerde blik waarin niet alleen de jongeren maar ook hun 

omgevingsfactoren en onderwijsgeschiedenis centraal staan, is belangrijk om een beter 

begrip te krijgen van hun huidige onderwijspositie. 

  

Concluderend kunnen we stellen dat deze studie een bijdrage levert aan het cultureel-

ecologische model van Ogbu. Het geeft een verklaring voor de positieve attitude van NBBM 

naar het onderwijs toe, vermits ze aanleunen bij de typologie van vrijwillige migranten, die 

veelal als succesvol gezien worden in het onderwijs. Echter staat het in schril contrast met de 

studie-uitkomsten van deze jongeren. In dit opzicht biedt Ogbu’s theorie onvoldoende 

verklaring om de schoolse prestaties van NBBM te verklaren. De grote meerderheid van deze 

leerlingen eindigt in het (D)BSO. Slechts enkelen in deze studie hebben een richting kunnen 

aanvangen in het ASO of TSO.  Het is daarom belangrijk om ook inzicht te krijgen in de 

schooltrajecten van NBBM en te achterhalen welke factoren ervoor zorgen dat de 

meerderheid doorstroomt naar maatschappelijk minder gewaardeerde richtingen. Meer in 

het algemeen is het belangrijk om aan te geven dat de psychologische en pedagogische 

literatuur omtrent vluchtelingen en NBBM aangevuld dient te worden met sociologische en 

antropologische inzichten om een breder zicht te krijgen op de gehele problematiek. 

 

2 Implicaties voor het beleid en de praktijk 

Deze studie tracht niet alleen een meerwaarde te bieden op theoretisch vlak, maar ook een 

bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over vluchtelingen in het onderwijs. Het is 

daarom van belang om ook beleidsaanbevelingen te doen die voortvloeien uit deze studie om 

de studieloopbaan van niet-begeleide jongeren te bevorderen. 

 Het is belangrijk om aan te geven dat heel wat jongeren voldoende capaciteiten 

hebben, maar door gebrek aan kennis van de Nederlandste taal een richting kiezen onder hun 

capaciteiten. Daarom zouden leerlingen voldoende taalondersteuning moeten krijgen en ook 

voldoende tijd om hun taalkennis te ontwikkelen, indien ze toch opteren om naar het voltijds 

onderwijs te gaan. Daarnaast is het ook van belang dat leerlingen eenvoudiger kunnen 

heroriënteren, als ze tot de vaststelling komen dat ze toch niet tevreden zijn van hun gekozen 

richting. Het is daarom belangrijk dat alle leerlingen snuffelstages kunnen doen in 

verscheidene richtingen. Ook zou er strenger op moeten worden toegezien dat elke jongere 

een vervolgcoach heeft die hen kan begeleiden in hun nieuwe schoolomgeving. Daarnaast zou 

het beter zijn als elke leerkracht in het reguliere onderwijs een extra cursus over ‘diversiteit 

in de klas’ en meer specifiek over ‘anderstalige nieuwkomers en niet-begeleide minderjarigen 

in de klas’ zou kunnen volgen. Ook voogden zouden hun voordeel hieruit halen, door meer op 

de hoogte te zijn van de actuele tendensen over niet-begeleide minderjarigen in het 

onderwijs. Op die manier zouden ze meer inzicht kunnen krijgen in de leefwereld van de 

NBBM en kunnen ze meer inspelen op de noden van deze jongeren. Vervolgens zouden deze 

jongeren ook de kans moeten krijgen om hun diploma te behalen, ongeacht hun 

verblijfsstatus. Minderjarige leerlingen zonder verblijfspapieren kunnen nog onderwijs 

volgen (door de leerplicht), maar eens ze meerderjarig worden moeten ze vaak stoppen met 

hun opleiding. Het is belangrijk dat deze jongeren de opleiding die ze zijn begonnen, kunnen 

beëindigen, zodat ze beloond worden voor hun gemaakte inspanningen. Ook zou de overheid 

zichzelf kritisch in vraag moeten stellen over uitgewezen jongeren. Deze jongeren worden 
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opgevangen en voorzien van begeleiding. Er wordt dus financieel in hen geïnvesteerd. Hen 

terugsturen naar hun land van herkomst zou dus niet alleen een verlies zijn van capaciteiten 

die een potentiële bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, maar ook een verlies van 

investering. Het probleem van valse minderjarigheid zou deels gereduceerd kunnen worden 

als meerderjarige en minderjarige jongeren een gelijkwaardige opleiding en begeleiding 

zouden kunnen krijgen. Deze jongeren zouden dezelfde kansen moeten krijgen om onderwijs 

te volgen en een diploma te behalen. Tot slot zouden er meer initiatieven  genomen moeten 

worden om racisme en discriminatie te bestrijden. Zowel voor leerkrachten als voor 

leerlingen. Het vreemde ‘ontvreemden’ door meer inzicht te krijgen in de culturele 

achtergrond van gekleurde leerlingen kan stereotypes doen afnemen en het cultureel racisme 

beperken. Onze Belgische samenleving is immers een multiculturele samenleving, waarbij het 

onderwijsbeleid ook etnisch-culturele minderheden en hun cultuur, die deel zijn van deze 

samenleving, erkenning moet geven in het curriculum. 

 

 Tevens is het van belang om enkele praktische adviezen te geven aan scholen en organisaties 

die met NBBM werken. Uit deze studie blijkt dat extra ondersteuning de jongeren kan helpen 

in hun schoolloopbaan. Het is daarom belangrijk voor organisaties om vrijwilligers te 

bereiken. Minor-Ndako en Juna vzw hebben op dit moment een programma waar vrijwilligers 

gerekruteerd worden om als steunfiguur een niet-begeleide minderjarige te ondersteunen in 

hun levenstraject (Minor-Ndako & Juna, 2014). Daarbij bieden ze ook steun in de 

onderwijsloopbaan van deze jongeren. Dit initiatief zou opengetrokken moeten worden naar 

andere organisaties die instaan voor de opvang en begeleiding van NBBM. Steunfiguren, 

vrijwilligers, begeleiders, voogden en leerkrachten die de jongeren bij het meerderjarig 

worden nog ondersteunen, kunnen een enorme meerwaarde bieden voor het 

onderwijstraject van deze jongeren. Ook de school kan extra inspanningen doen om de OKAN-

leerlingen beter te integreren in hun school door te werken met meter- en peterschap. Hierbij 

worden niet alleen andere leerlingen op de hoogte gebracht van de aanwezige nieuwkomers, 

maar kan eveneens de kans geboden worden om hier meer uitleg over te verschaffen. Het 

interculturele karakter geeft de kans aan Belgische leerlingen om kennis te maken met de 

cultuur van nieuwkomers en omgekeerd. Bovendien zorgt het ervoor dat OKAN-leerlingen op 

een meer inclusieve manier opgenomen worden in de school.  

 

3 Beperkingen onderzoek en suggesties voor 

toekomstig onderzoek 

Het is belangrijk om ook de sterktes en zwaktes van deze studie te analyseren en te 

evalueren.. Tot slot wordt het belang van verder onderzoek in vluchtelingen in een 

sociologisch perspectief onderstreept en worden er enkele suggesties gegeven voor verder 

onderzoek. 

Het onderzoek en de resulterende uitkomsten zijn tot stand gekomen door diepte-

interviews, aangevuld met participerende observatie. Daarbij moet opgemerkt worden dat 

bepaalde kenmerken van de onderzoeker zeker hun invloed hebben gehad op het verzamelen 

van de data. Het merendeel van de respondenten zagen de onderzoeker als deel van de 

ingroup. Dit gaf het onderzoek een meerwaarde, omdat de respondenten meer openlijk 
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konden praten over verscheidene thema’s met de onderzoeker, omwille van deze gelijke 

kenmerken. De onderzoeker kreeg op die manier meer inzicht in de leefwereld van de 

onderzochte groep en kon de resultaten hierdoor beter contextualiseren. Vanuit een kritisch 

standpunt zou de objectiviteit van de onderzoeker in vraag gesteld kunnen worden en 

daarom is de positionering van de onderzoeker hier zeer belangrijk. Toch werd getracht om 

de neutraliteit ten allen tijde te bewaren (zie methodologie, par. 6 reflectie over de positie van 

de onderzoeker). 

 Daarnaast kent deze studie ook beperkingen. Het onderzoek werd gedaan vanuit een 

kwalitatieve onderzoekstraditie, waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar de 

gehele onderzoekspopulatie. Bijgevolg werd er ook geen aselecte steekproef gehanteerd, 

maar werden de respondenten geselecteerd door het verkrijgen van toegang door 

verscheidene organisaties. De onderzoeker was aldus afhankelijk van de organisaties om 

contact te leggen met de jongeren. Hierbij werd getracht om een heterogene groep samen te 

stellen, maar toch is het belangrijk om aan te geven dat deze groep niet representatief is en 

dat de NBBM verschillen in hun eigenheid naargelang (o.a.) de specifieke maatschappelijke 

conflicten in de wereld waar zij mee worden geconfronteerd. Daarnaast zijn de meisjes 

ondervertegenwoordigd, mede omdat het merendeel van de NBBM jongens zijn. Toch is het 

interessant om ook verder onderzoek te doen naar de intersectionele positie van deze 

vrouwelijke niet-begeleide minderjarigen, daar deze vaak een minderheid vormen in een 

overwegend mannelijke omgeving (vb. asielcentra, vlucht, LOI). Tevens zou kwantitatief 

onderzoek naar NBBM in het onderwijs complementair zijn om de aangehaalde hypotheses 

binnen deze verkennende studie te testen op een grotere representatieve populatie. 

Daarnaast zijn interviews een momentopname van hun schooltraject. Longitudinaal 

onderzoek is aanbevolen om beter inzicht te krijgen op de verdere schoolloopbaan van deze 

jongeren. Bovendien zou bij toekomstig kwalitatief of kwantitatief onderzoekdata kunnen 

verzameld worden van leerkrachten, directies, voogden en begeleiders, zodat zij ook een kans 

krijgen om hun eigen visie hierover te geven. Op die manier zouden we onder meer een dieper 

inzicht kunnen krijgen m.b.t. de vraag waarom sommige jongeren wel kunnen genieten van 

een snuffelstage/vervolgcoach, en anderen niet. Hierdoor zou een breder beeld gecreëerd 

worden dat bijdraagt aan een duidelijker beeld van NBBM en omgevingsactoren. Door het 

gebrek aan tijd kon de onderzoeker geen diepte-gesprekken voeren met andere personen die 

bijdragen aan het schooltraject. Verder kwalitatief onderzoek waar de stem van voogden en 

leerkrachten gehoord kan worden en waarbij zij kunnen reflecteren over het traject van hun 

pupillen kan een meerwaarde bieden, vermits uit dit onderzoek bleek dat zij toch een 

belangrijke rol spelen in de keuzes die deze jongeren moeten maken. 

 Verder onderzoek in de vluchtelingenstudies is aangewezen. Het is belangrijk om een 

beter begrip te krijgen van deze nieuwkomers, zeker als de toestroom van vluchtelingen niet 

zal afnemen door politieke instabiliteiten in conflictgebieden. Voor de onderwijssociologie is 

het van belang dat er diepgaander onderzoek gedaan wordt in nog niet onderzochte etnisch-

culturele minderheidsgroepen. Het is ook belangrijk dat de super-diversiteit in het onderwijs 

erkend wordt en bijgevolg de ‘allochtoon’ meerdere gezichten kent, zowel in het 

maatschappelijk debat als in de wetenschappelijke literatuur. Tevens is het interessant om 

nog andere etnische minderheidsgroepen te plaatsen in de typologie van Ogbu en de theorie 

een Europees karakter te geven. Zoals eerder werd aangehaald zijn de uitkomsten van een 

onderzoek afhankelijk van de onderzoeker en diens competenties en is de positionering ook 

van betekenis. Daarom zou ik als laatste nog willen aanstippen dat er meer nood is aan 
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diversiteit bij onderzoekers onderling, die zelf deel uitmaken van een minderheidsgroep 

binnen de blanke-patriarchale-heteronormatieve hegemonie.  
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Appendix 
 

Bijlage 1: Mail onderhandelen toegang 

 

 

Beste meneer, mevrouw  

  

Mijn naam is Christof Bex, ik ben masterstudent Sociologie aan de Universiteit Gent. In het 

kader van mijn thesis doe ik onderzoek naar niet-begeleide minderjarigen in het onderwijs. 

Hierbij had ik graag de jongeren die bij jullie in begeleiding zijn uitgenodigd tot deelname van 

het onderzoek.  

 

Mijn motivering voor dit onderwerp vloeit voort uit het vrijwilligerswerk dat ik gedaan heb 

in asielcentra en kampen, waarbij ik in nauw contact kwam met kinderen en jongeren met 

een verleden als vluchteling. Deze ervaringen hebben me niet losgelaten en daarom heb ik 

ervoor gekozen om een studie te doen naar deze maatschappelijk kwetsbare groep. Graag had 

ik hierdoor een bijdrage geleverd zowel in het maatschappelijke debat als in sociaal-

wetenschappelijk onderzoek. Voor mijn thesis werk ik ook vanuit een emancipatorisch 

perspectief waarbij ik de stem van deze jongeren willen laten horen en deze in beschouwing 

kan nemen voor de uiteindelijke theorievorming  

 

Mijn volgende vraag is of er jongeren bereid zijn om deel te nemen aan een interview. Deze 

interviews zouden +/- 30-45 minuten duren, afhankelijk van de informatie die de jongere wil 

vertellen. Deze opnames zullen vervolgens uitgeschreven worden waarbij de volledige 

anonimiteit van de jongeren gegarandeerd wordt. Tevens zal hier vertrouwelijk mee 

omgegaan worden en zullen deze opnames na het onderzoek verwijderd worden. Daarnaast 

begrijp ik ook dat het niet evident is om jongeren te overtuigen om te participeren aan het 

onderzoek waarbij ze hun schoolervaring delen met een ‘vreemde’. Daarom stel ik 

vrijblijvend voor om eventueel aan één of meerdere activiteiten deel te nemen zodat niet 

alleen ik de jongeren, maar ook zij mij beter leren kennen. 

 

Hopelijk mag ik van u een positief antwoord verwachten.   

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Christof  
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Bijlage 2: Informed Consent 

 

     
Hallo,  

 

Mijn naam is Christof Bex. Ik ben masterstudent Sociologie aan de universiteit Gent en voor 

mijn masterproef doe ik een onderzoek naar niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in 

het onderwijs. Alvorens toe te stemmen om deel te nemen aan het interview, vraag ik je om 

volgende informatie door te nemen. Indien je vragen hebt kan je deze altijd stellen. 

Het onderzoek dat ik voer, tracht te achterhalen hoe het is om als niet-begeleide buitenlandse 

minderjarige onderwijs te volgen in België.  

 

Als je bereid bent om deel te nemen aan het onderzoek, zal er een interview worden 

afgenomen dat +/- 30 minuten zal duren. Het interview wordt opgenomen met een dictafoon 

en zal enkel door mij beluisterd worden. Deze gegevens zullen niet aan derde meegegeven 

worden. Ook heb je de mogelijkheid om zelf een valse naam te kiezen en zal je echte naam 

nooit in de masterproef verschijnen. Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden 

behandeld en er wordt volledige anonimiteit gegarandeerd.  

 

De deelname aan het onderzoek heeft voor de rest ook geen enkele invloed op je 

asielprocedure of zal niet door worden gecommuniceerd aan de school waar je onderwijs 

volgt. Je bent ook niet verplicht om deel te nemen aan het interview en je hebt altijd het recht 

om een vraag niet te beantwoorden. Je kan het interview ook stoppen wanneer je wil.  

 

 

 

Verlenen van toestemming: 

 

 

Wil je deelnemen aan het interview: JA /NEE 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor je deelname aan het interview! 
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Indien je verder vragen hebt over het onderzoek, of verdere informatie wilt over de 

uiteindelijke masterproef of deze digitaal wens te ontvangen, kan je me altijd contacteren 

via volgende:  

  

Christof Bex 

0496/92.58.19 

Christof.Bex@UGent.be  

 

 

Bedankt voor je deelname aan het onderzoek: 

 

 

Datum: ………/………./2014   

 

 

De deelnemer:    

 

………………………………………  ……………………………………. 

(naam)     (handtekening) 

 

 

 

 

 

De onderzoeker: 

 

………………………………………  ……………………………………. 

(naam)     (handtekening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Christof.Bex@UGent.be
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Bijlage 3: Interviewfiche 

 
Datum: ……/……/………...      Respondent: ……. 
 
 
Schuilnaam: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geslacht: M/V  
 
Geboortedatum (huidige leeftijd) : ………………………………………………………………………………. 
 
Leeftijd aankomst België: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Geboorteland: …….…………………………………………………………………………………………………........ 
 
Schooljaar/ klas: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Werk: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Welke procedure heb je momenteel:……………………………………………………………………………. 
 
Geloofsovertuiging:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Overzichtstabel: schoolloopbaan 
 

 Jan Feb Maar Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

2008             

2009             

2010             

2011             

2012             

2013             

2014             

 
A: vertrek land van herkomst 
B: aankomst in België 
C: Start OKAN-school 
 

 ………………………………………….   …………………………………………. 
D: Start regulier onderwijs (studierichtingen/scholen) 
 

 ……………………………………..   …………………………………………. 
 

 ……………………………………..   …………………………………………. 
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Bijlage 4: Vragenlijst 

 
Ethisch praatje 

 Anonimiteit garanderen (schuilnaam) 
 Vertrouwelijkheid van informatie 
 Vragen of je mag opnemen 
 Vermelden dat je gerust vragen wilt beantwoorden, maar pas na het interview, zodat 

jouw visie geen invloed heeft op visie van de persoon 
 Vermelden dat je het getranscribeerde interview zal doorsturen naar de respondent 

ter controle 
 

Drop off (zie interviewfiche) 
 
Introductievragen: traject(schoolloopbaan in kaart brengen – zie fiche) 

 Wanneer ben je begonnen met OKAN-school 
 In hoeveel OKAN-scholen heb je gezeten? 
 Wanneer ben je begonnen met secundair onderwijs? 
 Welke richtingen heb je gevolgd in het secundair onderwijs?  
 In hoeveel scholen heb je gezeten?  

 
OKAN-Onderwijs 

 Start OKAN-onderwijs 
o Hoe was je eerste dag in OKAN-school? 
o Hoe was het om terug naar school te gaan? 

 Klas 
o Hoe was je klas? 
o Met hoeveel leerlingen zat je in de klas? 
o In welke OKAN-klas zat je (A, B, C, D, …1, 2, 3, 4, …)? 
o Hoe waren de leerkrachten? 

 School? 
o Hoe was de school waar je naar toe ging? 
o Waren er veel leerlingen? 
o Divers publiek? 

 Sociale contacten? 
o Heb je veel vrienden kunnen maken? 
o Heb je ook contact gehad met de leerlingen in de school? 
o Werd er iets gedaan om het contact te bevorderen met de andere leerlingen? 
o Werd je soms gepest? 
o Was je soms alleen? 

 Evaluatie 
o Hoe vond je OKAN-klassen? 
o Wat vond je het leukste, OKAN-school of secundair onderwijs? 
o Hoe kijk je nu naar je tijd in OKAN-school? 
o Wat vond je van de leerkrachten? Hielpen ze je? 
o Welke mensen hielpen je na school? 
o Vond je dat je voldoende hebt geleerd om naar het S.O. te gaan? 

 
Oriëntering 

 Hoe was de voorbereiding van je vervolgopleiding? 
o Uitleg Vlaamse onderwijssysteem? 
o Snuffelstage? 
o Vervolgcoach? 
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 Heb je er een?  
 Draagt zij/hij veel bij?  

 Wie heeft uiteindelijk beslist welke richting je zou doen? 
 Welke personen hebben hier een invloed op gehad? Vrienden? Familie? Voogd? 

Begeleiders? Anderen? 
 
Overstap secundair onderwijs 

 Hoe was voor jou de overstap naar het secundair onderwijs? 
 Hoe was je eerste dag in het secundair onderwijs? 
 Wat waren de verschillen voor jou met OKAN-school? 

 
Regulier onderwijs 

 Start 
o Op hoeveel scholen heb je gezeten?  
o Op welke school zit je nu?  
o Hoe groot is de school? 
o Wat studeer je nu op school? 
o In het hoeveelste jaar zit je?  

 Heb je ook nog andere richtingen gevolgd? 
 Waarom ben je veranderd?  

 Klas 
o Hoe was je klas? 
o Met hoeveel leerlingen zat je in de klas? 
o Wat vind je van je klasgenoten?  
o Heb je nieuwe vrienden kunnen maken? 
o Ben je de enige niet-begeleide minderjarige in je klas? En in je school?  
o Wat zijn de leeftijden van de leerlingen in je klas?  

 Wat vind jij van de leeftijdsverschillen? 
 Denk je dat dit een barrière kan vormen om vrienden te maken? 

 School? 
o Hoe was de school waar je naar toe ging? 
o Waren er veel leerlingen? 
o Divers publiek? 

 Lessen en leerkrachten 
o Ben je tevreden over de lessen? 
o Ben je tevreden over de leerkrachten? 
o Krijg je soms extra hulp van de leerkracht? 
o Heeft hij of zij begrip voor je situatie? 
o Begrijp je alles wat je leerkracht zegt? (cfr. Taal) 
o Wanneer je moet leren voor toetsen of examens, zijn alle vragen duidelijk 

voor je?  
 Sociale contacten? 

o Heb je veel vrienden kunnen maken? (klas/school) 
o Heb je ook veel contact met de Belgische jongeren? 
o Werd je soms gepest? 
o Was je soms alleen? 
o Spreek je er ook buiten school mee af? 
o Welke vrienden zijn het belangrijkste voor jou en waarom? 

 Evaluatie 
o Ben je tevreden over je studiekeuze?  
o Had je liever iets anders willen studeren? 
o Welke mensen hielpen je na school? (begeleiders, vrienden, leerkrachten, 

voogden, vrijwilligers, …) 
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o Wat zou je veranderen aan je school om de opvang van OKAN-leerlingen te 
verbeteren? 

 
Belangrijke thema’s 

 Motivatie voor keuze 
o Waarom? (link statuut?) 
o Wat vind je van de richting waarin je nu zit? 
o Sluit de richting aan met hetgeen wat je deed in het land van herkomst?  
o Sluit de richting aan met je ambities? 

 Tijd in administratie/boodschappen/huishoudelijk werk 
o Steek je veel tijd in boodschappen doen?  
o Steek je veel tijd in het regelen van documenten (appartement zoeken, naar 

de gemeente gaan) 
o Belemmert dit jou in het naar school gaan?  

 Asielprocedure 
o Heb je veel hinder ondervonden van je asielprocedure tijdens je 

schoolloopbaan? 
o Ben je vaak voor naar openbare instellingen moeten gaan voor documenten? 

Was dit ook tijdens schooluren? 
o Heb je veel stress gehad tijdens je asielprocedure? 
o Kon je je altijd voldoende concentreren tijdens je studie? 
o In welke mate was er nog een invloed van de asielprocedure op je 

schoolloopbaan? 
 Racisme en discriminatie 

o Voel jij je aanvaard in de samenleving? 
o Voel jij je aanvaard in de klas? 
o Worden er soms opmerkingen gegeven over je achtergrond als vluchteling of 

kleurling? 
o Krijg je soms te maken met racisme of discriminatie? 
o Wat is voor jou racisme? 
o Van klasgenoten? Leerkrachten? Anderen? 
o Later? Werk? Huisvesting? 

 Betekenis en verwachtingen 
o Wat betekent school voor jou? 
o Ga je graag naar school? Waarom? 
o Welke verwachtingen heb  je ten aanzien van het onderwijs? 
o Wat motiveert je om te blijven vol te houden? Om blijven naar school te 

gaan?  
o Welke personen steunen je hierin? 

 Toekomst  
o Wat verwacht je van de toekomst? 
o Wat wil je later worden?  
o Was dat vroeger anders?  
o Heb je je verwachtingen moeten aanpassen? 
o Ben je bang voor de toekomst? 

 
Afronding gesprek   

 We hebben over heel wat verschillende onderwerpen gesproken in verband met 
onderwijs. Is er een onderwerp dat je belangrijk vond en waar je graag nog meer 
over wil vertellen? Of is er nog iets anders dat je me wil vertellen.  

 Wat denk je over dit interview? Hoe was het voor jou om op deze manier te praten  
over deze onderwerpen? 
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Bijlage 5: Steeproefmatrix 

 

 Schuilnaam Geslacht Leeftijd Voltijds/deeltijds (Gevolgde) opleiding Statuut Land van herkomst 

1 Delaxsen  Man 17 Niet van toepassing OKAN-onderwijs Uitgeprocedeerd: legale 
verblijfsdocumenten tot 
meerderjarigheid bereikt wordt 

Sri Lanka 

2 Cécile  Vrouw 17 Niet van toepassing OKAN-onderwijs In behandeling Congo 
3 Hanan  Vrouw 16 Niet van toepassing OKAN-onderwijs Erkend vluchteling Tanzania 
4 Sarah  Vrouw 17 Voltijds onderwijs Verzorging (BSO) Uitgeprocedeerd: legale 

verblijfsdocumenten tot 
meerderjarigheid bereikt wordt 

Irak 

5 Ali Man 16 Deeltijds onderwijs Koken( DBSO) Procedure in behandeling Afghanistan 
6 Mo  Man 17 Deeltijds onderwijs Stukadoor (DBSO) Uitgeprocedeerd: legale 

verblijfsdocumenten tot 
meerderjarigheid bereikt wordt 

Gambia 

7 Habib  Man 19 Voltijds onderwijs Wetenschappen-Wiskunde 
(ASO)  

Subsidiaire bescherming Afghanistan 

8 Bashur  Man 17 Deeltijds onderwijs Lassen (DBSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
9 Hamin  Man 23 Voltijds onderwijs Elektriciteit (TSO) Geregulariseerd  Afghanistan 
10 Fazal Man 17 Voltijds onderwijs Logistiek (BSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
11 Aryen  Man 18 Voltijds onderwijs Voeding-Verzorging (BSO) Geregulariseerd Afghanistan 
12 Mahamed  Man 22 Voltijds onderwijs Handel (TSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
13 Mirza  Man 17 Deeltijds onderwijs Sanitair installateur 

(DBSO) 
Subsidiaire bescherming Afghanistan 

14 Yussef  Man 18 Deeltijds onderwijs Automechanica (DBSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
15 Mosharaf Man 20 Deeltijds onderwijs Verkoop (DBSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
16 Wahdat Man 22 Deeltijds onderwijs Lassen (DBSO) Erkend vluchteling Afghanistan 
17 Mohammed  Man 17 Deeltijds onderwijs Automechanica (DBSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
18 Rahat  Man 20 Voltijds onderwijs Zorgkundige (BSO) Uitgeprocedeerd: geen legale 

verblijfsdocumenten 
Bangladesh 

19 Sarwar  Man  18 Deeltijds onderwijs Koken (DBSO) Subsidiaire bescherming Afghanistan 
20 Obaidullah Man 18 Voltijds onderwijs Gezondheids- en 

welzijnswetenschappen 
(TSO) 

Subsidiaire bescherming Afghanistan 
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Bijlage 6: Codeboom 

 

Hoofdcode: Schooltraject vóór het secundair onderwijs 

 Periode voorheen aankomst België 

 OKAN-school 

 Overgangsmaatregelen 

o Kennis over onderwijsstructuur 

o Snuffelstage 

o Vervolgcoach 

 Oriëntering 

o Advies studiekeuze 

o Heroriëntering 

 Motivatie studiekeuze 

o Deeltijds onderwijs 

o Voltijds onderwijs 

o Motivatie richting 

 

Hoofdcode: Schooltraject tijdens het secundair onderwijs 

 Evaluatie huidige opleiding 

o Reflectie voltijds onderwijs 

o Reflectie deeltijds onderwijs 

 Evaluatie OKAN-onderwijs 

o Overgang OKAN naar secundair onderwijs 

o Voldoende geleerd in OKAN? 

 

Hoofdcode: Kenmerken van een NBBM 

 Leeftijd 

 Niet-begeleid 

o Eenzaamheid 

o Rol familie 

o Steun 

 Gebrek aan steun 

 Rol van de begeleiders 

 Rol van de voogden 

 Rol van de leerkrachten 

 Rol van anderen 

 Vluchteling 

o Asielprocedure 

 Invloed op studies 

 Machteloosheid  

o Psychologische en emotionele problemen 

o Toekomstperspectief  

 Kleur 

o Wat is racisme 

o Omgang met racisme/discriminatie 
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o Racisme/discriminatie door leerkrachten/leerlingen 

 

Hoofdcode: Succes en drempels 

 Belang van onderwijs  

o Betekenis van school 

o Redenen om naar school te gaan 

 Motivatie om te studeren 

 Moeilijkheden en drempels 

o Geen vrienden 

o Taal als barrière 

o Concentratieproblemen 

 

Hoofdcode: School, klas, leerkrachten en lessen 

 Eerste keer naar school 

 (Niet) begrijpen van lessen, toetsen, taken 

 Contact met leerlingen 

 Contact met leerkrachten 
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Bijlage 7: Transcriptieconventies 

 

 
‘’ Verwijst naar het begin en einde van een stuk waar de respondent 

luidop aan het denken is. 
“” Verwijst naar het begin en einde van een stuk waar de respondent een 

andere persoon citeert 
.. Verwijst naar korte stilte tijdens het interviews 
… Verwijst naar langere stilte tijdens het interview 
[…]  Verwijst naar onbegrijpbare stukken 
(uitgevoerde 
handeling) 

Verwijst naar de respondent wanneer h/zij iets uitvoert 

cursief De uitspraken van de respondent 
Niet-cursief Veldnotities  
XXX Verwijst naar geanonimiseerd (plaats)namen 
Onderzoeker Verwijst naar de onderzoeker die de transcripties heeft afgenomen 
Respondent  Verwijst naar de respondent die heeft deelgenomen aan het interview 
M Verwijst naar mannelijke respondent 
V  Verwijst naar vrouwelijke respondent 
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Bijlage 8: Cd-rom met transcripties  

 

 

 


