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Dia 2

Waarom gezinscommunicatie bestuderen?
• Kansenongelijkheid in het onderwijs
• “Wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een
kwartje worden”
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Dia 3

2

Onderwijskansen van kinderen uit verschillende
sociale klassen
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Toelichting op de staafdiagrammen op de dia:
Lower SES is de lage sociale klasse: beroepsniveau 1 en 2 uit een geaccepteerd
sociologisch instrument om de beroepen te klassificeren, de Beroepenklapper. Er worden 6
niveaus onderscheiden. Beroepsniveau 1 en 2 representeren de ongeschoolde en
geschoolde arbeid.
Higher SES is de hoge sociale klasse: beroepsniveau 5 en 6 uit de beroepenklapper.
Beroepen met een academische opleiding of HBO; leidinggevend, communicatief.
Groen: kinderen die geen enkele vorm van voortgezet onderwijs afronden
Bruin: kinderen die een gemiddelde of lagere vorm van voortgezet onderwijs afronden:
VMBO en VMBO-T; LBO en MAVO
Blauw: de kinderen die een hogere vorm van voortgezet onderwijs afronden: HAVO en
VWO.
Met de beroepenklapper wordt bedoeld:
1975 Beroepenklapper van het Instituut voor Toegepaste Sociologie. Nijmegen
De gegevens op de dia zijn ontleend aan Jungbluth 1982 (proefschrift).

Dia 4

Jungbluth 2003

De gegevens op de dia zijn afkomstig uit Jungbluth 2003. Uit de grafiek wordt duidelijk dat als het aan de groepsleerkrachten ligt - een havo/vwo-keuze voor circa de helft van de kinderen van hoogopgeleide ouders is weggelegd en
voor ruim eentiende van de kinderen van laagopgeleide ouders. Minder dan eentiende van
de kansrijkste categorie krijgt ten hoogste een VBO-advies tegen bijna de helft uit de
autochtoon-kansarme. De beide allochtone categorieën eindigen ongeveer hetzelfde als de
autochtone categorie kansarmen.
Bron: Paul Jungbluth, 2003, De ongelijke basisschool; Etniciteit, sociaal milieu, sekse,
verborgen differentiatie, segregatie,
onderwijskansen en schooleffectiviteit. Nijmegen: ITS ISBN 90 - 5554 - 233 – 4 NUR 190
2003 ITS, Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen
Dia 5

Vaststellingen voor België
1. De kans dat een leerling uit een bescheiden milieu zich
dankzij zijn opleiding opwerkt tot een hogere sociale klasse
is bijzonder klein
2. In Vlaanderen zitten vier keer meer kansarme leerlingen in
het beroepsonderwijs dan kinderen van welstellende
ouders. In het algemeen secundair onderwijs zitten twee
keer meer tieners uit de hogere sociale klasse dan hun
leeftijdsgenoten uit de lagere sociale klasse
3. Van alle Oeso-landen (32) eindigt Vlaanderen op de
zestiende plaats voor gelijke onderwijskansen. Landen als
Korea (3), Tsjechië (11) en Griekenland (12) scoren beter
16/12/2010
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Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2010/0301-kansarmoede.htm

Dia 6

Ontwikkeling in de onderwijskansen in Nederland
• Tolsma, Coenders en Lubbers in Mens &
Maatschappij 2007, 82, nr. 2:
“In a country where class-based and gender-based
educational inequality has decreased over time,
ethnic-based educational inequality remains very
apparent”.
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Dia 7

Hedendaagse variant van ‘Wie voor een
dubbeltje…”
• Bos in debat met Pechtold: 11 februari 2010

Op basis van de postcode van waar iemand woont kun je voorspellen
hoe goed ze het gaan hebben in de rest van hun leven

Onderwerp van dit debat is ‘het chagrijn in de samenleving’.
Bos zegt in deze videoclip tegen Pechtold: “Het grootste probleem van die stad
(=Amsterdam) is, en dat gebeurt in een heleboel steden, en dat vind ik echt een drama – en
volgens mij u ook –dat je in een heleboel steden in Nederland tegenwoordig op basis van de
postcode van waar iemand woont kunt voorspellen hoe goed ze het gaan hebben in de rest
van hun leven. En in het type stad wat ik voor me zie wil ik dat verschil niet hebben.”

Andere bronnen voor hetzelfde geluid zijn:
•Politiek debat in de Melkweg op 2 maart 2010 (geleid door Pauw & Witteman).
•De stelling van Frans Verhagen: Pas op voor de valkuil allochtonen als geïsoleerd probleem
te zien
•http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=Verhagen&hit=1&set=3

•http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=Vriesema&hit=4&set=2
•http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=Vriesema&hit=4&set=4
•http://archief.nrc.nl/index.php/2010/Januari/30/Overig/o10/De+stelling++van+Frans+
Verhagen%

•Het artikel van Anja Vink: De scheiding arme en niet-arme leerlingen houdt dit land dom.
NRC 16 januari 2010 pagina 4 en 5. De redactie van de NRC heeft geen rechten op het
artikel van Anja Vink. Pakkend citaat: “De oorzaak voor het falen van ‘zwarte’ scholen is niet
de kleur, het geloof, de taal of de cultuur van de leerlingen, maar de achterstand en de
armoede die dominant zijn op deze scholen.”
Dia 8

De oorzaak van de slechte onderwijskansen van
kinderen uit de lage sociaal-economische klasse en
migrantengezinnen werd en wordt gezocht in de
gezinscommunicatie
In deze presentatie werk ik die gedachte op twee
manieren uit:
1. De patriarchale verhoudingen in het gezin zouden
schoolsucces belemmeren
2. De kinderen zouden van huis uit te weinig verbale
vaardigheden meekrijgen
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Macht in Turkse migrantengezinnen
1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

1.1 Beeldvorming
 Het beeld van Turkse gezinnen in West-Europees
onderzoek: gericht op respect, patriarchaal, imperatief
 Het beeld van Turkse gezinnen in de Turkse
gezinssociologie: mannelijke dominantie
 Is dit beeld stereotiep, generaliserend en te eenvoudig?
 Doel van het onderzoek: empirisch bijdragen aan de
discussie over de machtsverhoudingen in Turkse gezinnen
in Nederland

Er wordt algemeen aangenomen dat er een groot contrast is tussen de Nederlandse en de
Turkse cultuur, en dat gezinsstructuur en communicatiepatronen centrale elementen zijn dit
contrast. Termen zoals ‘gericht op respect’, ‘autoritair’, ‘patriarchaal’en ‘imperatief’ worden
gebruikt om het Turkse gezinspatroon te beschrijven (bv. Brouwer 1997; Eppink 1981, Van
Esch 1982). Er wordt gesteld dat de sterke nadruk op de gezagsverhouding in het gezin de
erin opgroeiende Turkse kinderen weinig gelegenheid geeft om zich als autonome en
verantwoordelijke individuen te ontwikkelen (Holtbrugge 1975; Neumann 1980; Pels 1992,
Pels 1994; Schrader, Nikles en Griese 1979). Het West-Europese patroon daarentegen
wordt als meer egalitair en gericht op de ontwikkeling van autonome en verantwoordelijke
individuen beschouwd.
Het beeld van Turkse gezinnen als sterk hierarchisch gestructureerd komt niet alleen naar
voren in West-Europese studies van Turkse immigranten. Het is ook aanwezig in de Turkse
gezinssociologie (Abadan-Unat 1986). Een scherpe rolverdeling, grote machtsverschillen
tussen ouders en kinderen, superioriteit van mannelijke over vrouwelijke gezinsleden en een
stevige gezagspositie van de vader zijn sleutelwoorden in de beschrijving van Turkse
plattelandsgezinnen en gezinnen met lage inkomens. De Turkse immigranten in Europa zijn
overwegend uit deze twee typen gezinnen afkomstig.
Hoewel het beeld van de mannelijke dominantie in Turkse gezinnen ondersteund wordt door
onderzoeksgegevens, hebben deze gegevens niet alle deelnemers aan het debat over de
Turkse gezinsstructuur overtuigd. Sommigen betogen dat het beeld een negatief stereotype
is, anderen dat het te algemeen en generaliserend is , waarbij socialeklasse- en
demografische verschillen uit het oog zijn verloren, terwijl weer anderen stellen dat het beeld
te eenvoudig is als gevolg van de beperkte wijze waarop de macht in het gezin is gemeten.
Het doel van mijn onderzoek was empirisch bij te dragen aan deze discussies door de
machtsverhoudingen in Turkse gezinnen in Nederland te onderzoeken.

Dia 10

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

1.2 Macht
 Onderzoek van macht in gezinnen: methodologisch
lastig
 Macht:
 Machtsbases
 Machtsproces
 Machtsuitkomst
 ‘Wie neemt de beslissing?’ is nog steeds de
belangrijkste indicator van de machtsverhoudingen in
gezinnen

Het wordt algemeen erkend dat de empirische studie van macht in gezinnen methodologisch
lastig is en dat er veel valkuilen zijn. Om een voorbeeld te geven: in het dominante
paradigma in de VS en in Europa geldt de de uitkomst van een beslissingsproces als de
belangrijkste indicator voor macht. Dit heeft tot gevolg dat het echtpaar in het gezin veel
aandacht krijgt, ten koste van de aandacht voor de overige gezinsrelaties, en dat veel
gewerkt wordt met zelf-rapportage in plaats van met observaties (Cromwell en Olson 1975;
McDonald 1980; Scanzoni 1979). In feite worden de machtsrelaties doorgaans in kaart
gebracht op basis van wat de vrouw achteraf rapporteert over de uitkomst van beslissingen
over bepaalde kwesties (Olson en Cromwell). Empirisch onderzoek naar machtsrelaties in
Turkse gezinnen is meestal uitgevoerd volgens dit in het Westen dominante paradigma.
Zoals gezegd wijzen de resultaten overwegend uit dat de mannen de beslissingen nemen in
Turkse gezinnen.
Op de beperkingen van deze benadering is in verschillende overzichtsstudies over
methodologische kwesties in onderzoek van machtsverhoudingen in gezinnen gewezen.
Benadrukt wordt dat macht een fenomeen in de waarneming is, maar ook in het gedrag, en
dat macht daarom bestudeerd kan worden via zelfrapportering en observatie. Verder wordt
betoogd dat macht een meer-dimensioneel fenomeen is: macht leidt niet alleen tot
uitkomsten, macht heeft ook een of meer bases en macht wordt uitgeoefend in interactie.
Olson & Cromwell hebben deze meerdimensionaliteit van macht proberen te
conceptualiseren door macht te verdelen in drie verschillende domeinen: de machtsbases,
het machtsproces en de machtsuitkomst. Machtsbases verwijzen naar de bronnen die een
individuen bezitten die hen in staat stellen controle uit te oefenen in een bepaalde situatie.
Machtsprocessen hebben betrekking op de interactie van gezinsleden en betreffen zaken als
‘assertiviteit’ en ‘controle’. Bij machtsuitkomsten gaat het om dingen als: wie neemt
uiteindelijk de beslissing? De auteurs stellen vast dat er heel weinig systematisch studie is
gemaakt van machtsprocessen, zodat dat aspect van macht er conceptueel en operationeel
het zwakst voorstaat.
Dia 11

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

1.3 Eigen invalshoek
Mijn onderzoek heeft een alternatieve invalshoek:
 Competitie (= proces) in de alledaagse
conversatie
 Ook gericht op beslissingen nemen (gerapporteerd
en geobserveerd)
 Betreft het hele gezin
Het is kleinschalig in termen van gezinnen; grootschalig in
termen van interactie-eenheden

Dia 12

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

1.4 Doel van het onderzoek
1. Met betrekking tot macht in Turkse gezinnen: we
willen te weten komen of Turkse gezinnen in
Nederland hiërarchisch gestructureerd zijn en
gekenmerkt worden door mannelijke dominantie, en
of dit geldt voor geobserveerde en zelfgerapporteerde gegevens en voor uitkomst- en
procesgegevens
2. Met betrekking tot macht: we beogen suggesties te
geven voor de valide en betrouwbare meting van
conversationele macht
16/12/2010
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1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

2.1 Materiaalverzameling
 Participerende observatie
 Twee sociologisch verschillende gezinnen
 Gezin Platteland:
 herkomst
 samenstelling
 oriëntatie

 Gezin Stad:
 herkomst
 samenstelling
 oriëntatie
16/12/2010
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Het onderzoek is niet-generaliserend van aard. Het beoogt inzicht te geven in de
variatiebreedte van Turkse gezinnen door twee gezinnen die uitersten vertegenwoordigen
onder de loep te nemen.
Dia 14

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

2.2 Materiaalanalyse





Analyse van de competitie in de beurtverdeling
Beurtopvolgingspatronen
Meer dan 100 patronen; 10.692 beurten
Fijnmazig codeersysteem

16/12/2010
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Dia 15

Figuur 1: Een beurtopvolgingspatroon

V

D
S
topic V ≈ topic S

Spreker S onderbreekt de lopende beurt van V nadat V een vraag
had gesteld aan D. S introduceert geen nieuw gespreksonderwerp
S = spreker van het beurtopvolgingspatroon
V = spreker van de voorafgaande beurt
D = derde partij
= gelukte uiting
= mislukte uiting
16/12/2010
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= de beurt bevat een vraag

Zie het voorbeeldfragment 1 nummer 38 en 39 bij deze presentatie.
Dia 16

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

2.3 Een illustratie: voorbeeldfragment 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Feza: 7 jaar
Gülin: 16 jaar
Onderzoeker Anneke
Feza maakt oefeningen met verkleinwoorden je, tje,
kje of pje
Gülin leest een ‘vakantieboek’
Niğda (5 jaar) is ergens anders in de kamer aan het
kleuren
Moeder is bezig
Vader rust uit op de bank

Zie het voorbeeldfragment 1 bij deze presentatie
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Dia 17

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

2.4 Wat is competitie?
• Gelijktijdig spreken ten koste van iemand anders
• Criteria voor winnen en verliezen
• Twee hoofdtypen in de competitie
– Interruptie: poging om de voltooiing van een
lopende uiting te voorkomen
– Competitieve start: twee of meer personen
beginnen tegelijkertijd een beurt, en één van hen
valt stil
• Verzwarende en verlichtende omstandigheden zijn
meegenomen in de analyse, maar bleken niet erg
relevant

17

Op zich is het winnen of verliezen van een competitieve situatie niet ‘onvriendelijk’. Het kan
voor de bestwil van de ander zijn. En er moet iemand winnen. Het winnen en verliezen van
competitieve beurtverdeling heeft met macht te maken wanneer de verhouding winst-verlies
asymmetrisch is.
Dia 18

Criteria voor winnen en verliezen:
• De uiting van de winnaar is verstaanbaar, die van de verliezer
niet (voorbeeldfragment 1 46-47)
• De uiting van de verliezer is weliswaar verstaanbaar, maar wordt
overstemd
• De uiting die om voortzetting vraagt (een vraag, suggestie of ‘tag
question’), maar deze niet krijgt, is de verliezende uiting (38)
• De uiting van de verliezer is tegen de winnaar gericht, maar deze
laat niet merken dat de boodschap overgekomen is (40-41)
• Als één van beide uitingen niet afgemaakt wordt, is dit de
verliezende uiting (2, 13, 15 en 31)
• Als één van de concurrerende uitingen in eerste instantie niet
afgemaakt wordt, maar pas wanneer de ander uitgesproken is, is
dit de verliezende uiting (2, 13, 15, 30)
• Als één van beide uitingen herhaald wordt als de ‘vloer’ vrij is,
was deze uiting in eerste instantie de verliezende
16/12/2010

Als de criteria elkaar tegenspreken, gelden voorrangsregels.
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Dia 19

Vijf graden van ‘storendheid’ van gelijktijdig spreken:
1. de gelijktijdig vocale signalen die duiden op
luisteractiviteit
2. de gelijktijdige beurten die niet interfereren met het
gespreksverloop
3. competitie onder verzachtende omstandigheden
4. competitie onder gewone omstandigheden
5. competitie onder verzwarende omstandigheden
• De situaties 3, 4 en 5 zijn onder ‘competitie’ begrepen
• Asymmetrie in winnen en verliezen is van belang
16/12/2010
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Dia 20

1 Introduction 2 Method

3 Results 4 Conclusions 5 Discussion

3.1 Betrokkenheid: wie spreekt tegen wie?
•
•
•
•
•

Plattelandsgezin: moeder staat centraal
Stadsgezin: moeder en kleuter staan centraal
Geen van beide vaders is erg actief
Controle voor afwezigheid
Controle voor taalkeuze

Nederlandse gezinnen zonder migratie-achtergrond:
moeders staan centraal; vaders hebben half zoveel
inbreng
16/12/2010
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1 Introduction 2 Method

3 Results 4 Conclusions 5 Discussion

3.2 Competitie
• Lage mate van competitie
• Geen mannelijke dominantie
• Gezin Platteland: moeder heeft de leiding en vader blijft
ver achter; kinderen zijn aan elkaar gelijk. Positie van
vader kan niet aan de taalkeuze worden toegeschreven.
• Gezin Stad: de ouders zijn relatief gelijk; leeftijdsverschillen genereren een hiërarchie in de competitie
Nederlands gezin uit hoog milieu zonder migratieachtergrond: veel competitie. Moeders hebben de leiding; de
vaders blijven achter. De kinderen onderling hebben een op
leeftijd gebaseerde hiërarchie

Dia 22

Tabel 1: Het netwerk van de competitie in het gezin Platteland
Verliezer
Mo

Va

16jr

13jr

11jr

12

29

10

12

6jr

Totaal Totaal
winst W+V

RC

Winstkans

Obs.

Ov.

25

6

1

95

132

9.1

72.0%

1

1

7

27

7.5

25.9%

4

2

2

25

66

11.2

37.9%

1

7

2

22

47

15.4

46.8%

8

5

2

29

56

10.7

51.8%

4

1

24

68

12.1

35.3%

16

36

8.2

44.4%

Winnaar
Moeder
Vader

3

2

16-jr-oud ♀

12

2

13-jr-oud ♂

7

2

11-jr-oud ♀

5

6-jr-oud ♂

5

Observator

5

3
3
4

5

3

1

2

8

1

4

3

2

1

Overigen
Totaal verlies

37

20

41

25

27

44

20

9

9

13

227

niet relevant
454

10.6

50.0%

In beide Turkse gezinnen vindt weinig competitie plaats. Zie de kolom RC (relatieve
competitie). Het gezinsgemiddelde staat onderaan. 10.6% in het gezin Platteland en 7.4% in
het gezin Stad (volgende dia). Ter vergelijking: het Nederlandse gezin Hoog scoorde
ongeveer dubbel zo hoog.
Links in tabel 1 en 2 is te zien hoe vaak moeder van vader wint en omgekeerd. In het gezin
Platteland wint moeder twaalf keer van vader en hij wint drie keer van moeder. In het gezin
Stad is de verhouding in het winnen en verliezen van vader en moeder gelijk.
Meer algemeen zien we aan de linkerzijde van tabel 1 dat moeder de leiding heeft en dat
vader ver achter blijft. In tabel 2 zijn de ouders relatief gelijk.

Dia 23

Tabel 2: Het netwerk van de competitie in het gezin Stad
Verliezer
Mo

Va

16j

7j

5j

4

5

12

3

6
4

Totaal Totaal
winst W+V

RC

Winstkans

Obs.

Ov.

27

5

5

58

74

7.3

78.4%

6

1

1

21

32

6.7

65.7%

7

1

2

19

33

6.2

57.6%

14

5

25

60

8.1

41.7%

19

78

6.8

24.4%

14

29

4.9

48.3%

Winnaar
Moeder
Vader

4

16-jr-oud ♀

4

1

7-jr-oud ♀

4

1

1

5-jr-oud ♀

3

1

2

8

Observator

1

4

1

4

4

2

1

1

14

35

59

Overigen
Totaal verlies

16

11

3

15

2

18

22

28

178

niet relevant
356

7.4

50.0%

Dia 24

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

3.3 Overige indicatoren voor macht
 Zelfrapporteringsgegevens zijn consistent
 Observationele gegevens kleuren het getalsmatige
beeld in
 Transcript:
 Moeder: Ik ben de baas; mijn man is şef
 Kinderen: Moeder is de hoofdcomputer

16/12/2010
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1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

4 Conclusie
Alle gebruikte indicatoren laten hetzelfde
zien:
In de onderzochte gezinnen is geen
sprake van mannelijke dominantie

25
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Dia 26

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

5 Waarom geen mannelijke dominantie?
1. Heeft ons onderzoek betrekking op een andere laag van
de werkelijkheid?
2. Zijn de gezinnen atypisch?
3. Het beeld van Turkse gezinnen is generaliserend en
statisch
 Turkse gezinnen veranderen snel
 Migratie beïnvloedt de gezinsstructuur:
• Kan leiden tot gezinsfragmentatie
• Kan leiden tot adoptie van waargenomen waarden
en normen
26
16/12/2010

Dia 27

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

5 Generaliserend en statisch beeld
1. Turkse gezinssociologie
2. Nederlands grootschalig onderzoek
3. Onderscheid status en macht
• Turkse vader heeft veel status
• De statuskenmerken van de vader stellen niet
veel voor in een communicatieve samenleving

16/12/2010
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Dia 28

Terugkoppeling naar het begin:
De oorzaak van de slechte onderwijskansen van kinderen uit
de lage sociaal-economische klasse en migrantengezinnen
wordt gezocht in de gezinscommunicatie.
Twee uitwerkingen van die gedachte:
1. De patriarchale verhoudingen in het gezin zouden
schoolsucces belemmeren.
2. De kinderen zouden van huis uit te weinig verbale
vaardigheden meekrijgen.
Het beeld van Turkse gezinnen als patriarchaal doet
onvoldoende recht aan een complexe werkelijkheid
De tweede gaan we nu verder onderzoeken
16/12/2010
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Communicatie van Turkse kinderen
1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusie

5 Discussie

1.1 Theorie
Deficiëntiehypothese
Differentiehypothese
Interactionele benadering





Dia 30

1 Inleiding 2 Methode 3 Resultaten

4 Conclusies 5 Discussie

1.2 Codetheorie van Basil Bernstein
Hoog milieu

Laag milieu

•
•
•
•

• Positiegericht gezinstype
• Toegeschreven
rolverhoudingen
• Gesloten
communicatiestructuur
• Imperatieve en positiegerichte
vorm van sociale controle
• ‘Restricted code’

Persoonsgericht gezinstype
Verworven rolverhoudingen
Open Communicatiestructuur
Sociale controle is gebaseerd
op redenen en persoonlijke
motieven
• Explicietheid
• ‘Elaborated code’
16/12/2010
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Bernstein veronderstelt dat de aspecten van de gezinscommunicatie in het hoge milieu goed
zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De aspecten die kenmerkend geacht worden voor het
lage milieu zouden de ontwikkeling van kinderen belemmeren.
Overigens is deze dichotomie een denkmodel en als reflectie van de complexe werkelijkheid
te eenvoudig.

Dia 31

1 Inleiding 2 Methode

1.3

3 Resultaten 4 Conclusie

5 Discussie

Doel

Doel van dit onderzoek is:
 Inzicht verschaffen in de communicatieve
vaardigheden die kinderen van huis uit meekrijgen
wanneer ze aan hun schoolloopbaan beginnen
 De variatie die er in dit opzicht bestaat in kaart
brengen
 De interactionele benadering uitwerken
 Bernstein operationaliseren
16/12/2010
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Dia 32

1 Inleiding 2 Methode

1.4

3 Resultaten 4 Conclusie

5 Discussie

Verwachting

Aan het begin van het onderzoek was er de
verwachting dat er grote verschillen tussen de twee
sociologisch sterk verschillende Turkse gezinnen
zouden zijn, als ook dat de Turkse gezinnen sterk
zouden verschillen van Nederlandse.
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Vier verschillende gezinnen: Hoog vs. Laag vs. Platteland vs. Stad
Dia 33

32

1 Inleiding 2 Methode

2.1

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

Focus in de analyse

Interactionele aspecten van taalgebruik:
 Betrokkenheid: wie spreekt tegen wie?
 Competitie: Zie voorbeeldfragment 1 no. 38-39
 Sturing: Voorbeeldfragment 2
 Directiviteit: Voorbeeldfragment 3
 Luisteractiviteit: Voorbeeldfragment 4
 Afhankelijkheid: Voorbeeldfragment 5
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Zie de voorbeelden 2 tot en met 6 bij deze presentatie.
Dia 34

1 Inleiding 2 Methode

2.2

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

Materiaal

 Twee Turkse gezinnen met een verschillende
herkomst: gezin Platteland en gezin Stad.
 Twee Nederlandse gezinnen uit een verschillende
sociale klasse: gezin Hoog (vader: fabrieksdirecteur;
moeder werkt niet buitenshuis) en gezin Laag (vader:
schoonmaker; moeder werkt niet buitenshuis)
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Dia 35

34

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

3.1 Betrokkenheid
In alle vier gezinnen staan de moeders centraal in de
gezinsgesprekken: zij voeren de socialisatie uit.
Wanneer we corrigeren voor aanwezigheid, blijft de
moeder in drie van de vier gezinnen de spil van
het gezin; in het stadsgezin is de inbreng van de
vader gelijk aan die van de moeder.
Wanneer we corrigeren voor taalkeuze, verandert het
beeld niet.
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35

Dia 36

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

3.2 Competitie
In het gezin uit hoog milieu vindt significant meer
competitie plaats dan in de andere drie gezinnen.
De kleuter in dit gezin heeft, net als de andere drie
kleuters, een lage winstkans, maar doet wel
meer ervaring op in competitiesituaties.
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Dia 37

36

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

3.3 Sturing
Gezin Hoog: moeder stuurt het meest
Gezin Laag: moeder blijft achter bij de overige
gezinsleden. Zij wordt ‘overspoeld’ door vragen
Gezin Platteland: moeder stuurt relatief veel en spant
zich bovendien in om met haar kinderen
gesprekken te ontwikkelen
Gezin Stad: moeder stuurt relatief weinig
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Dia 38

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

3.4 Directiviteit
Alle vier moeders sturen meer dan het gezinsgemiddelde
In de gezinnen zonder migratie-achtergrond: kinderen
onderling hebben een hiërarchie
In de gezinnen met migratie-achtergrond: geen hiërarchie
van de kinderen onderling
Kwalitatieve analyse laat interessante overeenkomsten en
verschillen tussen de gezinnen zien
16/12/2010
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De directiviteit is meer diepgaand en gedetailleerd beschreven, maar daar kan ik in dit
beperkte kader niet op ingaan.
Dia 39

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

3.5 Luisteractiviteit
Gezin Hoog: dubbel zo frequent als in de andere drie
gezinnen
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Dia 40

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

3.6 Afhankelijkheid
Gezin Hoog: significant frequenter dan in de andere drie
gezinnen
In alle vier gezinnen: vooral een kwestie van jonge
kinderen tegen moeders
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Dia 41

40

1 Inleiding 2 Methode

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

4 Conclusie
Geen vier verschillende gezinspatronen, maar drie
betrekkelijk gelijke gezinnen - Laag, Stad en Platteland tegenover een verregaand ander gezin, het gezin Hoog
Resultaten passen in het kader van Bernstein: een gezin
uit hoog milieu vs. drie gezinnen uit laag milieu
[Een andere polarisatie is ook mogelijk: drie betrekkelijk
gelijke gezinnen (Hoog, Laag, Platteland), die traditioneel
zijn wat betreft taakverdeling in de huishouding, en een
ander gezin (Stad), dat niet-traditioneel is ]

Dia 42

1 Inleiding 2 Methode

5.1

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

Een stelling

In het gezin uit hoog milieu vervult taal een andere functie
dan in de drie andere gezinnen:
• taal als machtsmiddel
• taal als middel om doelen te bereiken
• taal als middel om het intellect aan te scherpen
Als de veronderstelling juist is dat deze functies een
goede voorbereiding vormen op de school en het
maatschappelijke leven, dan hebben de kinderen uit dit
gezin aan het begin van hun schoolloopbaan een
voorsprong op de andere kinderen

Dia 43

1 Inleiding 2 Methode

5.2

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

Een lichtpunt

Gezin Platteland: taal functioneerde vaak als middel om
een uitvoerige conversatie op te bouwen
Dit is een voorwaarde voor ontwikkeling die benut kan
worden
Een ogenschijnlijk geïntegreerd gezin is verder van de
schoolcultuur verwijderd dan een ogenschijnlijk ‘Turks’
gezin

Dia 44

1 Inleiding 2 Methode

5.3

3 Resultaten 4 Conclusie 5 Discussie

Een hypothese

De onderwijsachterstand van kinderen met een migratieachtergrond is niet het resultaat van etnische of culturele
verschillen, maar van sociaal-economische status
Zie Kerkhoff 1988 en De Jong 1987; Verhagen 2010
Zie Anja Vink NRC 16-1-2010: “De oorzaak voor het falen
van ‘zwarte’ scholen is niet de kleur, het geloof, de taal of
de cultuur van de leerlingen, maar de achterstand en de
armoede die dominant zijn op deze scholen”
Meer onderzoek is hier nodig

Debat wordt gehinderd door generaliserende waarneming.

Dia 45

Relevantie van beide onderzoeken voor het
integratiedebat


Schooluitval, werkeloosheid en criminaliteit van
jongeren met een migratieachtergrond zijn een
groot maatschappelijk probleem. De burgemeester
van Amsterdam stelt voor: Laatste-kans
programma’s



Politici zoals Wilders in Nederland vergroten een
verondersteld contrast: “De islam is achterlijk”;
Turkse gezinnen zouden patriarchaal zijn;
Nederlandse egalitair. Deze politici stellen voor:
remigratie of aanpassen

Dia 46

Dit debat wordt gehinderd door generaliserende
waarneming


Dia 47

Het in het integratiedebat veronderstelde contrast
tussen Turkse en Nederlandse gezinsstructuur is
onjuist. Turkse gezinnen zijn geen bolwerken van
mannelijke macht; Nederlandse gezinnen zijn niet
egalitair
 Turkse gezinnen: observeer niet alleen de
buitenkant
 Nederlandse gezinnen: gelijkheid is meer wens
dan werkelijkheid

Er moet nog veel gebeuren:


Onderzoekers moeten materiaal verzamelen
over de diversiteit in gezinsarrangementen



Nederlandse gezinnen hebben nog een lange
weg te gaan voordat ze het ideaal van een
egalitaire structuur bereikt hebben

Dia 48
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