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Ingrijpende macro-processen: transities in de 
buitenschoolse leefwereld van (groot)stedelijke jongeren

 Globalisering en ´glocalisering´
 Culturele en taalkundige hybridisering: ‘superdiversiteit’ 

(Vertovec, 2007): bv. de constructie van straattaal als 
jongerentaal.

 Digitalisering 
 Individualisering: (traditionele) ontzuiling en de behoefte 

aan een nieuwe ‘wij’  
 Polariserende arbeidsmarktstructuur: groei aan de 

bovenkant en onderkant van de dienstensector (‘Global 
cities’) 



De uitdaging van een mis-match tussen culturele 
systemen

Thuiscultuur (traditioneel) (volks)

Schoolcultuur 
(masculien / volks)

Straatcultuur 
(masculien)



‘Social pain’ en ‘the need to belong’ 

Maslow (1943), 
Baumeister & 
Leary (1995; 
2011), 
Eisenburger & 
Lieberman
(2004)

“Social pain is defined as the distressing experience arising from the perception of 
actual or potential psychological distance from close others or a social group” 
(Eisenburger & Lieberman (2004: 294) 



Hoe werkt sociaal kapitaal?

1 Bourdieu (1983): 

Het geheel van bestaande of potentiële hulpbronnen dat 
voortvloeit uit het bezit van een meer of minder 
geïnstitutionaliseerd netwerk van relaties

2 Portes (1995): 
‘Social capital refers to the capacity of individuals to 
command scarce resources by virtue of their membership in 
networks or broader social structures. (...) The social resources 
themselves are not social capital; the concept refers instead 
of the individual’s ability to mobilize them on demand. (...) The 
ability to obtain such gifts (social capital) does not inhere in 
the individual, as the possession of money (material capital) or 
education (human capital) does, but is instead a property of 
the individual’s set of relationships with others. Social capital is 
a product of embeddedness.’



Hoe werkt cultureel kapitaal? 

 Habitus 
 Veld 
 Status 
 (verborgen, ‘stille’) codes
 Effectieve strategieën van het transformeren van 

(buitenschools) kapitaal naar (binnenschools) kapitaal: 
bewustwording van (belichaamd) kapitaal, de potentie tot 
‘switchen’, self-efficacy en ‘resilience’ van de student etc. 

Het veelkoppige monster van kansenongelijkheid 



Systeeminteractie:
Hoe de straat de school binnendringt (El Hadioui, 2011)

•Een grote mond en een groot ego: beledigen en snel beledigd zijn
•Pesten, klieren en irriteren: veel bewegen, opmerkingen maken, geluiden
•Vandalisme: beschadigen van directe omgeving
•Voortdurende verstoring van de orde in de klas (Jungbluth, 1998; Pels, 2002): blokkeren 
les, irrelevante vragen aan docent, aandacht afleiden van medeleerlingen, ontkennen 
fout gedrag, bewust af laten gaan van de smart Phone et cetera
•Machogedrag jegens vrouwen: zowel meiden als docenten

•Door internalisering straat-masculiene codes en het niet weten aan te nemen van 
een houding: de school als uitwedstrijd



Systeemreactie:
Hoe de straat de school binnendringt (El Hadioui, 2011)

• Het risico van een verminderde ’liftfunctie’ van de schoolcultuur
• Het risico dat deze ‘liftfunctie’ ook voor de gemotiveerde studenten wegvalt
• Het risico dat studenten de schoolcultuur niet meer ervaren als een mini-samenleving 

die een oefenplaats is voor maatschappelijke vorming
• Het risico dat de toekomstige lichtingen van studenten het slachtoffer worden van de 

neerwaartse spiraal die ingezet is door hun voorgangers    



De ‘dramaturgie’ van de schoolse organisatie (vgl Goffman, 1959; 1990, Verweel, 1989) 

Publiek

Podium 

Coulissen 

Kleedkamer

Self-efficacy

Collective efficacy



‘Toxic’ en gezonde schoolculturen (Muhammed, 2011)

https://www.youtube.com/watch?v=5jYbhTzHvLg


Het intra-systemische: 
Cultuurverandering binnen het docententeam 

Algemene kenmerken van een opwaartse spiraal (‘resilience’) 

•Motivatie onder studenten en professionele motivatie onder docenten op het podium (en relatief lage
verzuimcijfers) 
•Een hoge mate van professionele feedback in de ‘coulissen’ 
•Een hoge mate van morele steun in de ‘kleedkamers’   

Algemene kenmerken van een neerwaartse spiraal (‘toxicity’) 

•Een hoge mate van deviant gedrag en een demotivatieprobleem onder studenten en professionele
demotivatie onder docenten op het podium (en relatief hoge verzuimcijfers) 
•Een hoge mate van sociaal-wenselijke antwoorden in de ‘coulissen’ 
•Een hoge mate van roddel en groepsvorming in de ‘kleedkamers’   



Het leiden van de coulissen

• De mentale switch: leren is naast een cognitief ook een sociaal-emotioneel en 
groepsdynamisch proces waarbij (‘stille’) codes op het ‘podium’ essentieel zijn. 

• Alle energie richt zich op het beschermen van de schoolladder (het leerproces) en het creëren 
van gelijke kansen voor alle leerlingen (morele keuze)   

• Schep contexten waarin een destructieve taal gecorrigeerd kan worden:
- Autoriteitsargumenten (“Ik ben al 30 jaar docent dus..”), (“Ik heb zelf een bi-culturele achtergrond 

als docent dus..”) 
- Schuld toekenning aan het publiek (“Deze studenten willen gewoon niet..”)
- Het privatiseren van het podium: (“Ja, we hebben wel schoolregels, maar ik heb m’n eigen regels 

en dat werkt prima”)

• Manager doorbreekt de stilte en stimuleert een communicatie over de uitdagingen op het 
‘podium’: van backstage naar frontstage

• Professionele Leergemeenschap: van professionele hoogmoed-onzekerheid (‘weetcultuur’) 
naar professionele nederigheid (‘leercultuur’)

• Een wetenschappelijk (theoretisch en empirisch) onderbouwde methodiek 



Het leiden van de kleedkamer

• We vieren wat we bereiken
• We vieren dit collectief 
• Transformeer roddels naar morele steun 
• Frustratie is niet onvermogen, maar een gevoel van machteloosheid waarbij mensen het 

gevoel hebben geen aansluiting te kunnen maken met de mainstream. Het is wel energie en 
deze moet gekanaliseerd worden naar de coulissen.  



Het inter-systemische: 
aansluiting schoolladder en professionele ladder 

• Demografisch gezien wacht onze studenten nog 60 jaar arbeidsmarktparticipatie
• Met een enorme dynamiek op de arbeidsmarkt in de grote sectoren (Zorg, Welzijn, 

Onderwijs, Bouw, financiële markt, energiemarkt et cetera..) 
• In een snel veranderende buitenschoolse leefwereld op sociaal en cultureel vlak 

• Herijking van de schoolladder: vanuit de coulissen (intra en inter-systemisch) 



Het inter-systemische:
Inbedding in lokale netwerken

• Goed onderwijs alleen is niet voldoende: de inbedding van de school(cultuur) in lokale 
informele en formele netwerken die maatschappelijke vorming mogelijk maken:

- Jongerenwerk 2.0 (MBO Life College)
- MOL-gesprekken (RVC de Hef)

- Professionalisering van facilitaire medewerkers: (leefgemeenschap)
- Structurele workshops over identiteitsontwikkeling (Mundus College)

- Verdiepende en intensieve reflectie op barrières tijdens stagetrajecten (MBO College West)
- Intensieve samenwerking Wetenschap (VU) en Onderwijsveld (Leergemeenschap Slotervaart) 

in een sociaal laboratorium  

Etc.
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